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ПЕРЕДМОВА 

 
 

 

 

 
Державний архів Хмельницької області за кількістю фондів, масивом 

історичної документної інформації займає одне із провідних місць у системі 
державних архівних установ України.  

Тут, у двох спеціально збудованих та відповідно облаштованих типових 
приміщеннях місткістю 2 млн. 100 тис. од. зб. на стелажах протяжністю 22 тис. 
840 пог. м зберігається 1 млн. 941 тис. од. зб. управлінської документації на 
паперовій основі 7973 фондоутворювачів кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст., 57 
фондів (1308 од. зб.) документів особового походження видатних людей 
Хмельниччини та вихідців із Подільського краю, понад 36 тис. од. зб. фото-, 
405 од. обл. фоно-, 119 од. обл. відеодокументів. Функціонує лабораторія 
мікрофільмування (131,1 кв. м), Центр реставрації документів НАФ (83,7 кв. 
м), дві читальних зали (105,1 кв. м) на 30 посадочних місць, автономна 
котельня.  

Держархів області реалізує державну політику в галузі архівної справи і 
діловодства, координує діяльність 20 районних, 5 міських (міст обласного 
значення) архівних відділів, 22 Трудових архіви тимчасового збереження 
документів особового складу, 1285 ліквідованих суб’єктів господарювання 
області, понад 1800 юридичних осіб – джерел комплектування державних 
архівних установ області. 

Історична минувшина сучасної області прослідковується глибоко у 
минулі століття. До 1569 р. Поділля, Київщину і більшу частину Волині ділили 
між собою Литва і Польща. Столицею Подільської землі (князівство) литовські 
старости обрали Смотрич (нині село Дунаєвецького району), а польські 
воєводи – Кам’янець-Подільський. Суспільне і державне життя регулювалося 
литовськими статутами (1529, 1566, 1588 ). Упродовж 27 років (з 1672 по 1699) 
Поділля перебувало у складі Османської імперії. 

Документальні джерела Держархіву Хмельницької області почали в 
основному відкладатися в результаті другого і третього поділів Польщі (1793, 
1795, 1796), коли Поділля увійшло до складу Російської імперії. Царським 
урядом були утворені Ізяславська, Мінська губернії та Кам’янець-Подільська 
область, які потім перетворено у Волинську, Подільську і Брацлавську губернії. 
Подільська губернія після укрупнення складалася із 12 повітів, остаточний 
поділ завершився після селянської реформи 1861 р., що відображено в архівних 
фондах. 

Друга половина ХІХ ст. характеризувалася активним розвитком 
капіталізму на Поділлі: будувалися залізниці, працювало 13 цукроварень, 74 
винокурних заводи, паперові фабрики, зростала торгівля. В кінці ХІХ ст. 
Подільська губернія стала одним із важливих центрів економічного розвитку 
Росії, а за кількістю населення посідала друге місце серед 50 губерній. 
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Найбільшими економічними та культурними центрами стали міста Кам’янець-
Подільський, Проскурів, Летичів, Стара Ушиця. 

Цей період характеризується активним документуванням діяльності 
діючих установ, організацій. До 1917 р. губернських і повітових архівів не 
було, документи зберігалися і використовувалися в установах. Державне 
архівне будівництво на Поділлі розгорнулося після підписання В. Леніним       
1 червня 1918 р. декрету ,,Про реорганізацію і централізацію архівної справи в 
РРФСР”. 

Відповідно до постанови РНК УСРР від 20 квітня 1920 р. завдання по 
збиранню та охороні архівних документів було покладено на народний 
комісаріат освіти УСРР і його місцеві органи. 

В Подільській губернії архівною справою займалася секція охорони 
пам'яток старовини і мистецтва, створена при губернському відділі народної 
освіти, яку очолив професор Кам’янець-Подільського університету 
Д.Сташевський. 

В 1921 р. цю роботу продовжував Кам’янець-Подільський повітовий 
комітет охорони пам’яток старовини, мистецтва і природи (Камподкос). У 1922 р. 
комітет був ліквідований, а функції архівного будівництва передані утвореному 
Кам’янець-Подільському архівному управлінню (КПАУ), яке очолив професор 
Клепатський Павло Григорович. 

 
Постановою РНК УСРР ,,Про охорону архівів” від 31 жовтня 1922 р. 

було створено єдиний Державний архівний фонд (ЄДАФ). Архівному 
управлінню доводилося працювати в нелегких умовах, документи були 
розпорошені у різних частинах міста Кам'янця-Подільського, не охоронялися, 
викрадалися та вивозилися для переробки на фабрику ,,Совий Яр”. Основними 
напрямками діяльності було проведення упорядкування архівних фондів, їх 
концентрація, утилізація, організація мережі архівних кореспондентів. 

Громадянська війна нанесла відчутної шкоди архівним документам. 
Так, уже влітку 1917 р. був неодноразово пограбований архів Подільського 
губернського правління, де зникло 900 пудів найстаріших справ економічного 
змісту (кінця ХVІІІ початку ХІХ ст.). В 1919 р. загинув архів Укрпродкому, із 
середини 1919 по листопад 1920 рр. були цілком знищені архіви Центральної 
палати (там зберігалися матеріали з історії господарства в казенних маєтках та 
промисловості Поділля і документи Духовної семінарії (в них знаходилися 
біографічні матеріали українських письменників – Свидницького, 
Руданського). В той період зник архів казначейства (матеріали з історії 
державної фіскальної діяльності), архіви Кам’янецької міської та повітової 
колегії (матеріали політичного розшуку), архів канцелярії Подільського 
губернатора (матеріали соціально-економічної історії Поділля та політичних 
рухів), частково пограбовано архів Подільських дворянських зборів 
(документи, які підтверджували дворянське походження), частково зник архів 
Подільської духовної консисторії, Переяславської духовної консисторії ХVІІІ 
ст., справи стосовно селянських повстань ХVІІІ ст., частково ушкоджений 
архів Подільської Казенної Палати. Тобто, в період порушення централізації 
влади, поширення свавілля і вседозволеності, громадянської війни, німецької 
та польської окупації було нанесено нищівного удару рукописно-
документальній спадщині Поділля. Документи спалювали, грабували з 
особистих, політичних і навіть меркантильних міркувань. 
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В березні 1923 р. в Подільській губернії було ліквідовано повіти та 
волості з утворенням 6 округів: Вінницький, Гайсинський, Кам’янецький, 
Могилівський, Проскурівський та Тульчинський. В Волинській губернії – 
Житомирський, Шепетівський та Коростенський. 

В 1925 р. було утворене Кам’янець-Подільське окружне управління, а в 
1926 р. на території, що пізніше увійшла до складу Кам’янець-Подільської (з 
1954 р. Хмельницької) області, було організовано ще два окружних архівних 
управління – Проскурівське і Шепетівське. В період з 1920-1926 рр. в 
архівосховища Кам’янецького окружного архівного управління було 
перевезено документи канцелярії Подільського губернатора, губернського 
правління, жандармського управління, присутствій, казенної палати, 
губернського предводителя дворянства, земської управи, консисторії, органів 
суду і прокуратури. Активно проводилося концентрація документів повітових, 
міських і волосних установ дореволюційного періоду. Виявилося, що матеріали 
цих установ збереглися не повністю. Фонди повітових справників й інших 
органів державної влади того часу були знищені колишніми царськими 
чиновниками в період буржуазно-демократичної революції і жовтневих боїв, 
документи повітових земських управ, мирових посередників, поліцейських 
управлінь збереглися частково. Не поступили в архіви Поділля матеріали 
дореволюційних промислових підприємств і поміщицьких маєтків – частина їх 
загинула в роки громадянської війни, інша – вивезена за кордон. В архів 
Кам’янець-Подільського окружного управління були прийняті документи 
установ, що діяли на території Поділля до воз'єднання Правобережної України 
з Росією. Пізніше ці фонди у відповідності з правилами комплектування архівів 
документальними матеріалами були відправлені в Київський обласний 
історичний архів (тепер вони зберігаються в ЦДІА України). Ще в 1920р. 
розпочався розшук документів установ, які виникли в період Жовтневої 
революції і громадянської війни. 

На жаль, майже всі документи виконкомів Рад робітничих, солдатських 
і селянських депутатів, волосних і сільських виконкомів і земських комітетів за 
березень 1917 р. – лютий 1918 р. втрачені, майже не збереглись документи 
підпільних ревкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
і їх відділів періоду громадянської війни. 

В 1927-1928 рр. в державні архіви поступили документи ліквідованих в 
1923 р. повітових і волосних установ радянського періоду. Кам’янецьке 
окружне архівне управління прийняло документи повітових, волосних 
виконкомів і їх відділів Кам’янецького і Новоушицького повітів, Проскурівське 
архівне управління – Проскурівського і Летичівського повітів, Шепетівське – 
Ізяславського, Полонського і Старокостянтинівського повітів. 

1930 р. після ліквідації округів (постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 2 
вересня 1930 р.), окружні архівні управління були перейменовані в місцеві 
архівні управління. В 1931 р. Шепетівське місцеве архівне управління було 
ліквідоване, а його архів підпорядкували Бердичівському місцевому 
управлінню. Архів цього управління також прийняв фонди повітових, волосних 
установ Ізяславського, Старокостянтинівського і Полонського повітів до 1917 
р. і радянського періоду. 

Відповідно до постанови Секретаріату ВУЦВК від 10 листопада 1931 р. 
та розпорядження Центрального архівного управління УСРР від 26 лютого 
1932 р. місцеві архівні управління були реорганізовані в державні історичні 
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архіви. В 1932 р. зі створенням Вінницької області, при її облвиконкомі було 
утворено обласне архівне управління в підпорядкування якого увійшли 
Вінницький, Кам’янець-Подільський, Проскурівський, Бердичівський, Уманський 
державні історичні архіви та райміськархіви. З 1932 р. розпочалася 
концентрація документів районних, міських і сільських установ. 

Кам’янець-Подільський історичний архів прийняв документи установ 
ліквідованого Кам’янецького округу, Проскурівський – Проскурівського, 
Шепетівського округу, Антонінського, Базалійського, Грицівського, 
Красилівського, Старокостянтинівського, Теофіпольського районів; до 
Бердичівського надійшли документи Ганнопільського, Ізяславського, 
Ляховецького, Плужнянського, Полонського, Славутського районів. 

В 1936-1937 рр. трьом державним історичним архівам (Кам'янецькому, 
Проскурівському, Шепетівському) підпорядковувалося 20 районних, 3 міських 
архіви, на обліку перебувало 1655 фондів, 27000 од. зб., контролювалася 
робота 1289 відомчих архівів установ, підприємств, організацій по 
територіальності. В цей період архівні установи виконували функції контролю 
за станом, умовами зберігання, описом і експертизою цінності документів 
діючих установ. 

З створенням Кам’янець-Подільської області (Постанова ЦВК СРСР від 
22 вересня 1937 р.) було утворено Кам’янець-Подільський обласний державний 
історичний архів. До 1949 р. – діяв ще Проскурівський історичний архів. 
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 16 квітня 1938 р., 
наказу НКВС УРСР від 17 січня 1939 р., архівні установи області передані у 
підпорядкування обласного архівного управління НКВС. У цей період 
проведено масове прийняття архівних документів від районних архівів. 

Відповідно до постанови РНК СРСР від 6 липня 1941 р. робота 
облдержархіву була перебудована з урахуванням умов воєнного часу. 

З великими труднощами вдалося евакуювати в м. Ростов-на-Дону лише 
документи облвиконкому, обласної планової комісії, облстатуправління, 
управління місцевої промисловості, комітету фізкультури і спорту, обласних 
відділів торгівлі, соціального забезпечення і шляхів. В 1947 р. ці фонди були 
ревакуйовані до облархіву. В період тимчасової нацистської окупації області 
загинули усі фонди (230 од. зб.) Проскурівського історичного архіву, було 
знищено документи установ Кам’янецького, Проскурівського і Шепетівського 
округів за 1935-1937 рр., окупанти повністю знищили документи районних 
архівів, більше вагона архівних актів німці вивезли з області, залишивши два 
напівзруйнованих архівосховища. Після звільнення у березні 1944 р. 
Кам’янець-Подільської області архівні установи відновили свою роботу по  
структурі: облдержархів, райдержархіви, міськдержархіви. Основними 
завданнями архівістів у ці роки було збирання, концентрація, упорядкування, 
експертиза цінності наявних і реевакуйованих документів. Для проведення цієї 
роботи у листопаді 1944 р. була створена експертно-перевірна комісія. 

Наприкінці 1945 р. в обласному держархіві було сконцентровано 
104650 од. зб. управлінської документації, 459 назв газет, 482 брошури, 168 
плакатів, 632 листи, 2424 фотографії. За період з 1946 по 1950 рр. архів 
прийняв понад 200 тис. од. зб., передавши до ЦДІА більше двох вагонів 
документів. 

В 1947 р. облдержархів був переданий у підпорядкування УМВС УРСР 
по Кам’янець-Подільській області. В цей період від Бердичівського архіву було 
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прийнято документи колишніх Ізяславського, Полонського, Старокостянтинів-
ського повітів і Шепетівського округу. В 1951 р. архів завершив науково-
технічне опрацювання документів за скороченим циклом, упорядкувавши 236 
фондів на 153280 од. зб., за що був нагороджений грамотою МВС УРСР. З 1952 
р. розпочалася паспортизація відомчих архівів. На 1 січня 1958 р. було взято на 
облік 2147 відомчих архівів, з них 248 обласного підпорядкування. В 1959 р. до 
облархіву поступили документи більшості управлінь і відділів облвиконкому 
та установ 8 ліквідованих районів (Указ Президії Верховної Ради СРСР від 
1959 р.).  

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 16.01.1954 р. Кам'янець-
Подільська область була перейменована у Хмельницьку, відповідно 
перейменовано у Хмельницький обласний державний архів у м. Кам'янець-
Подільському. В цей період проводилася кропітка робота по комплектуванню 
архіву документами. Вже у 1960 р. на постійному зберіганні перебувало 3640 
фондів на 940000 од. зб., протяжність стелажного обладнання становила 7735 
пог. метрів. Активно формувався науково-довідковий апарат, було утворено 
реставраційну майстерню. В 1959 р. започатковано приймання на державне 
зберігання фотодокументів від обласної редакції ,,Радянське Поділля”, міських, 
районних газет, приватних осіб. В облархіві створюється перспективний план 
виявлення документів, які мали важливе народногосподарське значення. В цей 
період наукові працівники облархіву підготовили ряд збірників документів: 
,,Боротьба за владу рад на Поділлі”, ,,Трудящі Поділля у роки Великої 
Вітчизняної війни”, ,,Поділля у роки Громадянської війни”, ,,Революція 1905-
1907 рр. на Поділлі”. 

Цими першими збірниками було започатковано науково-видавничу 
роботу архіву. Систематично поповнювалася науково-довідкова бібліотека 
архіву за рахунок отримання центральних, обласних і районних газет, щорічної 
передплати політичної, історичної і архівознавчої літератури. 

Рішенням виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих 
від 23.06.1960 р. Хмельницький обласний державний архів у м. Кам'янці-
Подільському передано у підпорядкування архівному відділу виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. 

В кінці 1960 р. завершилося формування районної і міської ланки 
державних архівів, які до 1988 р. підпорядкувалися райвиконкомам та 
виконкомам міських рад депутатів трудящих. По вертикалі облархів 
підпорядковувався Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР. 

Упродовж 60-х років архівні установи провели велику роботу з 
приймання на зберігання документів відомчих архівів, у тому числі найбільш 
важливих народногосподарських установ, таких як ,,Хмельницькпромбуд”, 
,,Укрсільелектробуд”  Міністерства будівництва електростанцій УРСР, 
Хмельницьке обласне виробниче об’єднання ,,Хмельницькліс”, будівельно-
експлуатаційне об’єднання по меліорації і водному господарству 
,,Хмельницькмеліоводгосп”. З 1961 р. джерельна база архіву почала 
поповнюватися фондами особового походження. В цей період акцент 
діяльності архіву був направлений на наукові дослідження та інформаційне 
забезпечення державного апарату. В 1964 р. aрхівістами області було 
підготовлено та видано перший Путівник. 

За період з 1961-1965 рр. до архіву було прийнято 142 тис. 127 справ 30 
обласних і 420 районних і сільських установ. Всього у 5 архівосховищах 
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культових споруд м. Кам'янця-Подільського було сконцентровано 1 млн. 118 
тис. 765 од. зб. управлінської документації, 33400 томів книг (без періодичних 
видань). Упродовж  1960-1980-х років тривала робота зі створення науково-
довідкового апарату про склад і зміст архівних фондів. У Держархіві було 
створено міжфондовий архівний довідник-каталог документів з паперовою 
основою, який поділяється на систематичний, географічний. 

Частину документів було закартоновано, створено описи, в районних 
архівах заведено книги надходжень, складено списки і картки фондів, 
розроблено паспорти архівів. 

В 1980 р. Хмельницький обласний державний архів було 
перейменовано у Державний архів Хмельницької області, який до 1990 р. 
перебував у м. Кам'янець-Подільському. В 1982 р. в Держархіві області вперше 
почалося створення страхового фонду. Для мікрофільмування було відібрано 
фонди І, частково ІІ категорії системи органів виконавчої влади, та інші 
особливо цінні (ОЦД) фонди Подільської губернії. 

Початок реорганізації управління архівною справою в області було 
покладено рішенням виконкому обласної ради народних депутатів ХХ 
скликання від 12.10.1988 р. №3 ,,Про схему управління народним 
господарством області”, яким ліквідовано  архівний відділ облвиконкому з 
передачею його функцій Державному архіву області.  

В вересні 1984 р. у м. Хмельницькому розпочато, а в травні 1990 р. 
закінчено будівництво нового типового приміщення обласного архіву 
місткістю 1,5 млн. од. зб. Таким чином, вперше на Поділлі були створені 
належні умови для довгострокового та гарантованого зберігання документів 
Національного архівного фонду. Слід відмітити, що до 1990 р. Держархів у     
м. Кам'янці-Подільському жодного разу не мав нормальних умов збереженості 
документів. 

Документи зберігалися у пристосованих культових спорудах і 
приміщеннях, виділених у 80-х роках, та обласної сільгоспшколи.  Наказом 
ГАУ при Раді Міністрів УРСР №5 від 21.07.1989 р., рішенням виконкому 
Хмельницької обласної ради народних депутатів від 25.04.1990 р. №5, 
Держархів області  було переведено до м. Хмельницького, з передачею 583286 
од. зб. архівних документів після 1917 р.  

За клопотанням наукової громадськості м. Кам’янця-Подільського 1093 
фонди, понад 700 тис. архівних справ дореволюційного періоду та бібліотечний 
фонд цінної літератури ХVІІ-ХХ ст. було залишено в м. Кам'янці-Подільському 
в тих же приміщеннях, під гарантії тодішньої міської влади про термінове 
фінансування всіх потреб архіву по створенню належних умов зберігання. 
Фактично було розділено обласну архіву установу на Держархів у м. 
Хмельницькому та його філію у м. Кам'янці-Подільському. 

В 1993 р. в м. Хмельницькому організовано роботу лабораторії 
мікрофільмування і реставрації документів у складі відділу зберігання, обліку 
та довідкового апарату зі штатною чисельністю 6 чол., з них 5 - реставраторів. 
За станом на 01.01.2007 р. в Держархіві області створено страховий фонд на 
14527 од. зб., виготовлено 1 млн. 854 тис. 304 кадри мікрофотокопій. 

На виконання Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 
1991 р. №1441-ХІІ ,,Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування 
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України”, наказів ГАУ 
від 28 вересня №35, 36, розпорядження Хмельницького облвиконкому від       
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23 вересня 1991 р. №3/26-р, наказу облдержархіву від 20 вересня 1991 р. №37, 
до Держархіву області було передано 2018 фондів, 269032 од. зб., будівлю, 
майно і штатну чисельність архіву обкому КПУ, на правах відділу громадських 
об’єднань. 

Партархів було створено у березні 1939 р. у м. Кам’янці-Подільському. 
З переведенням у березні 1941 р. центру Кам'янець-Подільської області у        
м. Проскурів, відповідно було перевезено документи партархіву. В липні 1941 
р. з початком Великої Вітчизняної війни документи партархіву були 
евакуйовані в м. Чкалов, та повернуті у 1945 р. в кількості 650000 од. зб., решта 
– загинули під час перевезення, тимчасової бездоглядності. В грудні 1976 
партархів отримав нове, спеціально-збудоване 6 поверхове приміщення. Після 
приєднання до обласного архіву, розпочато роботи по приведенню облікової 
документації на єдині форми державного обліку, було взято на облік 29854 
персональні справи комуністів, що свого часу підлягали знищенню. 

На виконання Указу Президії Верховної Ради України від 9 вересня 
1991 р. ,,Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки 
України до державних архівів республіки”, розпорядження представника 
Президента України по Хмельницькій області від 14 вересня 1992 р. №183, від 
КДБ по Хмельницькій області було прийнято 195287 фільтраційних справ і 
трофейних документів репатріантів та військовополонених (1941-1946 рр.), за 
якими упродовж 1993-2003 р. держархівом області задоволено запити 72 тисячі 
колишніх ,,остарбайтерів” підневольної праці у країнах Західної Європи. 

Відповідно  до рішення колегії Головного архівного управління 
України від 12 травня 1989 р. ,,Про роботу держархівів республіки по 
розширенню доступу дослідників до документів ДАФ СРСР” за період з 1991-
1993 рр. розсекречено і передано на загальне зберігання 10657 од. зб. по 552 
фондах, 564 од. зб. непрофільної літератури, 66 підшивок періодичних видань 
періоду нацистської окупації. Знято гриф таємності  документів установ  
органів функціонального управління (статистики, планових, фінансових, 
банківських, народного контролю, прокуратури, профспілок) до 1965 р. 
Переведені на загальне зберігання фонди (1941-1944) – гебітскомісаріатів, 
окружних, міських, районних, волосних, сільських управ, громадських 
господарств, судів, нотаріусів та інших фондів нацистської окупації. 

Серед розсекречених документів до та післявоєнного періоду, 
найбільшої уваги заслуговують постанови та директивні вказівки вищих 
органів щодо організації будівництва оборонних об’єктів, спецперевірки 
службовців різних установ. Інформації по виявленню обліку збитків, нанесених 
народному господарству області в період Великої Вітчизняної війни, звіти про 
репатріацію вивезених до Німеччини громадян, їх працевлаштування після 
повернення, кількість братських тa індивідуальних могил військовослужбовців 
Радянської армії, діяльність російської православної церкви (1944-1960), римо-
католицьких громад, відомості про діючі церкви і молитовні будинки, списки 
громадян, позбавлених виборчих прав, листування з органами НКВС; про 
розмінування і збір трофеїв, звіти про розвиток різних галузей народного 
господарства області.  

Документи фондів періоду німецько-нацистської окупації (1941-1944) 
містять розпорядження рейхскомісаріатів, гебітскомісаріатів, підсумки 
перепису населення, листування з установами по виконанню завдань німецької 
влади, створення підприємств, установ та списки осіб, прийнятих німцями на 
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роботу, списки громадян-фольксдойче та вивезених до Німеччини на 
примусові роботи, протоколи допитів звинувачених, кримінальні та цивільні 
судові справи. 

Важливу роль у процесі розбудови національної архівної справи зіграв 
прийнятий у 1993 р. Верховною Радою України Закон ,,Про Національний 
архівний фонд і архівні установи”, в якому викладена програма діяльності 
державних архівів України на найближче майбутнє. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.98 р. 
державний архів області включений у підпорядкування облдержадміністрації. 
Після створення районних державних адміністрацій в 1995 р. на території 
області почали функціонувати архівні відділи, діяльність яких регламентована 
Типовим положенням. 

В 2001 р. держархів області розпочав, а в 2006 р. закінчив активну 
організаційно-методичну роботу по створенню місцевих архівних установ 
(Трудових архівів) для централізованого збереження архівних документів 
особового складу ліквідованих і реорганізованих суб’єктів господарювання 
області. За станом на 01.01.07 р. в області функціонує 22 Трудових архіви, з 
них – 20 комунальної власності районних, 2 – міських (міст обласного 
значення) рад. Тут прийнято, взято на облік та у користування 134000 од. зб., 
1285 ліквідованих установ, підприємств, організацій. 

Початок ХХІ ст. приніс непоправимі втрати Національного архівного 
фонду в м. Кам’янці-Подільському, де через байдужість місцевої влади, 
безвідповідальність і халатність посадових осіб 10 квітня 2003 р. після 
припинення діяльності місцевої архівної установи (наказ Держкомархіву 
України від 09.04.2003 р.), сталася пожежа в архівосховищі №1, якою знищено  
101225 справ (або 17% від загальної кількості) 5 найцінніших фондів 
Подільської губернії, а саме: 

Ф.112, Подільське губернське у селянських справах присуствіє, 27599 
од.зб., 1796-1919 рр. 

Ф.226, Подільська казенна палата, 53329 од.зб., 1796-1919 рр. 
Ф.228, Канцелярія Подільського губернатора, 10784 од.зб., 1795-1917 рр. 
Ф.249, Кам'янецька міська управа, 9443 од.зб., 1895-1920 рр. 
Ф.678, Подільський військовий губернатор, 70 од.зб., 1795-1845 рр. 
Вдалося врятувати 31000 пошкоджених вогнем і водою умовних 

одиниць (близько 9 млн.) аркушів. Інформація, що містилась у цих фондах, 
різнобічно висвітлювала історію регіону, була невичерпним джерелом знань 
про події та явища, що відбувалися в ті далекі часи на Поділлі, наповнювала 
історію людьми, які її творили. Адже у фондах містилися матеріали ревізій і 
переписів населення губернії ХІХ ст., документи про життя і діяльність 
ремісників, купців, селян, однодворців, шляхти. Оскільки регіон за етнічним 
складом був багатонаціональним, де крім українського населення, тут мешкала 
значна кількість євреїв, поляків, росіян, німців, чехів та ін., – втрачені 
документи мали значення для історії всієї Східної Європи. 

На виконання наказу Держкомархіву України від 14.04.03 №56, 
упродовж 2003-2004 р. держархів області перевіз у звільнене архівосховище 
569 776 од.зб., 831 фонд ліквідованого Кам'янець-Подільського міського 
державного архіву. Відповідно до рішення виконкому Кам'янець-Подільської 
міської ради від 09.01.2004 р. №1 бібліотечний фонд цього архіву було 
передано до Кам'янець-Подільського держуніверситету, а рішенням 
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сімнадцятої сесії міської ради від 17.12.2003р.№73, змінено статус та 
затверджено положення про Кам'янець-Подільський міський архів. 

Прийняті розпорядження Президента України від 02.02.2002 р., від 
13.04.05 №957, доручення від 12.06.2003 р. №1-1/707, Державна програма 
розвитку архівної справи на 2006-2010 роки та відповідна Обласна програма, 
розпорядження і доручення місцевих органів влади, нові Положення про 
Державний архів та архіви низової ланки, сприяли поліпшенню матеріально-
технічної бази, пожежо-охоронного забезпечення  архівних установ області. 

Упродовж 2003-2007 рр. в держархіві області, без додаткової штатної 
чисельності проведено облік і перевірку наявності 38050 од.зб. (13407од.зб. 
дорадянського періоду) перевезених справ, ідентифіковано 10200 
пошкоджених справ, реставровано 34500 аркушів, відремонтовано 20959 
аркушів, виявлено та введено до реєстру 240 унікальних документи, до 
електронної бази даних введено інформацію 4764 (60%) аркушів фондів, що 
перебувають на зберіганні. 

Великий внесок у розвиток архівної справи Хмельницької області, 
наукових досліджень, методичних розробок, публікацій та популяризації 
архівних документів у 60-70 рр. ХХ ст. зробили старший науковий 
співробітник, а згодом директор облархіву Гарнага І.В., Федоренко С.М., з 
1997 р. – директор облархіву Петро Слободянюк, особистий фонд якого 
постійно поповнюється новими історико-документальними виданнями, 
монографіями, книгами, статтями. 

Державні архіви області давно стали науковою базою для краєзнавців, 
дослідників, аспірантів, вчених, духовенства. Вони плідно співрацюють з 
провідними науковими установами Національної академії наук України, 
навчальними і культосвітніми закладами Хмельниччини і сусідніх областей. 
Тут проводиться різноманітна науково-дослідна і масово-просвітницька робота 
через наукові публікації, виступи у ЗМІ, організацію круглих столів, 
конференції, презентації, тематичні лекції, уроки, екскурсії. В період 
незалежності України, реформування народного господарства, архіви надають 
послуги органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, фіскальним, 
правоохоронним органам; щорічно виконують понад 5 тисяч звернень 
громадян, через читальні зали обслуговують 300-400 дослідників.  

Демократизація суспільства та архівної справи, збільшення числа 
споживачів ретроспективної документної інформації викликали необхідність 
удосконалення науково-довідкового апарату, невід’ємною частиною якого є 
путівник по фондах архіву. 

Попереднє видання ,,Державний архів Хмельницької області Путівник”, 
вийшло друком у 1964 р. і містило анотації лише частини найбільш 
використовуваних архівних фондів. Пропонований увазі читача Путівник 
містить анотації на всі без винятку наявні фонди, які зберігаються в 
Державному архіві Хмельницької області (на паперових, нетрадиційних – фото, 
фоно, аудіо, відео та електронних носіях), документи особового походження. 
6493 фонди анотовуються вперше. В описових статтях до фондів, 
проанатованих у попередньому виданні, не лише розширені їх часові рамки, 
але й зроблена спроба уникнути ідеологічної тенденційності, наблизити форму 
викладу матеріалу до рівня сучасної історіографії. 

Передумовами необхідності перевидання путівника стали: збільшення 
об’ємів архівної документації за рахунок приєднання до Держархіву області 
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фондів ліквідованого у 2003 р. Кам’янець-Подільського міського архіву, 
розширення мережі фондоутворювачів, переведення частини фондів 
обмеженого доступу на загальне зберігання; прийняття на державне зберігання 
фондів Хмельницького обкому КПУ, фільтраційних справ колишніх 
„остарбайтерів”, припинених позасудових кримінальних справ репресованих 
громадян у 20-40 рр. ХХ ст. 

*** 
Архівні фонди Держархіву області розподіляються на чотири періоди – 

дорадянський (кінець ХVІІІ ст. – 1917 р.), фонди періоду Тимчасового уряду, 
УНР (1917-1921), період радянської доби (1921-1991) та незалежності України 
(1991-2006). 

Документи періоду Російської імперії сформовані в процесі діяльності 
органів державного управління, місцевого самоврядування, релігійних та 
громадських організацій, що діяли на територіях Подільської та Волинської 
губерній, які за адміністративно-територіальним поділом радянських часів 
були віднесені до Вінницької, Кам’янець-Подільської, а згодом Хмельницької 
області. 

Документи вищих органів влади Подільського губернського правління, 
установ станового, земельного і міського самоврядування розкривають 
суспільно-політичне життя губернії, соціальні протиріччя та міжнаціональні 
стосунки. 

Складні соціально-економічні умови життя подільських селян в умовах 
кріпацтва відображені у фондах Подільського губернського в селянських 
справах присутствія, губернського статистичного комітету, Подільської 
губернської земельної управи. В архівних документах широко висвітлена 
колоніальна політика царизму в Україні, жорстоке поводження поміщиків, 
управителів та орендарів з селянами, непомірна панщина, є матеріали про 
поміщицькі маєтки із зазначенням кількості землі та кріпаків. 

У фондах Подільської палати кримінального суду та Головного суду 
зберігаються слідчі справи про селянський антипоміщицький рух в Подільській 
губернії під керівництвом Устима Кармелюка (1923-1836), виступи селян проти 
поміщиків, відмову виконувати рекрутські повинності. Документи 
розповідають про розгортання класової боротьби, революційні події 1905-1907 
рр., політичні судові справи, зокрема матеріали про Г.І. Котовського, політичні 
організації та їх учасників. 

Історичну цінність становлять матеріали про економічний та 
промисловий розвиток Подільської губернії, будівництво залізничних доріг, 
мостів, колекція планів міст Подільської і Волинської губерній. 

У фондах судових органів, тимчасових слідчих та військових комісій 
зберігаються відомості про подільські повстання 30-х та 60-х років ХІХ ст. 
(списки повстанців, справи про конфіскацію їх маєтків, рапорти начальників 
військових частин, нелегальні подільські газети тощо). 

Широко представлені в архіві фонди установ освіти: дирекції училищ 
Подільської губернії, єврейської училищної комісії, гімназій, технічних та 
комерційних училищ, приватних шкіл, в тому числі, національних. Серед 
документів різні звіти про стан освіти на Поділлі, матеріали про заснування 
навчальних закладів, плани приміщень, навчальні програми, списки учнів та 
опис бібліотечних фондів. 
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Широка картина життя єврейського населення Поділля, його діяльність 
у сферах торгівлі, дрібного промислу, посередництва відображена у фондах 
Подільської казенної палати, міських управ та волосних правлінь. 

Понад 30 тис. од.зб. налічують фонди релігійних установ: Подільської 
духовної консисторії, Подільської римсько-католицької духовної консисторії, 
духовних правлінь, канцелярії єпископа Кам’янецької єпархії, деканатів, 
губернського церковного будівельного присуствія. Серед документів установ –
плани церков, візитні описання костьолів, плани синагог та ритуальних 
купалень, тори, відомості про боротьбу православ’я з католицизмом та 
уніаством, про зміну віросповідання, парафії, клір, політичну діяльність 
священнослужителів, секти старообрядців, лютеранські парафії, боротьбу рухів 
всередені іудаїзму. 

У фонді Подільського дворянського депутатського зібрання 
привертають увагу родовідні книги дворян із зображеннями та описами 
дворянських гербів, генеалогічні схеми, грамоти польських королів, метричні 
свідоцтва, акти та інші оригінальні документи XVІ- XVІІІ ст. 

Складні події доби національно-визвольних змагань українського 
народу 1917-1920 рр. висвітлено в документах фондів Подільського 
губернського комісара, Подільської народної держави, Кам'янець-Подільського 
державного українського університету (Ф.Р-582),  Кам'янець-Подільської 
державної української гімназії ім. С. Руданського (Ф.Р-1148), коменданта        
м. Кам’янця-Подільського (Ф.Р-265). 

Малочисельні фонди цього періоду містять грамоту гетьмана 
Скоропадського про заснування Кам'янець-Подільського університету, 
організацію національної школи, добровільних дружин для придушення 
виступів революційно-налаштованих мас; акти евакуйованого продовольства, 
ревізій зерна комісією з постачання військ УНР,  проекти статутів Кам’янець-
Подільської національної спілки (1918-1919), заяви єврейського населення про 
погроми українських буржуазних націоналістів (1917-1919). 

Радянський період в архіві представлено  фондами Ізяславського і 
Кам'янець-Подільського повітових ревкомів, повітвиконкомів Рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, з’їздів Рад, волосних виконкомів та 
їх відділів, Кам’янецького, Проскурівського, Шепетівського окрвиконкому, 
облвиконкому, райміськвиконкомів, виконкомів сільських рад. 

Зі створенням у 1937 р. Кам’янець-Подільської області збереглися 
багаті за змістом та історичною цінністю документи. Так, фонди радянського 
періоду висвітлюють складні, часто трагічні сторінки становлення радянської 
влади у краї, діяльність місцевих органів, розвиток економіки та культури, 
статистичні відомості, матеріали про демографічні процеси. 

Важка хроніка колективізації, голодомору 1932-1933 рр. політичних 
репресій 1920-1950 рр. простежується в постановах ЦК ВКП(б) та КП(б)У, 
РНК СРСР і УРСР, чисельних інформаціях і документах карально-репресивних 
органів. 

Дослідити та проаналізувати події Великої вітчизняної війни 
допомагають понад 300 фондів періоду тимчасової німецько-фашистської 
окупації: документи шести фондів гебітскомісаріатів та понад 60 фондів 
установ місцевих адміністрацій (окружних, міських, районних та волосних 
управ), 80 фондів земельних господарств, періодичні видання органів місцевої 
влади та німецьких цивільних установ, 218895 фільтраційних справ і карток на 
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репатріантів та військовополонених, 165 од. зб. листів громадян із неволі до 
рідних на Україну (1941-1945). Героїчні сторінки боротьби населення краю із 
ворогом в період Великої вітчизняної війни розкривають документи фонду 
,,Підпільних організацій і партизанських формувань Хмельницької області. 
Злочинну діяльність окупантів зберігають 1025 од. зб. фонду ,,Кам’янець-
Подільської обласної комісії по сприянню Надзвичайній державній комісії по 
встановленню і розслідуванню злодіянь німецько-фашистських загарбників та 
їх спільників”. Архівні фонди періоду незалежності України комплектуються 
документами місцевих органів влади, підприємств, установ, громадських 
організацій.  

Окрему групу складають оригінали документів особового походження 
відомих людей Хмельниччини – письменників В.П. Беляєва, М.Ф. Федунця,   
В. Олійника, В.М. Баженова; художників В.С. Розвадовського, Д.І. Брика,    
С.В. Кукурудзи; журналістів Є.С. Осліковської, М.О. Слободяна; істориків-
краєзнавців Ю.Й. Сіцінського, С.К. Гуменюка, С.К. Шкурка, Героя Радянського 
Союзу генерала І.С. Осліковського; композиторів М.І. Радзієвського,                
М.С. Балеми, М. Люшні, двічі Героя Соціалістичної праці Г.І. Ткачука; 
видатних лікарів Хмельниччини академіків І.М. Азарського, М.І. Чорнобри-
вого, Б.Л. Шаталюка, М.Ф. Курія. 

Систематизація архівних фондів у Путівнику здійснена з урахуванням 
хронологічних рамок, особливості історичного періоду, джерел надходження 
документів, їх матеріальних носіїв. 

За цими ознаками фонди включено до 6 розділів: фонди періоду до 1917 р.; 
Тимчасового уряду, УНР (1917-1921); періоду радянської доби, незалежності 
України, періоду нацистської окупації (1941-1944);  документи нефондової 
організації, перелік фондів. 

У перших чотирьох розділах матеріали розміщені за галузевим та 
функціональними принципами, відповідно до Схеми єдиної класифікації 
документної інформації (1978), на підрозділи, структуровані за історичною та 
логічною послідовністю, фонди керівних органів – з урахуванням їх ієрархії в 
системі управління і часу створення, потім відомості про фонди установ 
низового рівня. 

В разі, якщо установи, підприємства і організації виконували подібні 
функції, діяли в одні і ті ж роки, а їх фонди мають однорідний склад 
документів, вони об’єднані в групу фондів, яким подана узагальнена групова 
характеристика. Документи нефондової організації у розділі розміщені в 
такому порядку: кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, науково-довідкова 
бібліотека. 

У шостому розділі фонди розташовані у такому порядку: періоду до 
1917 р. – з позначкою (Ф.), періоду після 1917 р. (Ф.Р), – колишнього 
партархіву (-П- ). 

Перелік фондів містить відомості про всі фонди: наявні, передані – з 
приміткою (*), приєднані – (**), втрачені – (***), утилізовані (****), пропущені 
номери (*****). 

Описова стаття до фондів містить такі елементи: 
Назва фонду подана за аркушем фонду і відповідає останній офіційній 

назві фондоутворювача в межах періоду, за який в архіві зберігаються 
документи, в дужках вказується його офіційно прийняте скорочення 
найменування. В разі, якщо установа, організація чи підприємство 
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залишаються джерелом комплектування архіву, в історичній довідці подається 
їх остання назва станом на 01.01.2006 р.  

Підпорядкованість установи вказана у випадку, коли вона є частиною 
органу управління (напр., – управління освіти і науки облдержадміністрації), 
або підпорядкованість визначає її галузеву приналежність (напр., – обласне 
управління  агропромислового комплексу Міністерства агропромислового 
комплексу УРСР), в інших випадках підпорядкованість вказана в історичній 
довідці. 

Групі фондів надана узагальнена назва (напр., – планові комісії 
окрвиконкомів), вказана кількість фондів, перелічено їх назви із зазначенням 
номерів фондів в алфавітному порядку. 

Місцерозташування фондоутворювача вказано у випадках, якщо воно 
відсутнє в його назві (напр., – Представник Ради у справах колгоспів при Уряді 
СРСР м. Кам'янець-Подільський). 

Після назви фонду вміщено його номер, обсяг і крайні дати наявних 
документів. Якщо документи за значний період часу відсутні, вказано 
прогалину в їх наявності (напр., – 1920-1927, 1935-1941 рр.) 

Для групи фондів після узагальнюючої назви подано загальний обсяг і 
крайні дати документів, що увійшли до групової характеристики, а потім, 
окремо, крайні дати документів кожного фонду. Вказується наявний 
довідковий апарат і мова, якою виконано основний масив документів фонду. 

Історія фондоутворювача містить дані про час виникнення установи, 
зміну назв, підпорядкованості, основні функції. У випадку складної 
внутрішньої організації подано структуру установи. 

Серед відомостей про фонд – його категорія, перше і останнє 
надходження документів, колишні їх втрати, розсекречення, експертиза 
цінності, очікувані надходження і його використання, умови доступу, наявність 
у його складі унікальних документів. 

Всі ці відомості подано за умови їх наявності, в іншому разі відсутність 
тієї чи іншої інформації не вказано. 

Анотація складу документів містить інформацію про найхарактерніші 
групи документів фонду, крайні дати найбільш важливих з них; 
інформаційнонасичені чи оригінальні документи виділено окремо, з  вказівкою 
про рік їх виникнення. 

Путівник містить додатки: довідку про історію адміністративно-
територіального поділу, географічний, іменний, предметно-тематичний 
покажчики; список скорочень; термінологічний словник спеціальних термінів і 
застарілих понять; перелік видань архіву та видань за його документами, 
ілюстрації. 

Цей путівник – результат багаторічної копіткої праці архівістів 
держархіву, які прагнули максимально полегшити і прискорити архівний 
пошук, привернути увагу дослідників до найінформативніших фондів і 
окремих документів, які містять оригінальну, неопосередковану архівну 
інформацію про соціально-економічний, культурний і політичний розвиток 
Подільського регіону упродовж ХVIIІ-XXI ст. 

У підготовці Путівника брали участь члени робочої групи Держархіву 
області.  

Характеристики на фонди установ періоду до 1917 р. склали провідні 
спеціалісти О. Качковський,  Ю.Руденко; періоду Тимчасового уряду, УНР 
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(1917-1921рр.) – заступники директора Г.Осадча, С.Михайлова, нач. відділів 
Н.Кузьміна, В.Рага, головний  спеціаліст Ю.Олійник; радянської доби та 
незалежності України – Г.Осадча, нач. відділів Л.Баланюк, В.Таран, 
Н.Кузьміна, В.Рага, головні спеціалісти – І.Бортник, Ю.Олійник, О.Миськова, 
Н.Саган, Л.Снігур; періоду нацистської окупації (1941-1944) – головний 
спеціаліст Ю.Олійник; фонди особового походження описала нач. відділу 
Л.Баланюк; документи нефондової організації – завідувач лабораторії              
М. Перов; науково-довідкової бібліотеки – завідувачка бібліотеки Л.Снігур. 

Додаток: Довідку адміністративно-територіального поділу уклали 
головні спеціалісти Ю.Олійник, І. Бортник; покажчики (іменний, географічний, 
предметно-тематичний, словник спеціальних термінів і застарілих понять, 
список скорочень) систематизувала Г. Осадча. Список фондів склали                  
О. Васільєв, О. Бобер, Н.Шевчук.  
Передмову написала Г.Осадча. 
Друкування забезпечили О. Васільєв, Н.Лановик, Л. Снігур, Т. Урсалова. 

При підготовці Путівника враховано вимоги Державного комітету 
архівів України,  Підготовка путівників: Методичні рекомендації.- К., 2004.-
(Держкомархівів України, УНДІ архівної справи та документознавства). 
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РОЗДІЛ І. ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ 
 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

Канцелярія Подільського губернатора*  
 

Ф. 228, 10784 од. зб., 1796–1917 рр. Описи, покажчик до описів. Рос. мова. 
 

Заснована указом Сенату від 1 травня 1795 р. про створення Подільської 
губернії. Була виконавчим органом при губернаторі. Губернатор очолював 
адміністративно-поліцейську владу в губернії, головував в різних комітетах та 
присутствіях. У 1839–1857 рр. Подільський губернатор поєднував функції 
цивільного та військового губернатора. Подільський губернатор з 1833 р. 
безпосередньо підпорядковувався Київському, Подільському та Волинському 
генерал-губернатору. Канцелярія губернатора поділялась на частини: 
розпорядчу, секретну, особливу, паспортну, інвентарну, селянську, військову, 
церковно-будівельну, судову, господарську та казначейську. В 1917 р. посада 
губернатора була замінена посадою Подільського губернського комісара. 
Фонд І категорії. * Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі 
Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів 
тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі 
ідентифікації та реставрації. До 2003 р. інформація широко 
використовувалась в наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Укази Сенату, циркуляри міністерств, Київського, Подільського та 

Волинського генерал-губернатора. Звіти губернатора про стан губернії, 
статистичні описи маєтків, церков. Рапорти поліцейських справників про 
політичний стан повітів. Копії протоколів міських дум. Відомості про маєтки 
губернії, стан промисловості та сільського господарства, іноземців, що 
мешкали на території губернії. Справи про видачу свідоцтв на право придбання 
земельних ділянок, призначення, переміщення, підвищення в чині, звільнення, 
нагородження чиновників, розгляд клопотань осіб про виплату пенсій,  
звинувачення в участі у польських повстаннях, в політичних організаціях, 
страйках, селянських виступах, встановлення секретного поліцейського 
нагляду, жорстоке поводження поміщиків з селянами, по звинуваченню різних 
осіб у нелегальному переході кордону; встановлення опіки над майном. Анкети 
іноземних підданих та справи про видачу внутрішніх та закордонних 
паспортів, білети на проїзд іноземців по території Російської імперії. Справи 
про будівництво шляхів, мостів, лікарень, заснування ощадно-позичкових кас, 
страхування міст. Листування з генерал-губернатором та штабами військових 
частин про розквартирування військ в населених пунктах губернії, прибутки та 
видатки по різних відомствах губернії. Списки міщан-євреїв з інших губерній, 
на яких поширюється військова повинність, відомості про видачу заробітної 
плати та грошової допомоги чиновникам губернії. 
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Заславський губернатор Шереметьєв, м. Заслав  
Заславського повіту Волинської губернії 

 
Ф. 829, 1 од. зб., 1793 р. Опис. Рос. мова. 
 
Заславське намісництво утворено 1793 р. після другого поділу Речі 
Посполитої. Проіснувало до 1795 р., коли на місці Заславского, Брацлавського 
намісництв було утворено Подільську та Волинську губернії. Заславський 
губернатор (намісник) очолював адміністративно-поліційну владу в 
намісництві. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про стягнення з міщан м. Кам’янець-Подільського мита за вхід і 

вихід з Кам’янецької фортеці. 
 

Подільський військовий губернатор* 
 
Ф. 678, 70 од .зб., 1796–1845 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Військовий губернатор призначався для управління губернією, областю, 
містом або фортецею, а під час воєн – для управління областю, зайнятою по 
праву війни. В підвідомчому йому регіоні вів як цивільне, так і військове 
управління. При військовому губернаторі не передбачалось будь-яких 
дорадчих органів чи установ, натомість він мав власну канцелярію, двох 
драгоманів та перекладача. На початку ХІХ століття губернатори з числа 
військових в Європейській Росії іменувались зазвичай військовими 
губернаторами міста та цивільними губернаторами губерній. 
Фонд І категорії. * Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі 
Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів 
тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі 
ідентифікації та реставрації. 
 
Укази імператора та Сенату, циркуляри Державної військової колегії. 

Накази про призначення, переміщення та звільнення військових чинів. 
Відомості про маршрути пересування військ по території Поділля. Справи про 
проведення дворянських виборів у губернії, купівлю міста Могилів-
Подільського у графа Потоцького, організацію поліцейської служби в містах 
Кам’янець-Подільському та Вінниці, проведення рекрутських наборів. 
Оригінали листів Олександра І, М. І. Кутузова, П. І. Багратіона. 
 

Подільське губернське правління 
 
Ф. 227, 35941 од. зб., 1796–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створене 1 травня 1796 р. Було другим виконавчим органом (після канцелярії 
губернатора) при Подільському губернаторі. В штат правління входили: віце-
губернатор, старший радник, два радники, губернський лікарський інспектор, 
губернський архітектор, губернський інженер, асесор (1824), губернський 
тюремний інспектор (1910), редактор „Губернських відомостей” (1837), 
столоначальник, архіваріус, чиновники. Правління складалось із загального 
присутствія та канцелярії. Головою загального присутствія був губернатор. 
Канцелярія правління складалась із канцелярії присутствія та відділень, які в 
свою чергу поділялись на столи. За час існування правління його структура 
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змінювалась, особливо в першій чверті ХІХ століття, що викликало 
перерозподіл функцій між столами. Після скасування посади губернатора 
існувало при Подільському губернському комісарі, губернському старості. 
Остаточно припинило діяльність у 1920 р.  
Фонд І категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ. Журнали 

засідань правління. Постанови міських управ. Рапорти магістратів та ратуш, 
міських дум, повітових та земських судів, повітових поліцейських управлінь. 
Відомості про винокурні заводи губернії, довідкові ціни, стягнення податків, 
боргів, проведення рекрутських наборів. Клопотання про відведення земельних 
ділянок. Відомості про промислові підприємства по населених пунктах 
губернії, єврейські кладовища та молитовні школи, захворювання тварин,  
костьоли Подільської губернії (1894). Звіти повітових землемірів та річні звіти 
дільничних лікарів. Справи про ремонт шляхів та мостів, визначення кордонів 
між повітами губернії (1806). Відомості про шляхи сполучення губернії (1909), 
проведення ярмарків. Списки учасників польського повстання (1831). Справи 
про будівництво шляхів, переправ, незаконне будівництво, прийняття євреями 
християнської віри, видачу паспортів, підтвердження дворянських привілеїв, 
проведення ревізьких переписів населення, призначення торгів на право 
проведення ремонтних чи будівельних робіт, накладання заборон на маєтки, 
надання іноземцям російського підданства. Справи про відкриття єврейських 
шкіл та молитовних будинків; виділення коштів на ремонт тюрем; ревізію 
ремісничих управ, вибори міщанських управлінь по населених пунктах 
губернії, забезпечення військових частин, організацію та поповнення сільських 
запасних магазинів, відведення земель, розслідування зловживань посадових 
осіб, вибори до органів місцевого самоврядування, відкриття поштових 
відділень (1875). Справи про евакуацію державних установ губернії (1915), 
вилучення нерухомості в німецьких та австрійських підданих, діяльність 
поліцейських урядників, кількість біженців на території губернії (1915–1916). 
Проект реорганізації сільської медичної мережі в губернії (1897), клопотання 
про відкриття медичних закладів. Окремі номери часопису „Сенатские 
ведомости”, газети „Подільські губернські відомості”. План м. Брацлав (1887). 
Проекти на побудову церков. Статистичний опис міста Ольгопіль (1869). 
Алфавітний список населених пунктів Кам’янецького повіту (1803). Справи 
про надання іноземцям російського підданства. Списки арештантів та 
каторжан. Списки осіб, що прийняли присягу на вірність Тимчасовому уряду. 
Справи про стягнення недоїмок, розслідування зловживань посадових осіб. 
Посімейні списки шляхти Балтського повіту (1832). Метричні книги про 
народження, шлюб, розлучення та смерть євреїв по містечках губернії. 
Формулярні списки чиновників губернії. Справи про призначення, 
переміщення та звільнення службовців. Книги записів контрактів по повітах. 
Настільні реєстри справ. 

 
Подільське губернське у земських та міських справах присутствіє 
 
Ф. 409, 585 од. зб., 1903–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
25 січня 1878 р. було створено Подільське губернське у міських справах 
присутствіє, яке у 1911 р. реорганізувалось в Подільське губернське у земських 
та міських справах присутствіє. До його складу входили губернатор (голова), 
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віце-губернатор, управляючий казенною палатою, прокурор окружного суду, 
губернський предводитель дворянства, голова губернської земської управи, 
Кам’янець-Подільський міський голова. Присутствіє здійснювало контроль за 
діяльністю органів міського та земського самоврядування, слугувало 
інстанцією з розв’язання суперечок між органами місцевого самоврядування та 
державною адміністрацією, розглядало справи дисциплінарного характеру, які 
стосувались зловживань посадових осіб місцевого самоврядування. 
Ліквідоване 1917 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату та циркуляри Міністерства внутрішніх справ (1904, 1909). 

Приписи Подільського губернатора. Журнали і протоколи засідань (1908-1913). 
Справи про зловживання чиновників повітових установ, будівництво дитячої 
лікарні в м. Браїлові, відкриття Вінницького землемірного училища, 
будівництво залізничного вокзалу в м. Кам’янці-Подільському (1912), 
реорганізацію Проскурівського реального училища в Олексіївську реальну 
гімназію (1912), перетворення містечка Тульчина на заштатне місто, надання 
матеріальної допомоги дітям солдатів та офіцерів, посадовцям міліції. 
Матеріали повітових земських зборів. Довідкові ціни на продовольчі товари по 
повітах губернії. Списки власників нерухомого майна, які мають право брати 
участь у виборах до Державної Думи. Формулярні списки службовців. Особові 
справи чиновників повітових земських управ. Кошториси прибутків та видатків 
по містах губернії. 

 
Подільське губернське у міських справах присутствіє 

 
Ф. 117, 1105 од. зб., 1844–1916 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Губернське по міських справах присутствіє було засноване з метою розгляду 
справ, що виникали по скаргах, суперечках або з огляду на точку зору 
губернатора щодо законності рішень міських управ. Від присутствія також 
залежало вирішення суперечок між міським головою і членами управи, між 
управою і думою, між губернатором і думою з питань, що торкались 
обов’язкових постанов. На кожну постанову присутствія міські управи могли 
скаржитись в Сенат. Коло питань, з яких присутствіє могло виносити 
постанови, було невеликим: влаштування і порядок дій торгової поліції, нагляд 
за торгівлею, зміна міських планів, оформлення великих кредитів, відчуження 
міських земель, котрі знаходились у спільному користуванні, влаштування на 
них споруд, що обмежували прохід чи проїзд, призначення плати за 
використання сухопутного та водяного сполучення. Нове положення (1892) 
підкоряло нагляду губернатора не тільки законність але й правильність цих 
дій. Губернські по міських справах присутствія зберігались тільки у губерніях, 
де не було земств (у Західних губерніях земства у повному обсязі введені 1901 
р.). До складу присутствія входили губернатор (голова), губернський 
предводитель дворянства, віце-губернатор, керуючий казенною палатою, 
прокурор окружного суду, голова земської управи, міський голова 
губернського міста, й за затвердженням міністра внутрішніх справ, член за 
вибором міської думи того ж міста. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про вибори до Державної 

Думи. Журнали засідань присутствія. Журнали, протоколи, копії постанов 
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засідань міських дум. Справи про розгляд скарг мешканців міст на рішення 
міських дум. Листування з питань основної діяльності. Відомості про вибори 
гласних, розгляд справ про службові зловживання представників місцевого 
самоврядування. Кошториси доходів та видатків міських дум. Справи про 
прибутки та видатки присутствія. 

 
Подільське губернське у справах про товариства присутствіє 
 
Ф. 629, 132 од. зб., 1908–1914 рр. Описи. Рос. мова. 
 
В другій половині ХІХ ст. реєстрацію товариств здійснювали відповідні 
міністерства. З 1897 р., після розробки примірних статутів, право на 
реєстрацію товариств і осередків партій отримали губернатори. Після 1917 р. 
функція реєстрації товариств перейшла до адміністративного відділу 
Кам’янецького окружного суду. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань, справи про реєстрацію, відкриття товариств та 

громадських організацій в населених пунктах губернії. 
 
Подільський губернський розпорядчий комітет 

 
Ф. 240, 2894 од.зб, 1866–1919 рр. Опис. Рос. мова.  
 
Створений 1 січня 1875 р. відповідно до указу Сенату від 10 грудня 1874 р. 
Керував розміщенням гарнізонів та військових частин, які перебували на 
території губернії, забезпечував їх продовольством, паливом та транспортом; 
слідкував за станом доріг, мостів та переправ, забезпечував проведення 
військових навчань та стрільб. Комітет очолював губернатор. Ліквідований 
1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань комітету (1887–1918). Справи про відкриття 

сільських лікарень. Листування про розміщення військових частин, 
забезпечення їх продовольством, паливом та справи про проведення 
топографічних зйомок поромних переправ через ріки Дністер і Буг (1910–
1912), ремонт мостів і шосейних шляхів. Маршрути пересування військ у 
Подільській губернії (1915). 

 
Подільський губернський комітет з продажу алкогольних напоїв 
 
Ф. 388, 63 од. зб., 1844–1851 рр. Опис. Рос. мова.  
 
Відав справами, що стосувалися торгівлі спиртними напоями та утриманням 
питних закладів. Комітет очолював губернатор. Членами комітету були 
управляючий казенною палатою та управляючий акцизним збором. Після 
ліквідації комітету його функції перейшли до Подільського губернського у 
питних справах присутствія. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань, рапорти повітових комітетів. Відомості про ціни на 

спиртні напої. Справи про стягнення штрафів з шинкарів за порушення правил 
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продажу спиртних напоїв. Листування з Подільською казенною палатою про 
стан винокуріння. Відомості про призначення та звільнення чиновників. Книги 
прибутків та видатків. 

 
 

Волосні та сільські правління 
 
74 фонди, 3600 од. зб., 1855–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Подільська губернія 
Баговицьке, с. Баговиця Кам’янецького повіту, ф. 85, 56 од. зб., 1865–1914 рр. 
Балинське, м-ко Балин Кам’янецького повіту, ф. 79, 99 од. зб.; 1867–1919 рр. 
Бахматовецьке, с. Бахматівці Летичівського повіту, ф. 493, 2 од. зб., 1882–1912 рр. 
Бережанське, с. Бережанка Кам’янецького повіту, ф. 313, 3 од. зб., 1884–1906 рр. 
Біляно-Шаргородське, м-ко Шаргород Могилівського повіту, ф. 657, 2 од. зб., 1912 рр. 
Вірменське, с. Вірмени Кам’янецького повіту, ф. 81, 2 од. зб., 1862–1863 рр. 
Волосовецьке, с. Волосівці Летичівського повіту, ф. 89, 9 од. зб., 1868–1875 рр. 
Волосовецьке сільське правління, с. Волосівці Летичівського повіту, ф. 506, 1 од. зб., 1876 рр. 
Врубловецьке, с. Врублівці Кам’янецького повіту, ф. 103, 7 од. зб., 1863–1877 рр. 
Гавриловецьке, с. Гаврилівці Кам’янецького повіту, ф. 80, 4 од. зб., 1868–1877 рр. 
Глушковецьке, с. Глушківці Проскурівського повіту, ф. 91, 2 од. зб., 1867 р. 
Городоцьке, м-ко Городок Кам’янецького повіту, ф. 474, 2 од. зб., 1868–1902 рр. 
Гречанське, с. Гречани Проскурівського повіту, ф. 90, 1 од. зб., 1874 рр. 
Грушковецьке, с. Грушка Ушицького повіту, ф. 72, 120 од. зб., 1864–1915 рр. 
Гуменецьке, с. Гуменці Кам’янецького повіту, ф. 73, 14 од. зб., 1862–1889 рр. 
Данилівське, с. Данилова Балка Балтського повіту, ф. 480, 1 од. зб., 1911 р. 
Деражнянське, м-ко Деражня Летичівського повіту, ф. 805, 1 од. зб., 1903–1909 рр. 
Довжоцьке, с. Довжок Кам’янецького повіту, ф. 311, 50 од. зб., 1867–1915 рр. 
Загінецьке, с. Загінці Летичівського повіту, ф. 92, 1 од. зб., 1861–1868 рр. 
Зятковецьке, с. Зятківці Гайсинського повіту, ф. 490, 1 од. зб., 1866–1869 рр. 
Іванковецьке, с. Іванківці Проскурівського повіту, ф. 93, 2 од. зб., 1868–1874 рр. 
Кадиївське, с. Кадиївці Кам’янецького повіту, ф. 94, 4 од. зб., 1863–1882 рр. 
Калинянське, с. Калиня Кам’янецького повіту, ф. 100, 2 од. зб., 1869–1875 рр. 
Калюське, м-ко Калюс Ушицького повіту, ф. 478, 1 од. зб., 1916 р. 
Китайгородське, м-ко Китайгород Ушицького повіту, ф. 102, 99 од. зб., 1854–1923 рр. 
Косиковецьке, с. Косиківці Ушицького повіту, ф. 74, 1 од. зб., 1916 р. 
Кручилинецьке, с. Кручі Ямпільського повіту, ф. 769, 5 од. зб., 1846 р. 
Кузьминське, м-ко Кузьмин Проскурівського повіту, ф. 475, 3 од. зб., 1863–1898 рр. 
Купинське, м-ко Купин Кам’янецького повіту, ф. 481, 3 од. зб., 1897–1901 рр. 
Куявське, с. Куява Кам’янецького повіту, ф. 479, 1 од. зб., 1901 р. 
Лисецьке, с. Лисець Ушицького повіту, ф. 476, 1 од. зб, 1903 р. 
Лянцкорунське, м-ко Лянцкорунь Кам’янецького повіту, ф. 86, 16 од. зб., 1913–1918 рр. 
Маківське, м-ко Маків Кам’янецького повіту, ф. 78, 1365 од. зб., 1861–1923 рр. 
Малиницьке, с. Малиничі Проскурівського повіту, ф. 96, 4 од. зб., 1895 р. 
Меджибізьке, м-ко Меджибіж Летичівського повіту, ф. 95, 72 од. зб., 1869–1920 рр. 
Межирівське, м-ко Межирів Літинського повіту, ф. 486, 1 од. зб., 1904–1906 рр. 
Михайлівське, м-ко Михайлівка Ушицького повіту, ф. 84, 56 од. зб, 1862–1905 рр. 
Михалпільське, м-ко Михалпіль Летичівського повіту, ф. 485, 3 од. зб., 1882–1898 рр. 
Миньковецьке, м-ко Миньківці Ушицького повіту, ф. 662, 1 од. зб., 1882 р. 
Осламівське, с. Осламів Ушицького повіту, ф. 82, 22 од зб., 1881–1918 рр. 
Пашковецьке, с. Пашківці Проскурівського повіту, ф. 98, 8 од. зб., 1897–1912 рр. 
Підлісноолексинецьке, с. Підлісний Олексинець Проскурівського повіту, ф. 97, 34 
од. зб., 1864–1884 рр. 
Рахнівецьке, с. Рахнівка Ушицького повіту, ф.71, 1193 од. зб., 1858–1920 рр. 
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Рихтецьке, с. Рихта Кам’янецького повіту, ф. 472, 6 од. зб., 1911 р. 
Рудське, с. Руда Кам’янецького повіту, ф. 77, 1 од. зб., 1874 р. 
Сарнівське, с. Сарнів Проскурівського повіту, ф. 99, 1 од. зб., 1910–1916 рр. 
Смотрицьке, м-ко Смотрич Кам’янецького повіту, ф. 75, 70 од. зб., 1864–1909 рр. 
Солобковецьке, м-ко Солобківці Ушицького повіту, ф. 482, 1 од. зб., 1916 р. 
Старосинявське, м-ко Стара Синява Літинського повіту, ф. 492, 4 од. зб., 1903–1910 рр. 
Студеницьке, м-ко Студениця Ушицького повіту, ф. 70, 1 од. зб., 1869–1874 рр. 
Супруньковецьке сільське правління, с. Супруньківці Ушицького повіту, ф. 467, 1 од. зб., 1910 р. 
Сусловецьке, с. Суслівці Летичівського повіту, ф. 468, 1 од. зб., 1887 р. 
Трительницьке, с. Трительники Проскурівського повіту, ф. 488, 2 од. зб., 1905 р. 
Фельштинське, м-ко Фельштин Проскурівського повіту, ф. 104, 4 од. зб., 1874–1881 рр. 
Ходаковецьке, с. Ходаківці Проскурівського повіту, ф. 489, 2 од. зб., 1875–1878 рр. 
Хоньковецьке, с. Хоньківці Могилівського повіту, ф. 105, 2 од. зб., 1912 р. 
Циківське, с. Цикова Кам’янецького повіту, ф. 487, 1 од. зб., 1882 р. 
Чемеровецьке, м-ко Чемерівці Кам’янецького повіту, ф. 109, 1 од. зб., 1876 р. 
Чорноострівське, м-ко Чорний Острів Проскурівського повіту, ф. 106, 4 од. зб,; 1878–1902 рр. 
Юринецьке, с. Юринці Проскурівського повіту, ф. 107, 1 од. зб., 1872 р. 
Ярмолинецьке, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту, ф. 108, 177 од. зб., 1868–1915 рр. 
Яськовецьке, с. Яськівці Летичівського повіту, ф. 110, 2 од. зб., 1864–1873 рр. 
Волинська губернія 
Базалійське, м-ко Базалія Старокостянтинівського повіту, ф. 728, 16 од.зб, 1893–1910 рр.  
Білогородське, с. Білогородка Заславського , з 1910 р. Ізяславського повіту, ф. 484, 
1 од. зб., 1894 рр. 
Жуківське, с. Жуків Заславського повіту, ф. 473, 3 од. зб., 1885–1894 рр. 
Заславське, м. Заслав Заславського повіту, ф. 665, 1 од. зб., 1894 рр. 
Киликіївське сільське правління, с. Киликіїв Новоград-Волинського повіту,  
ф. 505, 1 од. зб., 1866 р. 
Корчівське, с. Корчівка Старокостянтинівського повіту, ф. 729, 10 од. зб., 1911 р. 
Кривинське, с. Кривин Заславського повіту, ф. 491, 2 од. зб., 1871–1880 рр. 
Полонське, м-ко Полонне Заславського повіту, ф. 673, 1 од. зб., 1900 р. 
Славутське, м-ко Славута Заславського, (з 1910 р. Ізяславського) повіту, ф.477,  
4 од. зб., 1894–1913 рр. 
Судилківське, м-ко Судилків Заславського повіту, ф. 730, 1 од. зб., 1900–1904 рр. 
Хоровецьке, м-ко Хоровець Заславського повіту, ф. 483, 5 од. зб, 1894 р. 
Цвітоське, с. Цвітоха Заславського повіту, ф. 470, 1 од. зб, 1894 р. 

  
В Подільській губернії волосні правління були організовані згідно з 

положенням від 19 лютого 1861 р. Були виборними органами, що обирались 
волосними сходами. Правління очолював волосний старшина. До правління 
входили також сільські старости та збирачі податків. До функцій правління 
входили розподіл коштів, нагляд за сплатою податків та відбуванням 
натуральних повинностей, розгляд суперечок, які не потребували судового 
розгляду, видача різних довідок. Остаточно ліквідовані із встановленням 
радянської влади. 

Фонди ІІ категорії. 
 
Уставні грамоти. Інструкції Імператорського Вільного економічного 

товариства про народну гігієну та лісоводство. Правила організації в Західних 
губерніях сільських збройних караулів. Книги записів рішень волосного і 
третейського судів. Статистичні відомості про фабрики, заводи, селянське та 
поміщицьке землеволодіння, початкові школи. Відомості про врожай хлібів та 
інших сільськогосподарських культур по волостях. Відомості про казенних 
селян, що самовільно виїздили з місця проживання. Документи про викуп землі 
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селянами. Посімейні списки мешканців сіл. Відомості про видачу 
продовольчих пайків сім’ям військових. Списки призовників. Справи про 
проведення виборів до Державної Думи. Справи про надання селянам кредитів. 
Листування з приставами, казенною палатою, мировими посередниками, 
волосними старшинами з поточних питань. Скарги на рішення волосного суду. 
Журнали перевірки організації торгівлі. Списки платників страхового збору. 
Списки селян, що мають право голосу на сільських сходах. Список осіб, 
призваних на військову службу, та членів їхніх сімей на отримання пенсії. 
Алфавітні списки селян (1900). Ревізькі казки селян. Книги особових рахунків 
сільських товариств, записів нотаріальних дій,  договорів. Книга реєстрації 
військових колоністів, що перебувають на вихованні у батьків. 

 
Комісії у справах про вибори до Державних Дум 
 
10 фондів, 199 од. зб., 1905–1912 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Подільська губернська до І Державної Думи, ф. 273, 86 од.зб., 1905- 
1906 рр. 
Подільська губернська до ІV Державної Думи, ф. 747, 44 од.зб., 1912 р. 
Заславська повітова до І Державної Думи, ф. 706, 1 од.зб., 1906-1907 рр. 
Кам’янецька повітова до І Державної Думи, ф. 300, 26 од.зб., 1905-         
1907 рр. 
Кам’янецька повітова до ІІІ Державної Думи, ф. 749, 1 од.зб., 1907 р. 
Летичівська повітова до І-ІІІ Державної Думи, ф. 275, 7 од.зб., 1906-
1912 рр. 
Летичівська повітова до ІV Державної Думи, ф. 751, 4 од.зб., 1912 р. 
Маківська волосна до ІІІ Державної Думи, ф. 276, 1 од.зб., 1907 р.  
Старокостянтинівська повітова до ІІІ Державної Думи, ф. 707, 6 од.зб., 
1907-1909 рр. 
Ушицька повітова до ІІІ Державної Думи, ф. 274, 23 од.зб., 1906-1907 рр. 
 
Створені відповідно до положення про вибори до Державної Думи від 
11 грудня 1906 р. та 3 червня 1907 р. До складу комісії входили повітові 
предводителі дворянства, члени окружного суду, голови міських та 
земських управ, земські начальники. Комісії забезпечували проведення 
виборів, складали списки виборців, розглядали суперечки, 
оформлювали результати виборів. Вибори членів Державної Думи по 
губерніях   проводились губернськими виборчими зборами, які 
очолювали губернські предводителі дворянства. В зборах брали участь 
виборщики, яких обирали у кожному повіті з’їздами землевласників, 
першими та другими з’їздами міських виборців, з’їздами 
вповноважених від волостей. Губернські в справах про вибори в 
Державні Думи комісії утворювались під головуванням голови 
окружного суду з предводителя дворянства повіту губернського міста, 
голови губернської земської чи по справам земського господарства 
управи, міського голови губернського міста, одного з членів окружного 
суду, обов’язкового члена губернського по земських і міських справах 
присутствія, одного з обов’язкових членів губернського присутствія чи 
по селянських справах присутствія за призначенням губернатора чи 
старшого радника губернського правління. Окрім того,  до складу 
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комісії входив один з начальників місцевих губернських управлінь. 
Повітові в справах про вибори до Державних Дум комісії утворювались 
з голови повітового з’їзду селянських  начальників, міського голови чи 
старости, та одного з сільських начальників по призначенню з’їзду. 
Очолював комісію член окружного суду, якого призначали загальні 
збори суду. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Інструкція Міністерства внутрішніх справ про порядок проведення виборів. 

Циркуляри Подільського та Волинського губернаторів, Подільського губернського з 
міських і земських справ присутствія та Подільської губернської по виборах до 
Державної Думи комісії. Постанова комісії про затвердження списку виборців, рішення 
волосних зборів по виборах уповноважених. Журнал засідань і постанови комісій. 
Рішення волосних зборів по виборах уповноважених. Справи про внесення до списків і 
виключення зі списків виборців окремих громадян. Списки виборців по губернії.  
 

СТАНОВЕ, МІСЬКЕ ТА ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Подільське дворянське депутатське зібрання 
 

Ф. 230, 7925 од. зб., 1801–1914 рр. Описи. Рос., пол., лат. мови. 
 
Створене 1796 р. на підставі імператорського указу 1796 р. про утворення 
дворянських виборних установ та „Учрежденія о губерніях” 1775 р. 
Підпорядковувалось Департаменту герольдії та губернатору. Проводили 
вибори посадових осіб (губернського предводителя дворянства, судових 
чиновників, земських справників); представляли дворянство перед генерал-
губернатором та імператором; збирали кошти для станових потреб; вели 
дворянські родовідні книги; видавали свідоцтва про дворянське походження. 
Збори проводились раз на три роки і тривали 15 днів. Правом голосу 
користувались особи віком від 25 років, що мали чин та маєток. Ліквідовані 
декретом РНК УРСР від 9 лютого 1919 р. 
Фонд І категорії. 
 
Укази Герольдії, журнали та протоколи засідань. Родовідні книги. 

Списки, реєстри дворян Подільської губернії. Списки осіб, позбавлених 
дворянських прав. Заяви дворян про видачу свідоцтв. Справи про встановлення 
дворянського походження. Журнали вхідної та вихідної документації. Особові 
справи службовців.  

 
Подільський губернський предводитель дворянства 
 
Ф. 123, 1374 од. зб., 1808–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
В Подільській губернії посада введена у 1796 р. Вибирався на губернських 
дворянських зборах на 3 роки. Входив до складу губернського дворянського 
зібрання. Посада мала подвійне функціональне значення: 1) керівництво 
справами дворянського зібрання; 2) загальне управління. В останній якості 
входив до складу різних змішаних комісій та присутствій, часто головував у 
них. Фактично був другою особою в губернії після губернатора. Посада 
ліквідована 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
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Відомості про кількість лісів і земель, що належать приватним особам в 
Подільській губернії, розміри врожаїв. Справи про рекрутські набори для 
комплектування військ, жорстоке поводження поміщиків із селянами та 
захоплення селянської землі поміщиками, видачу довідок щодо майнового 
стану, дворянського походження, земельні суперечки, затвердження свідоцтв 
щодо приналежності до дворянства, вибори посадових осіб. Документи з 
особового складу. 

 
Повітові предводителі дворянства 
 
2 фонди, 355 од. зб., 1834–1912 рр., Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецький, ф. 122, 354 од. зб., 1834–1912 рр. 
Старокостянтинівський, ф. 672, 1 од. зб.; 1858 р. 
 
Вибирались на три роки повітовими дворянськими зборами, починаючи з 1796 
р. З 1798 по 1801 рр. – посада була замінена на повітового маршалка. 
Представляли орган місцевого станового самоврядування, одночасно із 
повітовим справником виконували адміністративно-судові функції. Припинили 
діяльність 1919 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Журнал засідання дворянського депутатського зібрання. Відомості про 

поміщицькі маєтки по Старокостянтинівському повіту Волинської губернії. Відомості 
про ціни на продовольчі товари по повітах губернії, збір коштів для поранених у 
російсько-японській війні. Справи про виділення церквам земельних ділянок у 
Кам’янецькому повіті Подільської губернії, заяви різних осіб про підтвердження 
дворянського походження, ремонт Хотинської фортеці. Листування з Подільським 
губернатором і губернським правлінням про призначення, звільнення й переміщення 
по службі посадових осіб, матеріальне забезпечення православного духовенства, 
відмову селян відробляти панщину, клопотання дворян щодо отримання різноманітних 
довідок та свідоцтв. Формулярні списки чиновників, іменні списки службовців. 

 
Міські управи 

 
4 фонди, 9014 од. зб., 1875–1920 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
*Кам’янецька, ф. 249, 8932 од. зб., 1875–1920 рр. 
Кишенівська, ф. 827, 1 од. зб., 1891 р. 
Новоушицька, ф. 250, 1 од. зб., 1881–1904 рр. 
Проскурівська, ф. 52, 79 од. зб., 1863–1917 рр. 
 
Засновані згідно з пропозицією Державної Ради від 29 квітня 1875 р. „Про 
введення городового положення від 16 червня 1870 р. в Західних губерніях”. 
Були виконавчим органом міської думи. Міський голова та члени управи 
вибиралися раз на 4 роки. Управи виконували рішення думи, складали проекти 
міських кошторисів, збирали податки та розподіляли міські кошти, 
контролювали ціни, слідкували за благоустроєм та санітарним станом міст. До 
структури управи входили відділення (столи): розпорядче, господарче, 
будівельне, рахункове, квартирне, військове, податкове, продовольче, шкільне. 
Остаточно припинили діяльність 1920 р. 
Фонди ІІ категорії. *Фонд Ф. 249, Кам’янець-Подільська міська управа 
постраждав під час пожежі 10 квітня 2003 р.  
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Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Подільського 
губернатора, Подільського губернського правління. Журнали та протоколи засідань. 
Річні звіти та відомості. Списки підприємств, їх власників та робітників. Справи про 
здачу в аренду міської землі. Відомості про прибутки та видатки сум коробочного та 
свічкового збору. Призовні списки міщан. Справи про вибори в Державну Думу, 
списки виборців. Копії метричних виписів. Відомості про ціни на продовольчі та 
промислові товари. Списки службовців. 

 
Міщанські управи 
 
2 фонди, 43 од. зб., 1893–1915 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Полонська, ф. 666, 42 од. зб., 1894–1915 рр. 
Проскурівська, ф. 496, 1 од. зб., 1893 р. 
 
Створювалися з дозволу губернатора в тих містах, де було введено городове 
положення. Склад міщанських управ законом не визначався. Зазвичай її 
складали міщанський староста та його помічники (десятники). Вони 
вибиралися на 3 роки і затверджувалися губернатором. Управи вели списки 
міщан, видавали види на мешкання, збирали податки та інші платежі. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського та Волинського губернських правлінь. Книга 

рішень управи. Справи про вибори членів Полонської міщанської управи, про 
прийняття і виключення міщан м. Полонного з товариства. Метричні довідки 
міщан-християн м. Полонного. Список ратників ополчення м. Полонного. 
Реєстр вхідних документів. Справа про сплату свічкового збору 
Проскурівським єврейським товариством. 

 
Кам’янець-Подільська реміснича управа 

 
Ф. 307, 40 од. зб., 1861–1899 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Створена згідно з законом про спрощений ремісничий устрій 1852 р. Заміщала 
собою цехову управу. Складалася з голови та старшин цехів. Контролювала 
запис в цехи, збір повинностей, ремісниче навчання. Ліквідована в 1899 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського губернатора і губернського правління, 

розпорядження Подільського губернського правління про відкриття у                
м. Кам’янці-Подільському слюсарної майстерні, створення в м-ку Оринин 
ремісничої управи. Протоколи засідань загальних зборів ремісників. 
Листування з Кам’янець-Подільською міською управою. Книга обліку 
ремісників та їх найманих робітників. Свідоцтва на право займатись 
ремеслами, заяви і скарги на ремісників, справи про порушення ремісничого 
статуту. Списки майстрів та ремісників. Реєстр сплати майстрами грошових 
податків та стягнень. 

 
Подільська губернська земська управа 

 
Ф. 233, 3018 од. зб., 1903–1920 рр. Описи. Рос. укр. мови. 
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Створена відповідно до положення уряду „Про управління земським 
господарством в Київській, Подільській та Волинській губерніях” від  
22 квітня 1901 р. Була виконавчим органом губернського земського 
комітету. До структури управи входили відділи: розпорядчий, 
оціночно-статистичний, сільськогосподарський, технічно-будівельний, 
повинностей, лікарський, ветеринарний, страховий, бухгалтерський, 
народної освіти та канцелярія. Канцелярія готувала справи до слухання 
в губернському земському комітеті (з 1911 р. – на губернських земських 
зборах). В 1918 р. перейменована у Губернську народну управу. Управа 
ліквідована в 1920 р. 
Фонд І категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Головного управління 

землевпорядкування і землеробства, Подільського губернатора. Журнали 
засідань управи, повітових земських управ. Матеріали Подільського 
губернського кооперативного з’їзду (1917). Відомості про посівні площі, 
рибальство, родовища фосфоритів і гончарної глини, чисельність населення 
губернії. Страхові відомості. Статистичні зведення про ґуральні, промислові 
підприємства, кінні заводи, стан лісового господарства. Фінансові звіти, звіти 
про діяльність медичних установ. Доповіді управи Подільському губернському 
комітету в справах земського господарства (1905–1906). Справи про боротьбу 
із заболоченістю ґрунтів, організацію сільськогосподарських дослідних станцій 
і лабораторій, відкриття ярмарок в населених пунктах губернії, розвиток 
шовківництва, бджільництва, організацію виставки прикладного мистецтва і 
кустарних виробів (1908), сільськогосподарських і ремісничих відділів при 
народних училищах (1910), мережі метеорологічних станцій і губернського 
метеорологічного бюро, створення і діяльність кас дрібного кредиту (1906–
1912), відкриття шкіл та училищ, курсів бухгалтерів та секретарів волосних 
управ, будівництво залізниць. Списки гласних Подільської губернії, шкіл та 
училищ, населених пунктів по повітах і волостях (1914). 

 
Повітові земські управи 

 
2 фонди, 13 од. зб., 1913–1918 рр. Описи. Рос. мова 
 
Проскурівська, ф. 255, 2 од. зб., 1914–1918 рр. 
Ушицька, ф. 304, 11 од. зб., 1913–1914 рр. 
 
Створені по положенню „Про управління земським господарством в Київській, 
Подільській та Волинській губерніях” від 22 квітня 1901 р. Були виконавчим 
органом повітових земських комітетів (з 1911 р. – повітових земських зборів). 
Управи забезпечували виконання рішень земських комітетів, визначали та 
збирали земські податки, заключали договори в справах земського управління, 
займалися питаннями сільського господарства, шляхів, медицини, земських 
шкіл та училищ. Ліквідовані 1920 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Листування з губернатором та губернським правлінням з фінансово-

економічних питань. Кошторис прибутків та видатків Проскурівської повітової 
земської управи (1917). Списки осіб, що призиваються на військову службу по 
Ушицькому повіту (1916–1917), Жванчицькій волості (1917). Відомості про 
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виплату заробітної плати службовцям Ушицької повітової управи (1917). 
Прибутково-видаткові книги Браїлівського, Пилипковецького та Слобідко-
Щербовецького однокласних народних училищ Ушицького повіту. 

 
Міські думи 

 
3 фонди, 4525 од. зб., 1814–1919 рр. Описи. Рос. мова.  
 
Кам’янецька, ф. 132, 4453 од. зб., 1814–1919 рр. 
Проскурівська, ф. 54, 63 од. зб., 1849–1909 рр. 
Староушицька, ф. 806, 9 од. зб., 1867–1871 рр. 
 
Кам’янець-Подільська міська дума створена відповідно до указу Сенату від       
9 жовтня 1837 р. „Про перебудову міського управління в містах Кам’янці-
Подільському, Житомирі і Балті”, Проскурівська – за положенням від                
18 лютого 1846 р. Були виборними органами місцевого самоврядування. У 
виборах голови та гласних думи брали участь жителі міст – власники 
нерухомого майна. Думи складалися зі столів: розпорядчого, господарського та 
бухгалтерського. Дума наглядала за збором податків, розподілом міських 
коштів, виділенням земельних ділянок, видачею свідоцтв на право торгівлі та 
промислів; забезпечувала набір рекрутів. Ліквідовані в 1875 р. „Городовим 
положенням” від 16 червня 1870 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Постанови, журнали і протоколи засідань. Рапорти гласних. Звіти 

голови міської думи та гласних. Справи про відведення земельних ділянок під 
забудову, рекрутські набори, зарахування різних осіб до міщан та купців, 
видачу свідоцтв з дозволом на торгівлю та промисли, побудову та ремонт 
казенних приміщень, виділення коштів на потреби міст, відведення земель для 
побудови вокзалу та інших споруд, віднесення осіб до різних призовних 
дільниць, свічковий та коробочний збір. Ревізькі казки (1875, 1876, 1877). 
Фінансові звіти. Списки платників податків. Актові книги. 

 
Магістрати 
 
6 фондів, 1839 од. зб., 1796–1867 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Подільський губернський, ф. 723, 41 од. зб., 1796–1798 рр. 
Кам’янецький, ф. 246, 501 од. зб., 1796–1862 рр. 
Летичівський, ф. 28, 488 од. зб., 1796–1862 рр. 
Проскурівський, ф. 29, 758 од. зб., 1797–1861 рр. 
Старокостянтинівський, ф. 722, 7 од. зб., 1796–1798 рр. 
Ушицький, ф. 27, 44 од. зб., 1805–1829 рр.  
 
Засновані в травні 1796 р. Були виборними органами міського самоврядування. 
Губернський магістрат в 1796-1797 рр. був вищою посадовою інстанцією для 
міських магістратів. Міський магістрат складався з двох колегій: ради на чолі з 
бургомістром (загальне управління, розгляд цивільних справ) та лави на чолі з 
війтом (розгляд кримінальних справ). До ради обиралися райці (не більше 12 
осіб), до лави – лавники (не більше 3 осіб). Магістрати займалися розподілом 
земель, збором податків, розглядом кримінальних та цивільних справ, а також 
виконували нотаріальні функції. З утворенням в 30-40 рр. ХІХ століття міських 
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дум, перетворились в чисто судові органи, які судовою реформою 1896 р. були 
ліквідовані. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Подільського намісництва, Подільського 

губернського правління. Журнали засідань магістратів. Постанови та 
протоколи засідань магістратів. Рапорти міських магістратів про початок їх 
діяльності (1796). Справи про розгляд клопотань мешканців міст, виділення 
земельних ділянок для забудови, побудову мосту в м. Кам’янці-Подільському 
(1804), незаконний перехід кордону, позбавлення  російського підданства, 
ухиляння від військової повинності, набір рекрутів. Відомості про ціни на 
будівельні матеріали в губернії, розвиток шовківництва. Опис м-ка Тарноруда 
(1837). Список міщан православного віросповідання міста Кам’янця-
Подільського (1853). Книги запису нотаріальних актів, реєстри справ. 
Формулярні списки службовців магістратів. 

 
Ратуші 
 
2 фонди, 227 од. зб., 1803–1861 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Вербовецька, ф. 727, 16 од. зб., 1803–1835 рр.  
Новоушицька, ф. 247, 211 од. зб., 1834–1861 рр. 
 
Засновані за указом Сенату від 12 лютого 1789 р. Займались розглядом 
дрібних цивільних та кримінальних справ. Безпосередньо 
підпорядковувались головному суду, а потім палатам кримінального та 
цивільного суду. Ліквідовані указом Сенату від 13 квітня 1866 р. у 
зв’язку з проведенням судової реформи.  
Фонди ІІ категорії. 
 

Укази Сенату, циркуляри Подільського губернського правління. Приписи 
Подільської палати цивільного суду по позовах із земельних питань. 
Протоколи та журнали засідань ратуші. Справи про відведення земельних 
ділянок під приватну забудову, розгляд дрібних кримінальних злочинів та 
цивільних позовів по м. Нова Ушиця. 

 
ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ І ВІЙСЬКОВІ 
УСТАНОВИ 
 
Управління губернського та повітових військових начальників 

 
6 фондів, 66 од. зб., 1837–1920 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Подільського губернського, ф. 648, 9 од. зб., 1837–1894 рр. 
Збаразького, ф. 767, 1 од. зб., 1916–1917 рр. 
Кам’янецького, ф. 619, 19 од. зб., 1904–1919 рр. 
Проскурівського, ф. 282, 6 од. зб., 1917–1919 рр. 
Старокостянтинівського, ф. 293, 30 од. зб., 1915–1918 рр. 
Ушицького, ф. 626, 1 од. зб., 1903–1908 рр.  
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Військовий начальник (повітовий чи губернський) очолював найнижчу 
інстанцію місцевого військового управління, головне завдання якого полягало 
в нагляді у мирний час за місцевими запасними засобами як у живій силі, так і 
в матеріальному забезпеченні. Виконував функції коменданта у місці свого 
перебування, був членом військового присутствія, головував в комісіях для 
медичного засвідчення дієздатності призовників. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Книги наказів. Справи про надання капітану Граве коштів на 

облаштування військового поселення, розшук дезертирів, стан військових 
складів. Списки військових, які мають право на отримання матеріальної 
допомоги; військових частин, що квартирували у м. Кам’янці-Подільському; 
червоногвардійців, мобілізованих до караульної служби місцевого батальйону. 
Листування з військовими частинами про місця розквартирування 
військовослужбовців, видачу пенсій їхнім сім’ям. Формулярні списки осіб, 
призваних на військову службу. Особові справи службовців. 

 
Коменданти та начальники гарнізонів 

 
4 фонди, 14 од. зб., 1916–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Начальник гарнізону містечок Волочиськ та Підволочиськ, ф. 773, 6 од. зб., 
1917 р. 
Управління начальника гарнізону м. Кам’янця-Подільського, ф. 298, 6 од. зб., 1917–
1918 рр. 
Начальник гарнізону м. Старокостянтинова, ф. 297, 1 од. зб., 1916–1917 рр. 
Управління коменданта міста Старокостянтинова, ф. 283, 1 од. зб., 1917 р. 
 
Посади начальників гарнізонів та комендантів міст (містечок) вводилась у 
військовий час для забезпечення порядку на відповідній території. Їм були 
підпорядковані гарнізони міст чи містечок, а також війська, що знаходились на 
марші (проходили через даний населений пункт). Начальники гарнізонів чи 
коменданти відповідали за забезпечення їх провіантом та розквартирування. 
Начальники гарнізонів та коменданти підпорядковувались начальнику 
Київського військового округу. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Накази начальника Старокостянтинівського гарнізону та журнал 

вхідних документів. Схема розташування продовольчих магазинів м. Кам’янця-
Подільського. Списки офіцерів та солдатів штабу 56-ї піхотної дивізії, копії 
вихідних телеграм, документи з особового складу. Листування про утримання 
заарештованих солдатів у Старокостянтинівській тюрмі та з господарських 
питань. 

 
Тимчасова комісія з перевірки правильності відстрочок 
військовозобов’язаних у Подільській губернії 

 
Ф. 295, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
 
Поява комісії викликана потребами воєнного часу. Створена для перевірки 
легітимності відстрочок службовців цивільних установ, які працювали для 
потреб армії. 
Фонд ІІІ категорії. 
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Відомості з історії пожежної команди  м. Нова Ушиця. Іменні списки 
службовців Новоушицької пожежної команди.  

 
Рекрутські та з військової повинності присутствія 

 
8 фондів, 666 од. зб., 1852–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Подільське губернське рекрутське присутствіє, ф.631, 27 од. зб., 1838–
1873 рр. 
Подільське губернське з військової повинності присутствіє, ф. 121, 613 од. зб., 
1873–1917 рр. 
Кам’янецьке повітове рекрутське присутствіє, ф. 68, 7 од. зб., 1869–
1872 рр. 
Кам’янецьке повітове з військових справ присутствіє, ф. 616, 9 од. зб., 
1884–1919 рр. 
Летичівське повітове рекрутське присутствіє, ф. 798, 1 од. зб., 1852 р. 
Проскурівське повітове рекрутське присутствіє, ф. 651, 1 од. зб., 1867 р. 
Старокостянтинівське повітове рекрутське присутствіє, ф.708, 3 од. зб., 
1868–1874 рр. 
Ушицьке повітове з військової повинності присутствіє, ф. 630, 5 од. зб., 
1906–1917 рр.  
 
Подільське губернське рекрутське присутствіє контролювало питання 
відбування рекрутської повинності на території губернії. Було виконавчим 
органом Подільського губернського рекрутського комітету. До його складу 
входили: управляючий казенною палатою (голова), губернський предводитель 
дворянства, радник казенної палати, управляючий ревізійним відділом 
казенної палати, військовий приймальник, медичний чиновник. Ті ж 
повноваження в межах повітів виконували повітові рекрутські присутствія. У 
зв’язку із введенням в імперії загальної військової повинності (укази Сенату 
від 1 та 26 січня 1874 р.) замість рекрутських присутствій були створені 
Подільське губернське з військової повинності присутствіє та підпорядковані 
йому повітові присутствія. Головою губернського присутствія був губернатор. 
До його складу входили також повітові військові начальники. Присутствія 
ліквідовані в 1919 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Журнали засідань присутствій. Справи про перепис 

військовозобов’язаних по населених пунктах губернії, скарги призовників на 
повітові присутствія. Відомості про ратників ополчення, особовий склад, коней 
і майно військових частин, число рекрутів. Виписки з метричних книг 
військовозобов’язаних. Послужні списки осіб, призваних на військову службу. 
Іменний список, штати військових частин, розквартированих у Кам’янецькому 
повіті (1915). Списки рекрутів. Формулярні списки службовців губернського 
рекрутського присутствія. 

 
Військово-продовольчі магазини 

 
4 фонди, 21 од. зб., 1885–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Вербецький, ф. 731, 1 од. зб., 1885 р. 
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Ізяславський, ф. 772, 2 од. зб., 1911–1913 рр. 
Проскурівський, ф. 771, 2 од. зб., 1904–1908 рр. 
Шепетівський, ф. 768, 16 од. зб., 1912–1917 рр. 
 
Продовольчі або запасні магазини були мобілізаційними відділеннями 
окружного інтендантського управління. Проводили мобілізацію продовольства 
та фуражу, а також їх розподіл. Вели списки осіб, що були поставлені на 
утримання. 30 вересня 1910 р. вступило в силу „Положення про продовольчі 
магазини військового часу”, яке регламентувало їх діяльність. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, штабу Київського 

військового округу та окружного інтендантського управління. Накази по 
Ізяславському та Шепетівському продовольчих магазинах. Справа про 
надходження військового спорядження та одягу до Шепетівського військово-
продовольчого магазину. Список керівного складу Київського гарнізону. 
Відомості про особовий склад Шепетівського та Вербецького продовольчих 
магазинів. 

 
Холодильний склад Шепетівського гарнізону 

 
Ф. 766, 2 од зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувався Київському військово-окружному інтендантському 
управлінню. Штат складав 33 особи, серед яких були звільнені в запас 
військовослужбовці, а також не здатні до військової служби. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Накази по Шепетівському гарнізону. Відомості про кількість 

військовослужбовців. Послужні списки. 
 
Пункти слабосильних коней 

 
2 фонди, 9 од. зб., 1914-1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Проскурівський, ф. 287, 4 од. зб., 1914–1915 рр. 
Ямпільський, ф. 286, 5 од. зб., 1914–1917 рр. 
 
Підпорядковувались окружному військовому ветеринарному управлінню. В 
своєму складі мали навчальні кузні. Очолював старший ветеринарний лікар. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри начальника ветеринарної частини армій Південно-Західного 

фронту, окружного військового ветеринарного управління. Накази по 
управлінню. Копії рапортів, надісланих до окружного військового 
ветеринарного управління Ямпільського пункту. Екзаменаційні листи учнів 
навчальної кузні. Книги наказів по Проскурівському пункту. Рапорти 
завідуючого Проскурівським пунктом слабосильних коней. Списки службовців 
Ямпільського пункту. 
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Волочиська військова будівельна комісія 
 

Ф. 289, 4 од. зб., 1901–1907 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувалася комісії по облаштуванню казарм при Військовій раді. 
Слідкувала за будівництвом казарм, визначала підрядників, складала 
кошториси та контракти, приймала готові об’єкти. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри, інструкції будівельної комісії при Військовій раді. Справа 

про виділення землі під будівництво казарм. Контракт на будівництво казарм. 
Списки підрядників. 

 
Проскурівська постійна хлібопекарня 7-го армійського корпусу 

 
Ф. 285 1 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Пекарню очолював капітан Чалий, який підпорядковувався корпусному 
інтенданту. Пекарня налічувала 22 печі і укомплектовувалася ратниками 
державного ополчення (штат 296 чол.). Крім стаціонарної функціонували і 
польові пересувні пекарні. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Книга наказів. 
 
Штаб 9-ї піхотної дивізії 

 
Ф. 656, 5 од. зб., 1863–1864 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Штаб 9-ї піхотної дивізії належав до Київського військового округу. Дивізія 
брала участь у придушенні польського повстання. Штаб очолював генерал-
лейтенант граф Нірод. Штаб також корегував діяльність військово-судових 
комісій. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про підбурювання селян поміщиками до участі в польському 

повстанні, добровільну явку учасників повстання з повинною. 
 
Військово-санітарний потяг № 96 

 
Ф. 508, 4 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Потяг був приписаний до 54 Головного евакуаційного пункту, що 
розташовувався на станції Шепетівка. Основна функція – евакуація поранених 
в тил. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Накази по 54-му Головному евакуаційному пункту та по 33-му 

тиловому евакуаційному пункту. 
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Архівне зібрання військових підрозділів, дислокованих на території 
Подільської губернії в ХІХ-ХХ ст.ст. 

 
Ф. 837, 19 од. зб., 1835–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Архівне зібрання об’єднує справи різних військових формувань: 10-ї піхотної 
дивізії, 35-го драгунського Білгородського полку, 73-го піхотного резервного 
батальйону, 56-ї піхотної дивізії, артилерійських батарей. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Стройові рапорти. Відомості про забезпечення паливом та 

продовольством. Статейні списки військовослужбовців. Журнали реєстрації 
вхідних та вихідних документів. 

 
СУД, ПРОКУРАТУРА, ПОЛІЦІЯ, НОТАРІАТ 

 
Подільський головний суд 
 
Ф. 120, 4043 од. зб., 1796–1831 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Утворений 1796 р. замість ліквідованих губернських палат кримінального та 
цивільного судів. До складу суду входили президент і асесори, які обиралися 
дворянством губернії. Мав кримінальний та цивільний департаменти. Був 
вищою судовою інстанцією губернії. Підпорядковувався Сенату, а з 1803 р. – 
Міністерству юстиції. Припинив діяльність 1831 р. у зв’язку із введенням в 
губернії загальноросійської системи судових установ. Його функції перейшли 
до губернських палат кримінального та цивільного судів. 
Фонд І категорії. 
 
Журнали засідань, книги рішень суду. Справи про розгляд 

кримінальних злочинів, повстання У.Кармалюка. Справи про розгляд 
суперечок цивільного характеру, конкурс на маєтки в Подільській губернії. 
Інвентар м-ка Тульчин і с. Клебань. Книги запису нотаріальних актів.  

 
Подільський верхній земський суд 

 
Ф. 720, 36 од. зб., 1796–1797 рр. Описи. Рос., пол. мови.  
 
Заснований 1796 р. Розглядав кримінальні та цивільні справи дворян. Був 
також апеляційною інстанцією для повітових і нижніх земських судів та 
дворянських опік. Підпорядковувався Сенату. Ліквідований 8 березня 1797 р. 
Функції перейшли до Подільського головного суду. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського намісницького правління. Справи про 

відкриття повітових нижніх земських судів і дворянських опік, порядок 
введення нового судочинства, направлення арештантів на роботи до Одеського 
порту, розподіл маєтку графа Потоцького між дружиною та дітьми,  продаж 
маєтків губернії. 
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Подільська палата карного суду 
 

Ф. 197, 5101 од. зб., 1831–1872 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Заснована 1796 р. Того ж року ліквідована в зв’язку із запровадженням в 
Південно-Західному краї головних судів. Відновила свою діяльність 1831 р. як 
вища судова інстанція по розгляду карних справ. Затверджувала вироки 
повітових судів, ратуш, магістратів. Особливо важливі справи розглядались у 
самій палаті. До штату палати входили: голова, товариш голови, три засідателі, 
старший та молодший секретарі, столоначальники, архіваріуси. Канцелярію 
палати складали столи: протокольний, чиновний, 1-й (займався розглядом 
справ Кам’янецького, Проскурівського, Ушицького повітів та м. Кам’янця-
Подільського), 2–й (Ямпільського, Могилівського, Летичівського повітів), 3-й 
(Брацлавського, Вінницького, Літинського повітів), 4-й (Ольгопільського, 
Гайсинського, Балтського повітів), 5-й (з 1850 р. – Ушицького, Балтського, 
Вінницького повітів), 6-й (з 1867 р. – частини Ольгопільського, Вінницького, 
Проскурівського повітів). У кожному столі справи поділялись на слідчі, 
арештантські, приватні, апеляційні, карні. Палата ліквідована 2 квітня 1872 р. в 
зв’язку з утворенням Подільської об’єднаної палати карного та цивільного 
суду. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, постанови Сенату по апеляційних справах. Інструкції та 

циркуляри Міністерства юстиції. Журнали засідань палати. Протоколи засідань 
палати. Книга рішень палати. Реєстр справ. Звіти палати, судових слідчих. 
Звіти повітових судів (1867–1868). Рапорти судових слідчих. Справи про 
розгляд кримінальних злочинів, скарг ув’язнених, накладення секвестру на 
маєтки учасників польського повстання (1863), розслідування фактів 
зловживань службових осіб різних установ губернії. Документи з особового 
складу. 

 
Подільська палата цивільного суду 

 
Ф. 196, 18201 од. зб., 1796–1872 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Заснована 1796 р. Того ж року ліквідована у зв’язку із запровадженням в 
Південно-Західному краї головних судів. Відновила свою діяльність 1831 р. як 
вища судова інстанція по розгляду цивільних справ. Затверджувала рішення 
повітових судів, ратуш, магістратів. Особливо важливі справи розглядались у 
самій палаті. До штату палати входили: голова, товариш голови, три засідателі, 
старший та молодший секретарі, столоначальники, архіваріуси. Палата 
виконувала також і нотаріальні функції. Складалася з столів: розпорядчого, 
кріпосного (нотаріального), апеляційного, межового, опікунського, 
казначейського. Палата ліквідована 2 квітня 1872 р. в зв’язку з утворенням 
Подільської об’єднаної палати карного та цивільного суду. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, рішення Сенату по апеляційних справах. Циркуляри 

Міністерства юстиції, Подільського губернського правління. Журнали та 
протоколи засідань палати. Місячні звіти палати. Книги запису позовів. Справи 
про заснування Подільського намісництва, затвердження штатів установ 
Подільського намісництва, конфіскацію маєтків учасників польського 
повстання (1831–1832), укладання закладних кріпостей, купчих на продаж 
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майна, видачу заставних свідоцтв,  розгляд апеляцій на рішення судів нижчої 
інстанції,  розмежування земель. Книги запису нотаріальних дій. Формулярні 
списки та особові справи службовців. 

 
Подільська палата карного та цивільного суду 

 
Ф. 135, 19543 од. зб., 1872–1880 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створена 1872 р. згідно з указом Сенату від 23 липня 1871 р. Була вищою 
інстанцією в губернії по розгляду карних та цивільних справ. 
Підпорядковувалась Міністерству юстиції. Ліквідована 29 серпня 1880 р. в 
зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільського окружного суду. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства юстиції, Подільського 

губернського правління, Подільського губернського прокурора. Журнали та 
протоколи засідань палати. Довідкові книги по кримінальному відділенню. 
Річні звіти. Відомості про рух справ (1870–1872). Відомості про діяльність 
судових слідчих (1871). Відомості про судимість чиновників. Списки 
конфіскованих маєтків учасників польського повстання. Справи про розгляд 
кримінальних злочинів, позовів та скарг приватних осіб. Увідні листи на право 
володіння нерухомим майном по повітах губернії. Актові книги. Відомості з 
особового складу. 

 
Подільська губернська верхня розправа 

 
Ф. 677, 3 од. зб., 1796 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Верхня розправа заснована 1775 р. Катериною ІІ в якості губернського 
судового місця для однодворців і державних селян. Складалась із двох голів, 
призначених Сенатом за поданням губернського правління,  десяти засідателів, 
яких обирали на три роки місцеві поселяни зі свого середовища та з числа 
дворян, різночинців, чиновників тощо. При верхній розправі діяли прокурор і 
два стряпчих. Розправи поділялись на департаменти (кримінальний та 
цивільний) розглядали справи, що надійшли з нижчих розправ. Ліквідована в 
1796 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази імператора та Сенату, циркуляри Подільського губернатора. 

Журнали засідань розправи. 
 

Повітові суди 
 

9 фондів, 12272 од. зб., 1796–1872 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Базалійський, ф. 726, 2 од. зб., 1796 р. 
Заславський, ф. 303, 577 од. зб., 1806–1872 рр. 
Кам’янецький, ф. 1, 3142 од. зб., 1786–1872 рр. 
Лабунський, ф. 754, 102 од. зб., 1795 р. 
Летичівський, ф. 4, 2817 од. зб., 1796–1872 рр. 
Літинський, ф. 825, 1 од. зб., 1833–1836 рр. 
Проскурівський, ф. 2, 2297 од. зб., 1796–1872 рр. 
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Старокостянтинівський, ф. 692, 882 од. зб., 1795–1872 рр. 
Ушицький, ф. 3, 2448 од. зб., 1796–1872 рр. 
 
Утворені 1796 р. Були первинною інстанцією по розгляду карних та цивільних 
справ, а також виконували нотаріальні функції. До 1797 р. підпорядковувались 
Верхньому земському суду, з 1797 по 1831 рр. – головному суду. Ліквідовані 
1872 р. згідно з указом Сенату від 5 липня 1871 р. Їх функції перейшли до 
Подільської палати карного та цивільного суду. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Київського, Подільського та Волинського генерал-

губернатора та Волинського губернського правління. Журнали та протоколи 
засідань суду. Справи про розгляд у суді кримінальних злочинів та цивільних 
правопорушень. Книги реєстрації справ суду, актові та кріпосні книги. Ввідні 
листи на право власності нерухомим майном. Ревізькі казки по селах 
Лабунського повіту. Особові справи службовців. Книги прибутків та видатків. 

 
Повітові земські суди 

 
6 фондів, 104 од. зб., 1795–1867 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Заславський, ф. 711, 22 од. зб., 1795–1852 рр. 
Кам’янецький, ф. 142, 10 од. зб., 1796–1867 рр. 
Летичівський, ф. 143, 14 од. зб., 1807–1860 рр. 
Проскурівський, ф. 133, 14 од. зб., 1811–1856 рр. 
Старокостянтинівський, ф. 710, 39 од. зб., 1796–1859 рр. 
Ушицький, ф. 593, 5 од. зб; 1808–1849 рр.  
 
Засновані у 1796 р. До 1837 р. називались нижніми земськими судами. 
Підпорядковувались Верхньому земському суду, з 1797 р. – губернатору. 
Очолювали суди земські справники. До складу судів входили 3-4 засідателі від 
дворян. За законом від 3 червня 1837 р. в їх склад було включено 2 засідателі 
від державних селян. Суди виконували поліцейські та судові функції: охорона 
громадського спокою і порядку, втихомирення всіляких дій проти влади, 
запобігання недозволеним зібранням, а також наглядали за станом шляхів, 
мостів, переправ. Ліквідовані у 1862 р. Їх функції передані повітовим судам та 
поліцейським управлінням. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Волинської казенної палати. Протоколи 

засідань Летичівського повітового земського суду по цивільних справах. 
Журнали засідань Проскурівського повітового земського суду. Справи про 
зловживання опікунів з управління майном, дрібні злочини, контрабанду 
товарів, стягнення штрафів з осіб, винних в розтратах по Проскурівському 
повіту, залучення військового полку до придушення виступу селян с. Мукарів 
Підлісний Ушицького повіту (1824),  проведення в маєтку поміщика 
Мархоцького дня хліборобства, земельні суперечки. Реєстри справ 
Кам’янецького повітового земського суду. Ревізькі казки сіл 
Старокостянтинівського повіту (на літеру „Ф” (1796). Справи про розгляд 
кримінальних злочинів. Цивільні справи. 
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Межові суди 
 

5 фондів, 323 од. зб., 1730–1840 рр. Описи. Рос., пол., лат. мови. 
 
Подільський губернський, ф. 134, 279 од. зб., 1796–1840 рр. 
Подільський губернський апеляційний, ф. 724, 13 од. зб., 1821–1840 рр. 
Летичівський повітовий, ф. 119, 23 од. зб., 1817–1840 рр. 
Проскурівський повітовий, ф. 594, 3 од. зб., 1828–1840 рр. 
Ушицький повітовий, ф. 140, 17 од. зб., 1803–1838 рр.  
 
Утворені згідно з указом Сенату від 6 лютого 1819 р. Мережа межових судів у 
губернії складалась із губернського межового суду та повітових межових 
судів. Утримувались на кошти із загального земського збору. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Журнали і протоколи засідань. Положення про розмежування 

Литовської та Віленської губерній. Загальні правила для межових судів. 
Рішення та книга реєстрації актів купівлі землі. Рішення Проскурівського та 
Ушицького повітових апеляційних межових судів. Справи про розмежування 
сіл, самовільну вирубку лісів, земельні суперечки, звільнення і переміщення по 
службі посадових осіб. Інвентар Жванецького Ключа (1758).  

 
Сирітські суди 

 
4 фонди, 282 од. зб., 1836–1920 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільський, ф. 26, 93 од. зб., 1836–1919 рр. 
Летичівський, ф. 44, 2 од. зб., 1909–1912 рр. 
Новоушицький, ф. 45, 185 од. зб., 1878–1920 рр. 
Проскурівський, ф. 224, 2 од. зб., 1872–1913 рр. 
 
Утворені згідно „Учреждения о губерниях” 1775 р. при міських магістратах. 
До складу суду входили: міський голова, 2 члени магістрату, міський староста. 
За законом 1892 р. члени суду обирались на три роки. До функцій суду 
входили: опіка над малолітніми сиротами, вдовами та їх майном; управління 
секвестрованими маєтками; ревізія опікунських звітів. Відомство сирітського 
суду розповсюджувалось лише на місто і повіт, де вони були засновані. На 
території губернії остаточно припинили діяльність 1920 р. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про зберігання грошей 

у відділеннях Державного банку. Книга протоколів Кам’янець-
Подільського сирітського суду (1836). Справи про встановлення опіки 
над майном малолітніх сиріт. Звіти опікунів Ушицького повіту. 

 
Совісні суди 

 
2 фонди, 696 од. зб., 1796–1871 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Подільський губернський, ф. 25, 694 од. зб., 1796–1859 рр. 
Старокостянтинівський, ф. 716, 2 од. зб., 1868–1871 рр.  
 



 44

Особливі суди, які судили на підставі не одних законів, але й природної 
справедливості. Їм належало керуватися у власних рішеннях 
„людинолюбством, повагою до особи ближнього й відразою до його 
пригнічення”. Складались з судді і шести засідателів по два від станів: 
дворянського, міського і сільського; засідателі останніх двох станів не брали 
участі у вирішенні справ, що стосувались лише дворян. Розгляд цивільних 
справ носив примирювальний характер, якщо позивачі не знаходили підстав 
для примирення, то справа надалі розглядалась в звичайному цивільному суді. 
Апеляції на рішення совісних судів подавались у вищий совісний суд тільки по 
справах кримінального характеру. Совісні суди діяли до введення судових 
статутів. З огляду на незначну кількість справ, що розглядались у совісних 
судах, їх з 1828 р. почали поступово ліквідовувати. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського губернатора, Подільського губернського 

правління. Журнали засідань губернського совісного суду. Рапорти 
службовців суду. Реєстри справ суду. Справи про розгляд кримінальних 
злочинів,  розподіл майна та невиконання боргових зобов’язань, розшук 
майна і капіталів поміщиків Подільської губернії. Бухгалтерські 
документи.  

 
Кам’янець-Подільський словесний суд 

 
Ф. 206, 2 од. зб., 1831–1838 рр. Опис. Рос. мова.  
 
Словесні суди започатковані у XVIII ст. для розгляду торгівельних, особливо 
ярмаркових, вексельних, фрахтових і т.п. справ. Засновувались при магістратах 
чи ратушах. В словесних судах засідали один з бургомістрів з двома 
виборними від купців. Словесні суди в своїй діяльності підпорядковувались 
магістратам чи ратушам, отримували від них укази і розпорядження, а їм 
надсилали рапорти і інформації. Рішення словесного суду мало 
факультативний характер. Словесні суди та словесні совісні суди почали 
ліквідовуватись із введенням судових статутів і остаточно ліквідовані 12 
грудня 1887 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Рішення та постанови суду по кримінальних та цивільних справах. 
 
Кам’янецький підкоморний суд 

 
Ф. 740, 2 од. зб., 1796–1813 рр. Опис. Рос. пол. мова. 
 
Підкоморний суд – межовий суд, що діяв в Речі Посполитій. Це третейський 
суд з довірених обох сторін, покликаний вирішити питання про межі володінь 
(не вирішував справи про власність). При цьому використовувались особливі 
свідки „старожильці” та особливий вид присяги, ходіння з образом або землею 
на голові. Пізніше підкоморний суд став постійним і складався з однієї особи – 
підкоморія, який призначався королем з 4 кандидатів від воєводства чи повіту. 
З 1763 р. підкоморні суди діяли при кожному земському суді. З 1796 р.  їх 
діяльність відновлена на приєднаних до Росії територіях. Рішення суду 
фіксувались в підкоморних книгах. Законом 16 січня 1834 р. перейменовані в 
межові суди, які в свою чергу ліквідовані в західних губерніях 1840 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського губернського правління. Рішення суду. 
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Кам’янецький тимчасовий поліцейський суд, заснований при 
Кам’янецькому повітовому суді 

 
Ф. 270, 118 од. зб., 1861–1870 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
 
Заснований указом Сенату від 9 серпня 1861 р. Складався із повітового судді, 
засідателя повітового суду, державного комісара. Розглядав справи осіб, 
звинувачених в участі у польському повстанні 1861-1862 рр. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про запровадження тимчасового поліцейського суду, 

звинуваченню осіб польської національності в прихильності до учасників 
польського повстання (1861–1863). Настільний реєстр справ (1870). 

 
Кам’янець-Подільський окружний суд 

 
Ф. 144, 144049 од. зб., 1880–1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови. 
 
Заснований згідно з указом Сенату від 14 червня 1880 р. Перебрав на себе 
функції Подільської палати карного та цивільного суду. Підпорядковувався 
Міністерству юстиції та Одеській судовій палаті. До 1909 р. юрисдикція суду 
була поширена на всю територію Подільської губернії. У 1909 р. було 
утворено Вінницький окружний суд. Крім судових справ займався реєстрацією 
громадських об’єднань та товариств (адміністративний відділ). Ліквідований 
декретом РНК України від 19 лютого 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства юстиції, Одеської судової 

палати, Міністерства юстиції УНР. Протоколи засідань, журнали суду. Рапорти 
судових приставів, нотаріусів. Звіти товаришів прокурора та адміністративних 
суддів. Річні звіти суду. Справи про відкриття Кам’янець-Подільського 
окружного суду, нотаріальних контор, єврейські погроми у Балті, Вінниці, 
Жмеринці, Дунаївцях, реєстрацію статутів кооперативів, установ, товариств, 
партійних та громадських організацій. Справи про визначення збитків, 
спричинених на території губернії військовими діями під час першої світової 
війни, розгляд цивільних позовів та кримінальних злочинів. Архівні правила 
Кам’янець-Подільського окружного суду. Списки мирових суддів та 
присяжних засідателів. Фінансові документи. Документи з особового складу. 

 
Волосні суди 

 
6 фондів, 1537 од. зб., 1869–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Баговицький, ф. 764, 9 од. зб., 1904–1915 рр. 
Балинський, ф. 19, 95 од. зб., 1878–1917 рр. 
Бережанський, ф. 20, 61 од. зб., 1896–1916 рр. 
Киликіївський, ф. 803, 1 од. зб., 1869–1871 рр. 
Полонський, ф. 671, 73 од. зб., 1910–1916 рр. 
Циківський, ф. 21, 1298 од. зб., 1914–1917 рр.  
 
Волосні суди – колегіальні органи з 4-12 суддів, яких обирали щорічно на 
волосних сходах. За суттю це станові селянські суди, що були утворені після 
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селянської реформи 1861 р. Виконували допоміжну функцію в 
адміністративно-поліційній ланці установ. Волосні суди розглядали спори і 
тяжби між селянами (якщо сума позову не перевищувала 100 крб., а з 1889 р. – 
300 крб.), а також дрібні кримінальні злочини. Остаточно ліквідовані 1918 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства юстиції. Приписи з’їзду мирових суддів. 

Графік термінових засідань. Звіти про діяльність, відомості про рух справ. 
Рішення, алфавіт та реєстр справ, журнал вхідних та вихідних документів. 
Справи про розгляд дрібних кримінальних злочинів та позовів цивільного 
характеру. 

 
Верхній сільський суд 8-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового 
округу 

 
Ф. 830, 90 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Дату заснування та остаточної ліквідації не встановлено. Відігравав роль 
апеляційної інстанції для оскарження рішень волосних судів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про розгляд кримінальних злочинів, цивільних та 

апеляційних позовів. 
 
Тимчасовий військовий суд 

 
Ф. 291, 10 од. зб., 1874–1902 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Дату заснування та остаточної ліквідації не встановлено. Займався розглядом 
злочинів, вчинених військовослужбовцями. Складався з голови суду та 2 
тимчасових членів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань. Справи про розгляд кримінальних злочинів, 

здійснених військовослужбовцями. Реєстри вхідних документів. 
 
Мирові судді Подільської губернії 

 
21 фонд, 16288 од. зб., 1872–1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови. 
 
З’їзд мирових суддів Кам’янецького судово-мирового округу, ф. 198, 3150 од. зб., 1872–
1919 рр. 
З’їзд мирових суддів Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця 
Ушицького повіту, ф. 201, 10 од. зб., 1900–1920 рр. 
1-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, ф. 5, 1223 од. зб., 1872–
1910 рр. 
2-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, ф. 6, 1135 од. зб., 1872–
1918 рр. 
3-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, ф. 7, 1558 од. зб., 1872–
1918 рр. 
4-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, ф. 8, 4094 од. зб., 1872–
1920 рр. 
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5-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Маків 
Кам’янецького повіту, ф. 9, 1962 од. зб., 1872–1920 рр. 
6-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Городок 
Кам’янецького повіту, ф. 10, 2384 од. зб., 1872–1920 рр. 
7-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Смотрич 
Кам’янецького повіту, ф. 11, 114 од. зб., 1914–1920 рр. 
8-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Гусятин 
Кам’янецького повіту, ф. 12, 76 од. зб., 1913–1920 рр. 
9-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Городок 
Кам’янецького повіту, ф. 13, 116 од. зб., 1914–1917 рр. 
10-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Жванець 
Кам’янецького повіту, ф. 14, 62 од. зб., 1918–1920 рр. 
11-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Балин 
Кам’янецького повіту, ф. 15, 112 од. зб., 1917–1920 рр. 
12-ї дільниці Кам’янецького судово-мирового округу, м-ко Лянцкорунь 
Кам’янецького повіту, ф. 16, 18 од. зб., 1918–1919 рр. 
4-ї дільниці Летичівського судово-мирового округу, м. Летичів Летичівського 
повіту, ф. 204, 1 од. зб., 1910р. 
1-ї дільниці Літинського судово-мирового округу, м. Літин Літинського повіту, 
ф. 622, 1 од. зб; 1906 р. 
4-ї дільниці Проскурівського судово-мирового округу, м. Проскурів 
Проскурівського повіту, ф. 203, 1 од. зб., 1889 р. 
1-ї дільниці Ново-Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця 
Ушицького повіту, ф. 50, 2 од. зб., 1894–1895 рр. 
2-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м. Нова Ушиця Ушицького 
повіту, ф. 367, 2од. зб; 1873–1918 рр. 
4-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м-ко Дунаївці Ушицького 
повіту, ф. 199, 89 од. зб., 1914–1920 рр. 
5-ї дільниці Ушицького судово-мирового округу, м-ко Дунаївці Ушицького 
повіту, ф. 200, 178 од. зб., 1915–1920 рр. 
 
Посади мирових суддів введені указами Сенату від 23 липня 1871 р. та            
20 березня 1872 р. Мирові судді поділялись на дільничних та почесних і були 
підпорядковані Міністерству юстиції. Дільничні і почесні мирові судді 
обирались на повітових земських зборах з дворян, що володіли земельним 
маєтком, вартість якого складала 15 тис. крб. або більше. (Кожен повіт складав 
один округ, поділений на дільниці. В кожній дільниці був один дільничний 
суддя і один почесний.). Дільничні і почесні мирові судді мирового округу 
складали з’їзд мирових суддів, який збирався на сесії. Голова суду обирався з 
мирових суддів. З’їзд мирових суддів був кінцевою апеляційною інстанцією 
для мирових суддів округу. Мирові судді вели дрібні кримінальні та цивільні 
справи. Розміри покарань за кримінальні злочини обмежувалась штрафами не 
більше 300 крб., арештом до трьох місяців і тюремним ув’язненням до 1,5 
року. З цивільних справ мирові судді вирішували позови, вартість яких не 
перевищували 500 крб. Інститут мирових суддів було ліквідовано декретом 
РНК України від 19 лютого 1919 р. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Укази Сенату про порядок діловодства в дев’яти Західних губерніях. 

Циркуляри Міністерства юстиції, Подільського губернатора, Подільського 
губернського правління. Приписи з’їзду мирових суддів. Постанови Директорії 
УНР, накази Кам’янецького повітового комісара. Журнали та протоколи 
засідань. Відомості про рух справ. Рапорти судових приставів. Справи про 
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розгляд цивільних позовів та кримінальних правопорушень. Списки приватних 
повірених, запити установ та приватних осіб про видачу  довідок. 

 
Мирові посередники 

 
7 фондів, 20 од. зб., 1863–1914 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецько-Ушицький з’їзд мирових посередників, м. Нова Ушиця 
Ушицького повіту Подільської губернії, ф. 802, 1 од. зб., 1868 р. 
1-ї дільниці Заславського повіту, м. Заслав Заславського повіту Волинської 
губернії, ф. 667, 3 од. зб., 1863–1864 рр. 
2-ї дільниці Заславського повіту, м. Заслав Заславського повіту Волинської 
губернії, ф. 668, 1 од. зб., 1894 р. 
1-ї дільниці Кам’янецького повіту, ф. 502, 2 од. зб., 1899–1901 рр. 
2-ї дільниці Кам’янецького мирового округу, м-ко Лянцкорунь Кам’янецького 
повіту Подільської губернії, ф. 37, 5 од. зб.,1873–1914 рр. 
2-ї дільниці Проскурівського повіту, м-ко Ярмолинці Проскурівського повіту 
Подільської губернії, ф. 299, 3 од. зб., 1900–1904 рр. 
1-ї дільниці Старокостянтинівського повіту, м. Старокостянтинів 
Старокостянтинівського повіту Волинської губернії, ф. 669, 5 од. зб., 1905 р.  
 
Інститут мирових посередників утворено одразу ж після селянської реформи 
1861 р. На перші три роки мирових посередників призначав губернатор по 
списках, складених повітовими дворянськими зібраннями, а звільнялись вони 
за рішенням Сенату. Діяльність мирових посередників поділялася на два 
напрями: поземельні стосунки між поміщиками і селянами та громадське 
управління селянами. Мирові посередники окремих дільниць округу складали 
з’їзд мирових посередників, який очолював повітовий предводитель 
дворянства. В Подільській губернії інститут мирових посередників скасовано 
1910 р., їх функції передані земським начальникам. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського губернського в селянських справах 

присутствія та Подільського губернського з військової повинності присутствія. 
Рішення сільських зборів. Рапорти волосних старшин. Рапорти волосних 
правлінь про вибори селянських уповноважених. Подвірні та посімейні списки 
селян. 

 
Судові слідчі 

 
9 фондів, 19 од. зб., 1864–1916 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Житомирського окружного суду 4-ї дільниці Заславського повіту, м-ко Полонне 
Заславського (з 1910 р. – Ізяславського) повіту Волинської губернії, ф. 670,  
6 од. зб., 1907–1916 рр. 
1-ї дільниці Кам’янецького повіту, ф. 599, 2 од. зб., 1875–1880 рр. 
2-ї дільниці Кам’янецького повіту, м-ко Гусятин Кам’янецького повіту 
Подільської губернії, ф. 598, 2 од. зб., 1862–1905 рр. 
3-ї дільниці Кам’янецького повіту, ф. 597, 1 од. зб., 1864 р. 
4-ї дільниці Кам’янецького повіту, м-ко Смотрич Кам’янецького повіту 
Подільської губернії, ф. 600, 4 од. зб., 1875–1877 рр. 
1-ї дільниці Летичівського повіту, м. Летичів Летичівського повіту Подільської 
губернії, ф. 801, 1 од. зб., 1867 р. 
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2-ї дільниці Літинського повіту, м. Літин Літинського повіту Подільської 
губернії, ф. 602, 1 од. зб., 1878–1879 рр. 
1-ї дільниці Ушицького повіту, м-ко Дунаївці Ушицького повіту Подільської 
губернії, ф. 603, 1 од. зб., 1875–1876 рр. 
2-ї дільниці Ушицького повіту, м. Нова Ушиця Ушицького повіту Подільської 
губернії, ф. 601, 1 од. зб., 1876–1880 рр.  
 
Інститут судових слідчих запроваджено Судовим Статутом 1864 р. Він 
прийшов на зміну судовим стряпчим. Судові слідчі підпорядковувались 
прокурорам, Подільській палаті карного та цивільного суду, а пізніше 
окружному суду (діяли як в апараті суду, так і в окремих дільницях). На 
судових слідчих було покладено попереднє слідство в кримінальних справах. 
Матеріали, зібрані судовими слідчими, передавались прокурорам, які 
припиняли справу за відсутністю доказів, або ж розпочинали її, якщо матеріал 
давав для цього підстави.  
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства юстиції, Подільської палати карного та 

цивільного суду. Справи про розгляд кримінальних злочинів. 
 
Слідчі комісії 

 
3 фонди, 10 од. зб., 1828–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Подільська губернська комісія з розгляду справ осіб, заарештованих у 
позасудовому порядку, ф. 263, 8 од. зб., 1917 р. 
Кам’янецька окрема комісія для розгляду справ заколотників, ф. 650, 1 од. зб., 
1831 р. 
Сатанівська слідча комісія, м-ко Сатанів Проскурівського повіту Подільської 
губернії, ф. 649, 1 од. зб., 1828 р. 
 
Подільська губернська комісія з розгляду справ осіб, заарештованих у 
позасудовому порядку створена на основі постанови Тимчасового уряду від    
16 липня 1917 р. „Про недоторканість особи”. Складалася з голови і 22 членів. 
Розглядала справи заарештованих колишніх співробітників жандармерії та 
поліції і визначала доцільність передачі справ до суду чи їх звільнення. 
Кам’янецька окрема комісія для розгляду справ заколотників створена 
внаслідок польського повстання 1830-1831 рр. Аналогічні комісії були створені 
і в інших повітах губерії. Комісії безпосередньо підпорядковувалися 
губернатору. Сатанівська слідча комісія, м-ко Сатанів Проскурівського повіту 
Подільської губернії займалася справами про контрабанду. 
Підпорядковувалася Проскурівському нижньому земському суду. Службовці 
суду складали штат комісії. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Справи Подільської губернської комісії з розгляду осіб, заарештованих 

у позасудовому порядку про колишніх службовців Подільського губернського 
жандармського управління, позбавлених волі поза судовим розглядом; 
Кам’янецької окремої комісії про самовільну відлучку з місця проживання осіб, 
що перебували під наглядом поліції; Сатанівської слідчої комісії по 
звинуваченню дворянина Йосипа Корчевського та інших у контрабанді. 
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Комісії військового суду 
 

11 фондів, 25 од. зб., 1836–1968 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільська військово-слідча комісія, ф. 634, 4 од. зб., 1861–1864 рр. 
Комісія змішаного військового суду при Кам’янецькому повітовому суді, ф. 
641, 2 од. зб., 1854 р. 
Військово-судова комісія при Летичівському повітовому суді, ф. 638, 2 од. 
зб.,1862 р. 
Комісія польового військового суду, ф. 643, 1 од. зб., 1864 р. 
Комісія військового суду при управлінні Кам’янець-Подільського військового 
начальника, ф. 642, 6 од. зб., 1857–1868 рр. 
Комісія військового суду при Кам’янець-Подільському батальйоні внутрішньої 
варти, ф. 635, 4 од. зб., 1863–1864 рр. 
Комісія військового суду при Кам’янець-Подільському внутрішньому 
гарнізонному батальйоні, ф. 269, 2 од. зб., 1853–1854 рр. 
Комісія військового суду при управлінні Бесарабського губернського 
військового начальника, ф. 640, 1 од. зб., 1866 р. 
Комісія військового суду при 132-му піхотному гренадерському полку, ф. 639, 1 од. зб., 
1868 р. 
Комісія військового суду при Житомирському внутрішньому гарнізоні, ф. 637, 1 од. зб., 
1836 р. 
Комісія військового суду при Кавказькому лінійному 9-му батальйоні, ф. 636, 1 од. зб., 
1867 р.  
 
Військові суди складались з голови і 2 тимчасових членів (призначались 
начальством з числа офіцерів, котрі прослужили в строю більше 4 років). В 
мирний час компетенція військових судів розповсюджувалась лише на нижчих 
чинів. У військовий час під компетенцію військового суду віднесено також і 
справи цивільних осіб. Воєнно-польові суди створювались в частинах в 
надзвичайних умовах за наказом начальника частини. Складались з голови і 4 
членів. Цей суд приступав до розгляду справи негайно, після отримання її до 
розгляду, і закінчував розгляд протягом 2 діб. Вирок приводили у виконання 
негайно, після його оголошення. Апеляцій на дії військово-польових судів не 
було. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Справи про політичну благонадійність учасників польського повстання, 

з звинувачення військовослужбовців у скоєнні злочинів. 
 
Повітові справники 

 
2 фонди, 9 од. зб., 1833–1915 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецький, ф. 610, 8 од. зб., 1833–1910 рр. 
Проскурівський, ф. 734, 1 од. зб., 1915 р. 
 
Справник – вища поліцейська влада в повіті. Призначався та звільнявся 
губернатором. Як представник вищої влади був зобов’язаний спостерігати за 
збереженням громадської безпеки та контролювати діяльність чинів повітової 
поліції. Влада справника розповсюджувалась на весь повіт за винятком 
губернських міст, а також міст, які мали власну поліцію. Повітовий справник 
був головою повітового розпорядчого комітету, директором повітового 
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попечительського комітету про тюрми, членом повітового по військовій 
повинності присутствія. Посада остаточно ліквідована 1919 р. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Секретний циркуляр Подільського губернатора про осіб, що 

знаходяться під наглядом поліції. Рішення зборів міських уповноважених м-ка 
Вербовець. Справи про встановлення таємного нагляду за учасниками 
польського повстання, надання дозволу на придбання земельних ділянок. 
Список кінних поліцейських вартових Проскурівського повіту. 

 
Повітові стряпчі 

 
4 фонди, 94 од. зб., 1814–1872 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецький, ф. 30, 19 од. зб., 1871–1872 рр. 
Летичівський, ф. 31, 57 од. зб., 1824–1872 рр. 
Проскурівський, ф. 48, 14 од. зб., 1814–1856 рр. 
Ушицький, ф. 136, 4 од. зб., 1867 р. 
 
За „Положенням про губернії” 1775 р. стряпчі були помічниками прокурорів і 
захисниками казенних інтересів. При губернському правлінні і при палатах 
були губернські стряпчі казенних та кримінальних справ. Вони наглядали за 
порядком в присутственних місцях та за веденням судочинства. По мірі 
запровадження Судових Статутів з 1864 р. посади стряпчих поступово 
ліквідовувались, а в окремих губерніях їх функції перебирали на себе судові 
слідчі та товариші прокурора. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільського губернського прокурора. Листування 

Летичівського повітового стряпчого з Подільським губернським правлінням і 
губернським прокурором про проведення ревізії діяльності повітових судів, 
надання відомостей для складання статистичного опису губернії. Листування 
Проскурівського повітового стряпчого з Київським, Подільським та 
Волинським генерал-губернатором про жорстоке поводження поміщиків із 
селянами. Відомості про рух справ та кількість підсудних, в’язнів 
Проскурівської міської тюрми. Справи про службу членів Кам’янецького 
повітового суду. Списки ув’язнених у Летичівській повітовій тюрмі (1872). 

 
Старший нотаріус Кам’янець-Подільського окружного суду 

 
Ф. 113, 106277 од. зб., 1880–1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови. 

 
Посада Старшого нотаріуса Кам’янець-Подільського окружного суду була 
утворена 1880 р. разом із окружним судом. Старший нотаріус затверджував 
нотаріальні акти приватних нотаріусів, завідував нотаріальним архівом, 
видавав виписки і копії з нотаріальних актів. Старший нотаріус перебував на 
державній службі і прирівнювався до членів окружного суду. Припинив 
діяльність 1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
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Документи канцелярії старшого нотаріуса. Документи нотаріальних дій 
по Балтському, Брацлавському, Вінницькому, Гайсинському, Кам’янецькому, 
Летичівському, Літинському, Могилівському, Ольгопільському, 
Проскурівському, Ушицькому, Ямпільському повітах. Документи нотаріальних 
дій по мм. Балта, Брацлав, Вінниця, Гайсин, Кам’янець-Подільський, Літин, 
Могилів-Подільський, Нова Ушиця, Ольгопіль, Проскурів, Ямпіль. 

 
Приватні нотаріуси Подільської та Волинської губерній 

 
55 фондів, 8359 од. зб.,1880–1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови. 
 
Барановський Михайло Петрович, м. Заслав (з 1910 р. – м. Ізяслав), ф. 615, 83 
од. зб., 1902–1913 рр. 
Барсов Петро Віссаріонович, м-ко Волочиськ, ф. 625, 187 од. зб., 1902–1912 рр. 
Барсов Петро Віссаріонови, м. Заслав, ф. 690, 29 од. зб., 1899–1901 рр. 
Бурімов Василь Андрійович, м. Летичів, ф. 762, 14 од. зб., 1883–1887рр. 
Бурімов Василь Андрійович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 760, 122 од. зб., 1896–
1909 рр. 
Валявський Петро Фабіанович, м. Летичів, ф. 759, 13 од. зб., 1880–1882 рр. 
Валявський Павло Фабіанович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 392, 191 од. зб., 
1882–1914 рр. 
Віциєвський Володимир Гаврилович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 410, 67 од. зб., 1880–
1895 рр. 
Вокулович Іван Никанорович, м. Ізяслав, ф. 613, 156 од. зб., 1914–1918 рр. 
Гаврун Олександр Петрович, м-ко Шаргород, ф. 401, 10 од. зб., 1911–1914 рр.  
Генінг , м. Проскурів, ф. 761, 2 од. зб., 1887–1888 рр. 
Голембіовський Микола Євдокимович, м. Заслав, ф. 633, 9 од. зб.,                
1894–1896 рр. 
Голембіовський Микола Євдокимович, м-ко Волочиськ, ф. 691, 83 од. зб., 1885–
1894 рр. 
Грепачевський Калліст Захарійович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 216, 873 од. зб., 1912–
1920 рр. 
Данутовський Сергій Михайлович, м-ко Ярмолинці, ф. 218, 19 од. зб., 1884– 
1888 рр. 
Денисов Михайло Львович, м-ко Городок, ф. 400, 6 од. зб., 1883–1888 рр. 
Донской Олександр Олександрович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 212, 16 од. зб., 1910–
1912 рр. 
Држевецький Йосип Миколайович, м-ко Волочиськ, ф. 699, 41 од. зб., 1880– 
1885 рр. 
Дробович-Славенський Василь Федорович, м-ко Дунаївці, ф. 763, 11 од. зб., 1883–
1888 рр. 
Дробович-Славенський Василь Федорович, м. Летичів, ф. 381, 287 од. зб., 1888–
1906 рр. 
Дяченко Віктор Вікторович, м-ко Славута, ф. 700, 10 од. зб., 1883 р. 
Єліашевич В’ячеслав Казимирович, м-ко Хмільник, ф. 743, 1 од. зб., 1914 р. 
Загорський Антон Титович, м. Кам’янецьПодільський,ф.210, 36 од. зб.,1911– 
1914 р. 
Залевський Андрій Степанович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 214, 35 од. зб., 1890–
1914 рр. 
Затонський Авксентій Матвійович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 437, 26 од. зб., 1907–
1917 рр. 
Затонський Авксентій Матвійович, м. Нова Ушиця, ф. 757, 35 од. зб., 1907– 
1919 рр. 
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Зикіїв Микола Миколайович, м-ко Деражня, ф. 380, 946 од. зб., 1911–1916 рр. 
Зновицький Йосип Йосипович, м. Нова Ушиця, ф. 220, 40 од. зб., 1893–1906 рр. 
Калішевич Віктор Іванович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 399, 14 од. зб., 1909–
1911 рр. 
Колініченко Костянтин Олексійович, м-ко Славута,ф.693, 217 од. зб., 1898–
1914 рр. 
Колоколов Костянтин Іванович, м. Проскурів, Ф. 217, 353 од. зб., 1888–1917 рр. 
Кузьминський Владислав Йосипович, м-ко Дунаївці, ф. 221, 620 од. зб.,1915–
1920 рр. 
Ляторовський Григорій Олександрович,м-ко Дунаївці,ф.431,41 од.зб., 1895–
1906 рр. 
Малишевський Дмитро Вікентійович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 404, 14 од. 
зб., 1880–1883 рр. 
Мандельштам Леонід Борисович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 215, 99 од. зб., 1884–
1910 рр. 
Мандельштам Леонід Борисович, м. Проскурів, ф. 436, 15 од. зб., 1911–        
1912 рр. 
Маницький Михайло Микитович, м-ко Ярмолинці, ф. 393, 161 од. зб.,1892–
1917 рр. 
Мишобенський Павло Федорович, м. Нова Ушиця, ф. 382, 48 од. зб., 1880– 
1881 рр. 
Павловський Федір Артемійович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 213, 915 од. 
зб., 1915–1920 рр. 
Павловський Федір Артемійович, м-ко Дунаївці, ф. 429, 38 од. зб., 1908–     
1919 рр. 
Петрашевський Володимир Іванович, м-ко Томашпіль, ф. 398, 17 од. зб., 1911–
1916 рр. 
Рошевський Станіслав Петрович, м. Летичів, ф. 379, 1040 од. зб., 1906–1916 рр. 
Свєтовідов Сергій Олександрович, м. Кам'янець-Подільський, ф. 211, 1006 од. 
зб., 1917–1920 рр. 
Сламенецький Мечислав Михайлович, м-ко Городок, ф. 394, 8 од. зб., 1889–
1892 рр. 
Соколовський Анатолій Єлизарович, м. Старокостянтинів, ф. 374, 187 од. зб., 1906–
1915 рр. 
Соколовський Єлизар Захарович, м. Старокостянтинів, ф. 701, 4 од. зб.,          
1895 рр. 
Томашевський Олімпій Михайлович, м-ко Городок, ф. 396, 46 од. зб., 1893–
1915 рр. 
Устінов Сергій Михайлович, м. Кам’янецьПодільський, ф. 207, 6 од. зб., 1914–
1915 рр. 
Хайновський Онуфрій Йосипович, м-ко Ярмолинці, ф. 433, 6 од. зб., 1882–   
1883 рр. 
Шабанов Олександр Якович, м. Кам’янецьПодільський, ф. 208, 10 од. зб., 1880–
1882 рр. 
Шантгай Іван Федорович, м-ко Дунаївці, ф. 222, 9 од. зб., 1881–1883 рр. 
Шиманський Михайло Федорович, м-ко Ярмолинці, ф. 395,12 од. зб., 1888–
1891 рр. 
Яворський Олександр Тимофійович, м. Нова Ушиця, ф. 219, 12 од. зб., 1880–
1911 рр. 
Янковський Олександр Іванович, м-ко Дунаївці, ф. 432, 9 од. зб., 1889–1892 рр. 
Яновицький Дмитро Степанович, м-ко Зіньківці, ф. 732, 91 од. зб., 1912–     
1915 рр. 
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Приватні нотаріуси отримали дозвіл на практику після утворення Кам’янець-
Подільського окружного суду і введення у ньому посади Старшого нотаріуса. 
Нотаріуси оформлювали нотаріальні акти (купівлі-продажу, спадщини, права 
власності, застави майна тощо). 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Копії указів Сенату. Справи про нотаріальні дії. Актові книги. 

 
Маклери і нотаріуси 
 
2 фонди, 4 од. зб., 1858–1880 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Городоцький міський маклер і нотаріус Шідлер, ф. 833, 2 од. зб., 1878–1880 рр. 
Кам’янецький міський маклер і нотаріус, ф. 834, 2 од. зб., 1858–1879 рр. 

 
Діяли відповідно до постанови Подільського губернського правління від         
19 листопада 1840 р. „Про введення в Подільській губернії маклерів та 
нотаріусів” Відповідно до неї вводились посади публічних нотаріусів, 
приватних маклерів, біржових маклерів, маклерів судової розправи. 
Відповідно до положення вели дві книги:  запису векселів та заємних листів,  
інших договорів (купчих, дарчих, заповітів). Діяли при магістратах та міських 
думах. Посади маклерів і нотаріусів були виборними. Їх діяльність була 
підконтрольна повітовим стряпчим. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Актові книги. 
 
Помічник присяжного повіреного Степура, м. Хотин Хотинського 
повіту Бесарабської губернії 

 
Ф. 223, 177 од. зб., 1906–1915 рр. Опис. Рос. мова. 
 
За законом від 25 травня 1874 р. помічник присяжного повіреного отримував 
право самостійно представляти яку-небудь із сторін в суді (позивача, 
відповідача, обвинуваченого). Діяльність присяжних повірених та їх 
помічників регламентувалась судовим статутом. Помічник присяжного 
повіреного Степура вів справи в м. Хотин Бесарабської губернії. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Копії журналів засідань Хотинського повітового з’їзду мирових суддів. 

Справи про розгляд кримінальних злочинів та цивільних позовів. Листування з 
вищими судовими органами та волосними судами. 

 
Подільський губернський прокурор 

 
Ф. 60, 39 од. зб., 1795–1880 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Розпочав діяльність 1795 р. З 1802 р. підпорядковувався Міністерству юстиції. 
Здійснював нагляд за виконанням законів, діяльністю слідчого апарату судів та 
поліції, на судових процесах виступав в якості державного обвинувачувача, 
порушував судові переслідування. Посада скасована указом Сенату від           
11 грудня 1879 р. Функції перейшли до прокурора Кам’янець-Подільського 
окружного суду. 
Фонд ІІ категорії. 



 55

Приписи Міністерства юстиції, Подільського військового губернатора. 
Звіти товаришів прокурора, листування з Подільським військовим 
губернатором про жорстоке поводження з селянами. Справи про розмежування 
церковної та поміщицької землі. Книги запису секретних протоколів. Списки 
купців, міщан і дрібних торговців. Відомості про особовий склад судових 
органів губернії. 

 
Прокурор Кам’янець-Подільського окружного суду 

 
Ф. 281, 9259 од. зб., 1880–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Посада введена одночасно із відкриттям Кам’янець-Подільського окружного 
суду 1880 р. Прокурор безпосередньо підпорядковувався прокурору Одеської 
судової палати. Здійснював нагляд за виконанням законів, за діяльністю 
слідчого апарату судів та поліції, на судових процесах виступав в якості 
державного обвинувачувача, порушував судові переслідування. Також 
приймав участь в засіданні різних присутствій та комітетів. Посаду скасовано 
1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату. Циркуляри Міністерства юстиції. Книга наказів. Рапорти 

повітових справників. Звіти товаришів прокурора. Листування з Подільським 
губернським жандармським управлінням. Списки заарештованих, що 
утримуються у в’язницях. Справи про кримінальні злочини та страйки, 
селянські заворушення. Відомості про рух справ по слідчих дільницях. 
Листування з Подільським губернатором та Одеською судовою палатою з 
особового складу. Списки мирових суддів та судових засідателів. 

 
Товариші прокурора Кам’янець-Подільського окружного суду 

 
22 фонди, 804 од. зб., 1880–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
1-ї Балтської дільниці, ф. 776, 24 од. зб., 1901–1908 рр. 
2-ї Балтської дільниці, ф. 777, 32 од. зб., 1902–1906 рр. 
3-ї Балтської дільниці, ф.778, 14 од. зб., 1906–1908 рр. 
4, 5-ї Балтських дільницях, ф.779, 33 од. зб., 1880–1906 рр. 
1-ї Брацлавської дільниці, ф. 780, 60 од. зб., 1881–1913 рр. 
1-ї Вінницької дільниці, ф. 781, 7 од. зб., 1902–1906 рр. 
2-ї Вінницької дільниці, ф. 782, 27 од. зб., 1898–1908 рр. 
3-ї Вінницької дільниці, ф. 783, 24 од. зб., 1906–1908 рр. 
4-ї Вінницької дільниці, ф. 784, 2 од. зб., 1891–1900 рр. 
1-ї Гайсинської дільниці, ф. 785, 51  од. зб., 1880–1909 рр. 
1-ї Кам'янецької дільниці, ф. 786, 33 од. зб., 1897–1909 рр. 
2-ї Кам'янецької дільниці, ф. 787, 22 од. зб., 1902–1908 рр. 
3-ї Кам'янецької дільниці, ф. 788, 30 од. зб., 1880–1900 рр. 
1-ї Летичівської дільниці, ф. 789, 43 од. зб., 1902–1909 рр. 
1-ї Літинської дільниці, ф. 790, 6 од. зб., 1905–1908 рр. 
2-ї Літинської дільниці, ф. 791, 4 од. зб., 1906–1907 рр. 
3-ї Літинської дільниці, ф. 792, 40 од. зб., 1887–1908 рр. 
2-ї Могилівської дільниці, ф. 793, 8 од. зб., 1905–1907 рр. 
1-ї Ольгопільської дільниці, ф. 794, 144 од. зб., 1880–1908 рр. 
1-ї Проскурівської дільниці, ф. 795, 63 од. зб., 1883–1910 рр. 
1-ї Ушицької дільниці, ф. 796, 97 од. зб., 1881–1919 рр. 
1-ї Ямпільської дільниці, ф. 797, 40 од. зб., 1880–1915 рр. 
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Інститут товаришів прокурора виник зі створенням окружного суду і входив до 
структури апарату прокурора суду. Одні з товаришів прокурора знаходилися 
при суді, інші – в повітових містах судового округу, де виконували 
прокурорські функції при з’їздах мирових суддів. Підпорядковувались 
прокурору окружного суду і при необхідності заміщували його. Інститут 
товаришів прокурора ліквідований разом із ліквідацією окружних судів у 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства юстиції, Одеської судової 

палати, Подільського губернатора. Звіти про діяльність, рух справ. Рапорти 
повітових поліцейських управлінь та приставів. Заяви про порушення 
кримінальних справ. Справа про арешт організаторів селянських заворушень в 
Балтському повіті (є документи про Г. І. Котовського). Листування з 
поліцейськими управліннями, судовими слідчими, волосними правліннями з 
питань основної діяльності. Списки судових засідателів, мирових суддів, 
арештантів. Реєстри справ. 
 

Помічник начальника Подільського губернського жандармського 
управління 

 
Ф. 617, 2 од. зб., 1904–1910 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Інститут жандармів утворений 28 квітня 1827 р. згідно з „Положенням про 
корпус жандармів”. У відповідності до нього імперія була поділена на 5, а 
потім на 8 округів, кожен з яких очолював жандармський генерал та штаб-
офіцер, в їх підпорядкуванні знаходились жандармські частини. Основними 
функціями жандармів було приведення у виконання законів та вироків суду. 
Використовувались для придушення заворушень, боротьби з контрабандою, 
контролю за порядком на ярмарках і торгах, нагляду за місцевим державним 
апаратом. Відповідно до реформи жандармського корпусу від 19 вересня 1867 
р. мережа жандармських установ значно зросла, були утворені губернські 
жандармські управління. З 1871 р. головним в їх діяльності стало дізнання та 
політичне слідство. Апарат жандармського управління складався з начальника 
та підрозділів територіального характеру (по повітах або групах повітів). 
Помічник начальника Подільського губернського управління діяв в м. Гусятин. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Списки осіб, що перебували на державній службі. Журнал реєстрації 

вхідних документів. Алфавітний реєстр і зразки печаток митниць. 
 

Повітові поліцейські управління (повітова поліція) 
 

9 фондів, 191 од. зб., 1857–1916 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заславська повітова поліцейська управа, ф. 755, 7 од. зб., 1864 р. 
Кам’янецьке повітове поліцейське управління, ф. 267, 30 од. зб., 1857–1916 рр. 
Начальник Кам’янецької повітової поліції, ф. 818, 1 од. зб., 1862 р. 
Летичівське повітове поліцейське управління, ф. 265, 11 од. зб., 1867–1916 рр. 
Ушицьке повітове поліцейське управління, ф. 266, 4 од. зб., 1862–1876 рр. 
Проскурівське повітове поліцейське управління, ф. 268, 10 од. зб., 1863–      
1912 рр. 
Пристав 4-го стану Заславського повіту, м-ко Славута, ф. 718, 126 од. зб., 1887–
1913 рр. 
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Пристав 3-го стану Проскурівського повіту, м. Проскурів, ф. 278, 1 од. зб., 
1870 р. 
Пристав 4-го стану Проскурівського повіту, м. Проскурів, ф. 611, 1 од. зб., 
1872 р. 
 
Після реорганізації поліції в 1862 р. повітове поліцейське управління 
складалося з повітового справника та його помічника. Канцелярію управління 
складали: секретар, розсильні та виконавчі чиновники. Повіт поділявся на 
стани. Кожним станом завідував становий пристав. За положенням 1878 р. на 
допомогу приставам вводилася посада поліцейських урядників. Повітові 
поліцейські управління підпорядковувалися губернатору, який призначав 
повітового справника. Поліцейські установи в губернії ліквідовані в 1917 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Рапорти станових приставів та повітових справників. Відомості про 

кількість народних училищ, лікарень, промислових підприємств у 4-му стані 
Заславського повіту. Справи про арешт і звільнення учасників польського 
повстання, розшук утікачів-військовополонених, розгляд дрібних 
кримінальних злочинів, розгляд цивільних позовів, видачу легітимаційних 
білетів. Листування з Волинським губернатором про кошти на утримання 
канцелярії та чиновників управління. Списки іноземних підданих. Книги 
запису доручень та контрактів. 

 
Міські поліцейські управління (міська поліція) 

 
5 фондів, 1548 од. зб., 1842–1917, Описи. Рос. мова. 
 
Волочиське поліцейське управління, ф. 296, 1 од. зб., 1914–1915 рр. 
Кам’янець-Подільське міське поліцейське управління, ф. 292, 1469 од. зб., 1843–
1917 рр. 
Кам’янець-Подільський поліцмейстер, ф. 294, 5 од. зб., 1842–1914 рр. 
Кам’янець-Подільське розшукне відділення, ф. 271, 72 од. зб., 1908–1917 рр. 
Проскурівська міська поліція, ф. 623, 1 од. зб., 1859 р. 
 
Міські поліцейські управління не входили до складу повітових. Складалися з 
поліцмейстера, його помічника і секретаря. В підпорядкуванні управління 
знаходилися: розшукне відділення, міські пристави, наглядачі, городові. Як і 
повітові, міські управління стежили за виконанням законів, забезпечували 
правопорядок, проводили попереднє слідство. Ліквідовані в 1917 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Департаменту поліції та Подільського губернатора. Накази 

по Кам’янець-Подільській міській поліції. Рапорти поліцмейстера                     
м. Кам’янця-Подільського. Довідки про осіб, що знаходяться під особливим 
гласним і негласним наглядом поліції, відомості про політичних в’язнів (1878), 
списки осіб, виселених за межі губернії, відомості про кількість фабрик, 
заводів, друкарень, книгарень, бібліотек, кінотеатрів (1880–1906), стан             
м. Кам’янця-Подільського (1856). Справа про перехід жителів міста Кам’янця-
Подільського від уніатського віросповідання в католицизм. Листування 
Кам’янець-Подільського поліцмейстера з губернатором та приставами по 
скаргах жителів міста. Добові рапорти поліцейських наглядачів та агентів 
розшукного відділення, рапорти про роботу поліцейських собак; списки осіб, 
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що прибували до Кам’янця-Подільського та вибували з нього; справи про 
розшук осіб, що зникли, та краденого майна по м. Кам’янецю-Подільському. 
Заяви про прийом на службу в Кам’янець-Подільське розшукне відділення. 
Формулярні списки кіннополіцейських урядників м. Кам’янця-Подільського. 
 

Кам’янець-Подільський губернський інспектор поліцейської варти 
 

Ф. 614, 1 од. зб., 1915 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Функціонував на правах особливого столу поліцейської варти при 
губернському правлінні, інспектував частини поліцейської варти та школу 
урядників у місті Кам’янець-Подільському. Поліцейська повітова варта 
утворювалася при станових приставах та поліцейських урядниках згідно з 
указом від 1 червня 1903 р. Являла собою кінні поліцейські частини, що 
слугували опорою для дій приставів та урядників. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Копії відношень Подільському губернатору, запити повітових 

справників про переміщення по службі чинів поліцейської варти. 
 
Завідувач Заславською сільською вартою 

 
Ф. 753, 1 од. зб., 1863–1864 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувався начальнику Заславського військово-поліційного 
управління. Сільська варта утворювалась у зв’язку із польським повстанням. 
Складалась з двох підрозділів: охоронної варти (діяла в межах населенного 
пункту) та пересувної варти, які набирались із добровольців або за 
приговорами сільських сходів. Сільську варту очолював офіцер. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Накази командувача військами Київського військового округу, 

циркуляри Волинського губернатора, накази Заславського та Острозького 
загонів про організацію сільської варти. 
 

Подільська губернська тюремна інспекція 
 
Ф. 259, 1828 од. зб., 1890–1920 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Для завідування місцевими тюрмами і нагляду за ними з 1880 р. в губерніях 
створено посади тюремних інспекторів та тюремні відділення при губернських 
правліннях. Підпорядковувались Міністерству внутрішніх справ. З 1895 р. всі 
тюрми та тюремні інспектори передані у відання Міністерства юстиції. Згідно 
з указом Сенату від 10 червня 1910 р. замість ліквідованих тюремних відділень 
при губернських правліннях утворювались губернські тюремні інспекції. 
Подільська губернська тюремна інспекція керувала тюрмами губернії, 
виконувала судові вироки про ув’язнення, здійснювала нагляд за утриманням 
та переміщенням ув’язнених. Підпорядковувалась Головному тюремному 
управлінню. Ліквідована в 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Головного тюремного управління та Міністерства 

внутрішніх справ, Подільського губернатора. Рапорти начальників тюрем. 
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Відомості про майно тюрем. Повідомлення прокурорів Вінницького та 
Кам’янецького окружних судів про розміри штрафів за неявку до суду, списки 
арештантів, звільнених у зв’язку з воєнними діями. Справи про ремонт 
тюремних споруд, постачання тюрем та арештантів. Списки особового складу 
тюремного відомства губернії, начальників тюрем та наглядачів, відомості на 
видачу заробітної плати, заяви про прийом на службу. Статейні списки 
арештантів та каторжан.  

 
Тюрми 

 
2 фонди, 110 од. зб., 1870–1919 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Подільська губернська тюрма, ф. 262, 5 од. зб., 1897–1919 рр. 
Кам’янецька міська тюрма, ф. 612, 105 од. зб., 1870–1880 рр. 
 
Тюрми в першій половині ХІХ ст. були децентралізованими. Ними завідували 
міські магістрати та ратуші. Для військових та біглих людей засновувались 
арештантські роти. Загальнокримінальні тюрми знаходились у відданні 
Міністерства внутрішніх справ. У другій половині ХІХ ст. всі основні тюремні 
установи перейшли у відання Міністерства внутрішніх справ. З 1880 р. для 
завідування тюрмами був утворений інститут тюремних інспекторів. З 1895 р. 
всі тюрми і тюремні інспектори були передані у відомство Міністерства 
юстиції. Для управління тюрмамии було утворено Головне тюремне 
управління (27 лютого 1879 р. – 13 грудня 1895 р. – в складі Міністерства 
внутрішніх справ, 13 грудня 1895 р. – 26 квітня 1917 р. – в складі Міністерства 
юстиції, з 26 квітня 1917 р. – 6 січня 1918 р. – Головного управління місцями 
ув’язнення Міністерства юстиції), з 1918 р. – Головного управління місць 
ув’язнення УНР. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства юстиції та Головного управління місць 

ув’язнення УНР. Відомості про прибуття до Кам’янець-Подільської міської 
тюрми військових арештантів, військовополонених, кількість хворих, що 
знаходяться у лікарні, документи на отримання продуктів для арештантів, про 
вибуття арештантів з тюрми. План будівлі Кам’янецької тюрми. Акт перевірки 
утримання арештантів у губернській тюрмі (1919), список хворих арештантів 
(1897), книги заявок на працю арештантів із зазначенням видів робіт.  

 
СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ТА  БЛАГОДІЙНІ 
УСТАНОВИ 
 
Подільський приказ громадської опіки 

 
Ф. 232, 8496 од. зб., 1801–1904 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заснований в 1796 р. Підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ та 
губернатору. Утримував і керував благодійними та громадськими закладами 
(притулками, лікарнями, будинками для пристарілих), видавав пенсії та 
допомогу, сплачував навчання в фельдшерських та акушерських школах. 
Приказ керувався загальним присутствієм під головуванням губернатора, яке 
складалось спочатку з шести членів: 2 представники кожного стану: дворян, 
міщан, селян. З 1801 р. таких представників було лише по одному. З 1822 р. в 
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приказі працював обов’язковий представник від Міністерства внутрішніх 
справ, на якого накладалась рахункова робота. З 1816 р. при приказі була 
канцелярія, яка складалась з двох столів: першого та другого. Перший 
займався бухгалтерськими справами, а другий безпосередньо питаннями опіки. 
Кошти приказу складали надходження від казни та міст, добровільні 
пожертвування, прибутки від продажу гральних карт. Приказ також приймав 
вклади під процент і видавав позики під заставу. Така діяльність робила його 
по суті єдиним банком, що знаходився у віданні Міністерства внутрішніх 
справ. Ліквідований в 1904 р. Функції перейшли до Подільської губернської 
земської управи. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів, 

Подільського губернського правління. Журнали та протоколи засідань, 
постанови приказу. Рапорти підпорядкованих установ. Звіти й статистичні 
зведення про діяльність приказу та підпорядкованих йому установ. Відомості 
про вартість утримання хворих у міських лікарнях. Справи про організацію при 
приказі ощадної каси. Листування про прийом на лікування хворих, стягнення 
платні за лікування, медичні огляди рекрутів. Фінансові документи. 

 
Дворянські опіки 

 
2 фонди, 474 од. зб., 1817–1914 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заславська, ф. 714, 1 од. зб., 1861 р. 
Кам’янецька, ф. 137, 485 од. зб., 1817–1914 рр. 
 
Створені на підставі „Учереждения о губерниях” 1775 р. Опіка охоплювала 
територію одного чи кількох повітів. Складалася з голови (повітовий 
предводитель дворянства) та 2-4 засідателів. Займалася призначенням опікунів 
над майном сиріт та недієздатних осіб, контролем за їх діяльністю. За статутом 
про опіку 1891 р. дворянські опіки перейшли під нагляд окружного суду. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань. Звіти опікунів. Справи про встановлення опіки та 

підтвердження опікунських прав. Реєстри справ Кам’янецької дворянської 
опіки. 

 
Подільське губернське попечительство дитячих притулків 

 
Ф. 39, 26 од. зб., 1848–1907 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяло згідно з Положенням про дитячі притулки від 27 грудня 1839 р. 
Підпорядковувалось комітету головного попечительства в Санкт Петербурзі. 
Попечительство очолював губернатор, дійсними членами були віце-губернатор 
та директор притулку. Почесними членами були кам’янецький міський голова 
та діловод. Попечительство призначало директорів та наглядачів дитячих 
притулків, організовувало збір пожертв та займалось їх розподілом між 
притулками. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань. Постанови та річні звіти. Справи про прийом дітей 

до притулку, добровільні пожертви на його утримання. Справа про службу 
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почесного члена попечительства, дійсного статського радника, барона Горація 
Евзелевича Гінцбурга. 

 
Подільське губернське поєднане присутствіє із забезпечення 
православного духовенства та у селянських справах 

 
Ф. 627, 6 од. зб., 1876–1889 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Присутствіє очолював губернатор, членами були єпископ Подільський і 
Брацлавський, губернський предводитель дворянства, управляючий палатою 
державного майна, управляючий казенною палатою, чиновник губернського з 
селянських справ присутствія. Займалось виділенням земельних наділів 
парафіям, забезпеченням священнослужителів помешканнями та будівельними 
матеріалами для їх будівництва. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань. 
 
Подільський губернський комітет із забезпечення сільського 
православного духовенства 

 
Ф. 111, 682 од. зб., 1841–1898 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Присутствіє очолював губернатор, членами були єпископ Подільський і 
Брацлавський, губернський предводитель дворянства, управляючий палатою 
державного майна. Займалось виділенням земельних наділів парафіям, 
забезпеченням сільського духовенства будинками й господарськими 
спорудами та будівельними матеріалами для їх будівництва. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань комітету. Справи про складання проектів будинків 

для духовенства сільських парафій, розмежування церковних земель, виділення 
церквам земель, забезпечення духовенства губернії земельними ділянками та 
будовами. 

 
Подільський губернський комітет з переселення євреїв 

 
Ф. 676, 110 од. зб., 1852–1861 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Губернські комітети з переселення євреїв (повна назва: Губернський комітет 
по пришвидшенню поселення євреїв на казенних землях) були створені в 
західних губерніях у 1852 р. Підпорядковувались Міністерству державного 
майна. Головою комітету був губернатор. Комітет сприяв спрощенню переходу 
євреїв в землероби та наглядав за єврейськими землеробськими колоніями. 
Однак, в 1859 р. поселення євреїв на казенних землях було припинено і 1861 р. 
комітети були ліквідовані. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про виділення землі в казенних маєтках для поселення євреїв, 

перехід окремих єврейських сімей у землеробський стан, забезпечення 
управління в єврейських поселеннях, повернення євреїв на попереднє місце 
проживання. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 
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державного майна, Подільською казенною палатою про переселення євреїв до 
інших губерній. Списки євреїв-землеробів. 

 
Комісія у справах осіб, які вишукували вольності 

 
Ф. 647, 1 од. зб., 1826 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Комісія займалась розглядом питань звільнення селян від кріпосної залежності 
і юридичну правомірність перебування селян у кріпосній залежності. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про звільнення від кріпосної залежності селян Захарія та Семена 

Данькевичів. 
 
Подільська губернська комісія народного продовольства 

 
Ф. 118, 149 од. зб., 1843–1901 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована 14 квітня 1822 р. Забезпечувала створення запасів продовольства, 
наглядала за будівництвом та ремонтом запасних магазинів, постачання в 
неврожайні роки населення хлібом чи грошовими виплатами, видачею позик 
селянам, стягненням недоїмок, загальний нагляд за станом врожаїв, 
затвердження цін на продовольство. Її головою був губернатор, членами: 
губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, губернський 
прокурор, керуючий палатою державного майна, управляючий казенною 
палатою, два повітових предводителі, обов’язковий член від дворян. Комісія 
засідала, як правило, сесійно в період дозрівання й збору врожаю.  
Фонд ІІІ категорії. 
 
Протоколи засідань комісії. Відомості про запаси продовольства в 

губернії, врожай по повітах губернії. Справи про стягнення заборгованості зі 
сплати продовольчого податку. Формулярні списки службовців (1852). 

 
Кам’янець-Подільська міська виконавча продовольча комісія 

 
Ф. 770, 7 од. зб., 1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Входила в структуру Кам’янець-Подільської міської управи. Відповідала за 
забезпечення населення продовольством та промисловими товарами. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про постачання населення продовольчими і господарськими 

товарами. 
 
Особливий уповноважений з улаштування біженців у Подільській 
губернії 

 
Ф. 272, 26 од. зб., 1915–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Інститут уповноваженого з улаштування біженців створений за наказом 
Головного начальника постачання армії Південно-західного фронту від           
30 липня 1915 р. Уповноваженим по Подільській губернії був призначений 
камергер імператорського двору І.Є.Ракович. Уповноважений складав списки 
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осіб, що підлягали евакуації, акти на знищення майна, плани евакуації; 
відповідав за забезпечення біженців продовольством та одягом. Припинив 
існування в другій половині 1917 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Інструкції Головного начальника забезпечення армії Південно-

Західного фронту та Головного надзвичайного вповноваженого щодо 
перевезення біженців, евакуації населення губернії, вивезення промислового 
обладнання. Положення про формування робітничих команд. Відомості про 
кількість біженців та місця їхнього розміщення. Справи про забезпечення 
біженців одягом та харчуванням. Списки притулків для біженців. Кошториси 
витрат. 

 
Кам’янець-Подільське поховальне єврейське товариство 

 
Ф. 36, 64 од. зб., 1900–1907 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Існувало при Кам’янець-Подільській єврейській лікарні. Займалось 
безкоштовним похованням померлих з бідних єврейських сімей на 
єврейському кладовищі. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Заяви різних осіб про поховання померлих. 
 
Проскурівський єврейський будинок пристарілих 

 
Ф. 501, 1 од. зб., 1903 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Утримувався за рахунок сум коробочного збору та приватних пожертвувань. 
Діяв при Проскурівській єврейській лікарні. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про використання приватних пожертв. 
 
Подільський губернський опікунський комітет над тюрмами 

 
Ф. 260, 381 од. зб., 1835–1919 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Утворений за указом від 19 липня 1818 р., як частина розгалуженого апарату 
„Опікунського над тюрмами товариства”. Губернський опікунський комітет 
був відділенням Всеросійського товариства опіки над тюрмами (його очолював 
президент, якого призначав імператор, а також призначався  Головний комітет 
товариства з 12 директорів). Очолювали комітет два віце-президенти: 
губернатор та єпархіальний архієрей. В члени допускалися лише особи 
дворянського, духовного та купецького звань. Також утворювались повітові 
відділення комітету на чолі з повітовими предводителями дворянства. 
Відповідно до статуту товариства воно мало опікуватись про моральне 
перевиховання ув’язнених, наставляти їх в дусі християнських заповідей, 
привчати їх до корисної для суспільства праці. Кошти комітету складали 
надходження казни, членські внески, добровільні пожертвування. 26 серпня 
1855 р. товариство було включено в склад Міністерства внутрішніх справ, 
міністр за посадою ставав президентом товариства. 
Фонд ІІІ категорії. 
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Циркуляри Головного тюремного управління. Постанови комітету. 
Журнали засідань комітету. Рапорти тюремних наглядачів про використання 
відпущених коштів. Відомості про кількість в’язнів Кам’янець-Подільської 
тюрми (1863). Річні фінансові звіти. Справи про виділення коштів для 
придбання медикаментів, харчів, одягу для в’язнів. Списки жертводавців. 
Списки директорів повітових відділень комітету. Кошториси, книги прибутків 
та видатків. Документи з особового складу. 

 
Попечительство над Кам’янець-Подільським виправним 
арештантським відділенням 

 
Ф. 261, 57 од. зб., 1877–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Попечительство складалось з голови – віце-губернатора, двох попечителів і 
трьох членів: міського голови, губернського архітектора, кам’янецького 
поліцмейстера. Діяльність контролювалась першим столом Головного 
тюремного управління. Опікувалось виправними арештантськими 
відділеннями. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Головного тюремного управління. Журнали засідань та 

попечительства. Рапорти начальника Кам’янець-Подільського виправного 
відділення. Річні кошториси та фінансові звіти. 

 
Подільське єпархіальне попечительство 

 
Ф. 813, 285 од. зб., 1827–1916 рр. Опис. Рос. мова. 
 
В попечительство входили кафедральний протоієрей – голова, єпархіальні 
економ та казначей, священики, вчитель семінарії. Основним завданнями 
попечительства були допомога бідному духовенству, клопотання про пенсії, 
опіка над майном померлих священиків, виділенння коштів на утримання 
духовних училищ. При попечительстві діяла каса взаємодопомоги. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань попечительства. Статистичні відомості про церкви і 

причт Подільської єпархії. Опис с. Малі Кутища Вінницького повіту (1876). 
Справи про призначення пенсій, опіку над майном, що залишилося після смерті 
священиків, виділення коштів на утримання духовних училищ. Списки 
духовенства по благочинних округах (1872). Списки учнів Подільської 
духовної семінарії та духовних училищ (1888, 1899). Алфавітний список 
вкладників каси взаємодопомоги (1894). Підшивка щотижневика “Подільські 
єпархіальні відомості” (1897–1904). Книги прибутків та видатків. 

 
Подільське губернське відділення Московського комітету                 
з надання благодійної допомоги родинам осіб, призваних на війну 

 
Ф. 59, 29 од. зб., 1914–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Губернське відділення Московського комітету з надання благодійної допомоги 
родинам осіб, призваних на війну очолював губернатор, неодмінним членом 
був князь В. Оболенський. Губернському відділенню були підпорядковані 
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повітові комісії. Комітет займався збором та розподілом пожертв на потреби 
родин нижніх чинів армії, надавав допомогу інвалідам війни, а також родинам 
загиблих. Підпорядковувався Верховній раді по опіці родин осіб, призваних на 
війну, а також сімей поранених і загиблих воїнів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань відділення. Справи про надання матеріальної 

допомоги сім’ям осіб, призваних на війну. Листування з повітовими комісіями. 
 
Подільське відділення комітету княгині Єлизавети Федорівни          
з надання благодійної допомоги родинам осіб призваних на війну 

 
Ф. 235, 5 од. зб., 1914–1916 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Губернське відділення комітету княжни Єлизавети Федорівни з надання 
благодійної допомоги родинам осіб, призваних на війну очолював губернатор. 
Губернському відділенню були підпорядковані повітові комісії. Комітет 
займався збором та розподіллом пожертв на потреби родин нижніх чинів армії, 
надавав допомогу інвалідам війни, а також родинам загиблих. 
Підпорядковувався Верховній раді по опіці родин осіб, призваних на війну, а 
також сімей поранених і загиблих воїнів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри головної ради комітету княгині Єлизавети про організацію 

Кам’янець-Подільського відділення, проведення благодійних лотерей, збір 
даних стосовно родин військовослужбовців, що потребують допомоги. Звіт про 
роботу комітету (1915). Відомості про церковно-тарілочний збір на потреби 
комітету (1916). Справи про особовий склад Кам’янець-Подільського 
відділення комітету. 

 
Подільське відділення комітету княжни Тетяни Миколаївни          
для надання тимчасової допомоги постраждалим від військових дій 

 
Ф. 596, 3 од. зб., 1914–1915 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Губернське віділення комітету княжни Тетяни Миколаївни з надання 
тимчасової допомоги постраждалим від військових дій очолював губернатор. 
Керуючим справами був радник губернського правління. Губернському 
відділенню були підпорядковані повітові комісії. Комітет займався збором та 
розподілом пожертв на потреби постраждалих внаслідок реквізицій, 
облаштуванню біженців тощо. Підпорядковувався Особливій нараді по 
облаштуванню біженців. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про суми тарілочного збору на користь комітету. Справи про 

повернення чекових книжок. Підписні листи по збору пожертв. 
 
Кам’янець-Подільське місцеве управління товариства опікування 
про хворих та поранених воїнів 

 
Ф. 498, 11 од. зб., 1873–1878 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Товариство знаходилось під патронатом імператриці. 25 грудня 1867 р. 
єпископ Подільський та Брацлавський запровадив квартовий та тарілочний 
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збори в церквах та костьолах єпархії, організовував благодійні спектаклі. З 
1868 р. в губернії діяли повітові дамські комітети. Основне завдання – 
збирання коштів на потреби поранених, відкриття та утримання шпиталів для 
поранених воїнів. З 1879 р. перейменовано в товариство Червоного Хреста. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Головного штабу військового відомства про організацію 

перевезення поранених, відкриття губернського комітету Червоного Хреста. 
Справи про відкриття шпиталів у селах Северинівка та Чернятин. Відомості на 
виплату заробітної плати персоналу Чернятинського шпиталю. 

 
Проскурівське управління відділу з транспортування поранених 
Всеросійської земської спілки допомоги хворим і пораненим воїнам 

 
Ф. 765, 1 од. зб., 1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Дати заснування та ліквідації не встановлені. Організовувало летючі потягові 
загони для евакуації поранених в тил. Було підпорядковано відділу санітарних 
потягів Південно-Західного фронту. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Посвідчення та перепустки службовців управління. 
 
Проскурівський комітет товариства Червоного Хреста 

 
Ф. 258, 2 од. зб., 1904–1905 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Виконувало функції виконавчої комісії Головного управління Всеросійського 
товариства Червоного Хреста. Займалось збором та розподілом пожертв на 
користь поранених військових, евакуацією поранених, розшуком зниклих без 
вісті. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про надходження пожертв на користь товариства та про 

евакуацію поранених і хворих солдатів. 
 

ОБЛІК ТА СТАТИСТИКА 
 

Подільський губернський статистичний комітет 
 
Ф. 244, 53 од. зб., 1865–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Маніфестом від 8 вересня 1802 р. вперше збір статистичних відомостей як 
окрему галузь державного управління було покладено на МВС. Цього ж року 
при департаменті МВС було засновано „стан дворян” з 10 осіб для обробки 
статистичних відомостей, що надходили з губерній. 1811 р. в складі 
Міністерства юстиції було засновано Статистичне відділення. 22 грудня      
1852 р. воно було злите з Люстраційним комітетом при МВС і реорганізоване у 
Статистичний комітет МВС. 1863 р. на його базі утворено Центральний 
статистичний комітет. З 30-х років статистичні комітети утворювались в 
губерніях. Їх очолював губернатор, до складу входили віце-губернатор, 
управляючий казенною палатою, управляючий палатою державного майна, 
почесний попечитель гімназії, губернський прокурор, інспектор лікарської 
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управи, губернський директор училищ і чиновник духовної консисторії. Для 
ведення справ губернатор призначав секретаря. В Подільській губернії 
статистичний комітет заснований в 1860 р. для збору та обробки статистичних 
даних. Ліквідований 1920 р. 
Фонд І категорії. 
 
Статистичні відомості про населення губернії (1865–1866). Статистичні 

відомості по заводах та фабриках (1887), відомості про збитки, спричинені 
військовими діями (1918). Таблиці народжуваності та шлюбів по губернії 
(1866). Матеріали першого загального перепису Російської імперії 1895 р. по 
Кам’янецькому, Брацлавському та Вінницькому повітах. 

 
Подільська палата державного майна 

 
Ф. 116, 44 од. зб., 1840–1866 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована за указом Сенату від 8 січня 1840 р. Згідно з законом в західних 
губерніх, в тому числі і Подільській, діяла на особливих правах. Управляла 
казенними землями і лісними угіддями в губернії, здійснювала нагляд за 
волосними і сільськими установами, за виконанням селянами повинностей, а 
також керувала діяльністю окружних управлінь державного майна. Ліквідована 
згідно з указом Сенату від 22 грудня 1866 р. Функції було передано 
губернському управлінню землеробства і державного майна.  
Фонд ІІ категорії. 
 
Справи про віднесення однодворців до товариств державних селян і 

запис їх у ревізькі казки, перевірку хлібозапасних магазинів, ремонт церков, 
розмежування земель та земельні суперечки. 

 
Подільська контрольна палата 

 
Ф. 239, 60 од. зб., 1866–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Утворена 1865 р. в результаті реформи системи державного контролю 1863–
1865 рр. Палата складалась з управляючого, його помічника, старших та 
молодших ревізорів, секретаря, журналіста та чиновників-рахівників. Основна 
функція палати – нагляд за правильністю руху і збереженням грошових та 
матеріальних капіталів. Діяльність палати регулювалась Загальним 
рахунковим статутом та Особливою інструкцією Державного контролера. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Річні звіти про розподіл сум земських податків. Рапорти Кам’янецької 

міської думи. Справи про фінансову ревізію установ. Зошити повітових 
землемірів. Книги запису договорів, контрактів, векселів, доручень та 
закладних листів. Акти та відношення поліцейського управління. Підвальні 
книги Новоселицького винокурного заводу. 

 
Кам’янець-Подільська міська пробірна палата 

 
Ф. 377, 187 од. зб., 1841–1861 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Встановлення в Російській імперії проб на дорогоцінні метали викликало 
необхідність пробірного нагляду. В губернських містах були створені пробірні 
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палати. Кам’янець-Подільська пробірна палата безпосередньо 
підпорядковувалась Київській окружній пробірній палаті. Вона контролювала 
накладання проб, діяльність ювелірів по золоту та сріблу, стягувала пробірне 
мито. Діяла до прийняття Пробірного статуту 1861 р., за яким її функції 
перейшли до пробірера Подільської казенної палати. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Санкт-Петербурзької та Київської 

окружних пробірних палат, Подільської казенної палати. Звіти пробірної 
палати. Справи про розгляд порушень технології виготовлення виробів 
із коштовних металів,  передання Подільської пробірної палати в 
підпорядкування Подільської казенної палати,  майно пробірної палати. 
Відомості про клейма. Відомості про фабрикантів, ювелірів та купців, 
що виготовляють та продають вироби із золота та срібла. Книги запису 
зразків, інструментів та матеріалів. Формулярні списки пробірних 
майстрів. Книги вхідних та вихідних документів. 

 
Подільська ревізійна комісія 

 
Ф. 804, 1 од. зб., 1837 р. Опис. Рос. мова. 
 
Створена згідно з указом Сенату від 13 квітня 1837 р. про ревізію діяльності 
губернських дворянських депутатських зборів. До складу входили: суддя 
Подільського совісного суду (голова), голова палати цивільного суду, 
губернський прокурор, член від корони, два депутати дворянських зборів 
(змінювались кожні два місяці). Комісія звітувала перед ревізійною комісією в 
м. Києві. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про ревізію в 1837 р. діяльності Подільського дворянського 

депутатського зібрання. 
 

 
ФІНАНСОВІ, БАНКОВІ ТА ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ              
І ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
 
 
Подільська казенна палата* 

 
Ф. 226, 53329 од. зб., 1795–1919  рр. Описи, покажчик до фонду. Рос., пол., укр. мови. 
 
Утворена 1 травня 1796 р. Була губернським органом Міністерства фінансів по 
Департаменту державного казначейства. Відала обліком населення, 
державного майна, рекрутськими справами. Казенна палата складалась із 
загального присутствія до якого входили голова, радники, губернський 
контролер, губернський казначей та асесори (один чи два у відповідності до 
штату). До структури палати в першій половині ХІХ ст. входили відділення: 
ревізьке, лісове, шинкових (питних) зборів, контрольне, казначейське. При 
палаті також існувала канцелярія, чиновники з особливих доручень, наглядачі з 
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помічниками для нагляду за торгівлею акцизного тютюну, ревізори для 
нагляду за дотриманням правил в цукровому виробництві, архітектор для 
нагляду за будівництвом підконтрольних палаті споруд, присяжні. Фінансові 
реформи 1838 та 1863 рр. дещо скоротили функції палати та змінили її 
структуру. Ліквідована 1919 р. 
Фонд І категорії. * Фонд постраждав внаслідок пожежі в архівосховищі 
Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів 
тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі 
ідентифікації та реставрації. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства фінансів, Міністерства 

внутрішніх справ, Київського, Подільського та Волинського генерал-
губернатора. Циркуляри органів влади УНР. Генеральні звіти про прибутки по 
губернії. Інвентарні описи маєтків. Фінансові звіти установ. Звіти і статути 
споживчих товариств. Статути сільських банків. Акти генеральної перевірки 
торгівлі по населенних пунктах губернії. Відомості про розмежування 
церковних земель, врожаї зернових культур, зміни кількості населення по 
повітах губернії, цукровиробництво по заводах губернії, промислові 
підприємства губернії, вибори до Державної Думи, викуп земель селянами, 
видачу промислових свідоцтв. Справи про оголошення торгів на будівництво 
та ремонт казенних будівель, зарахування окремих осіб до податних станів та 
товариств, прибутки та видатки по повітових казначействах, порушення правил 
торгівлі. Перепис євреїв 1875 р. по населених пунктах губернії. Ревізькі казки 
шляхти, міщан, однодворців, духовенства, селян по населених пунктах 
губернії. Рекрутські, гільдійські списки. Списки селянських товариств. 
Свідоцтва купців. Відомості про особовий склад палати та казначейств. 

 
Повітові казначейства 

 
3 фонди, 29 од. зб., 1794–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецьке, ф. 442, 5 од. зб., 1861–1913 рр. 
Проскурівське, ф. 53, 22 од. зб., 1794–1919 рр. 
Старокостянтинівське, ф. 705, 2 од. зб., 1863–1875 рр. 
 
Засновані 1796 р. Підпорядковувались казначейському відділенню Подільської 
казенної палати. Відали надходженням коштів до казни в межах повіту, 
розподілом грошових сум, продажем гербового паперу. Також видавали 
паспорти та подорожні. Ліквідовані 1919 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Відомості про обіг коштів при операціях з викупу землі селянами по 

Старокостянтинівському повіту. Ревізькі казки (1794, 1864), додаткова ревізька 
казка (1858) по Проскурівському повіту. Списки пенсіонерів емеритальної 
каси. Квитанції Кам’янецького повітового казначейства на отримане мито. 
Формулярні списки чиновників, відомості на виплату заробітної плати 
чиновникам Кам’янецького повітового казначейства. Книга реєстрації заяв 
домовласників м. Кам’янця-Подільського.  
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Податкові інспектори 
 

3 фонди, 24 од. зб., 1895–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецького повіту, ф. 652, 7 од. зб., 1910–1917 рр. 
Проскурівського повіту, ф. 655, 3 од. зб., 1897–1912 рр. 
м. Кам’янця-Подільського, ф. 124, 14 од. зб., 1895–1911 рр. 
 
Посада податкового інспектора введена законом від 30 квітня 1885 р. Входили 
до складу казенної палати. Наглядали за надходженням торгівельних та 
окладних зборів та мита при зміні власника майна, брали участь у розкладці 
податків з нерухомого майна, головували в повітових податкових 
присутствіях. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Відомості про розмір недоїмок по волостях, кількість і стан засіяних 

площ, обкладання додатковим промисловим податком в Проскурівському 
повіті. Справи про ревізію військових кас, введення нового статуту про 
гербовий збір, стягнення квартирного та промислового податку. Списки 
службовців, що обкладаються квартирним податком по Кам’янецькому повіту. 
Справи про стягнення додаткових розкладочного і відсоткового зборів та 
штрафів з мешканців м. Кам’янець-Подільського. Розносна книга податкового 
інспектора м. Кам’янець-Подільського. 

 
Подільське губернське з промислового податку присутствіє 

 
Ф. 387, 41 од. зб., 1899–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Утворено згідно з Положенням про державний промисловий податок від 8 
червня 1898 р. Було апеляційною інстанцією по розгляду скарг платників 
промислового податку. Головував в присутствії губернатор. До складу входили 
віце-губернатор, управляючий казенною палатою, управляючий акцизними 
зборами, прокурор окружного суду, голова земської управи, Кам’янець-
Подільський міський голова, 2 представники від платників промислового 
податку. Ліквідоване в 1917 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства фінансів. Журнали засідань. 

Справи про порушення правил торгівлі, відміну постанов Подільської казенної 
палати, обкладання додатковим промисловим податком. Справи про розгляд 
скарг щодо обкладання додатковим промисловим податком. 

 
Міські з квартирного податку присутствія 

 
2 фонди, 6 од. зб., 1898–1915 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заславське, ф. 713, 1 од. зб., 1898 р. 
Старокостянтинівське, ф. 712, 5 од. зб., 1898–1915 рр. 
 
Утворені в результаті фінансової реформи 1861–1863 рр. Підпорядковувались 
Волинській казенній палаті. Складали списки платників та збирали квартирний 
податок, розглядали скарги платників податку. Ліквідовані в 1919 р. 
Фонди ІІІ категорії. 
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Списки установ та службовців на сплату квартирного податку по м. 
Старокостянтинів. Загальний список платників квартирного податку по містах 
Заслав та Старокостянтинів. 

 
Кам’янецька квартирна комісія 

 
Ф. 114, 416 од. зб., 1845–1875 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована згідно з указом Сенату 1808 р. Займалася розподілом приватних 
помешкань для розквартирування військ. До складу комісії входили 
поліцмейстер та депутати від дворянства, купців та міщанства. Ліквідована 
Положенням про реформування військової квартирної повинності від 1874 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Протоколи засідань комісії. Звіти й рапорти до контрольної палати 

щодо військ, які квартирували в місті. Справи про розквартирування військ, 
призначення, звільнення й переміщення по службі чиновників. Листування з 
Подільською контрольною палатою про проведення виборів депутатів 
квартирної комісії. Списки платників квартирного податку.  

 
Старокостянтинівське дільничне у справах про прибутковий 
податок присутствіє 

 
Ф. 688, 3 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Утворене 1893 р. Підпорядковувалось Волинському губернському з прибутко-
вого податку присутствію. Займалось розкладкою сум зборів з заводів та 
фабрик, що належали приватним особам і платили акцизний збір. Ліквідоване в 
1919 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи платників прибуткового податку. 
 
Кам’янецький повітовий комітет з врегулювання натуральних 
повинностей 

 
Ф. 500, 55 од. зб., 1841–1873 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створений 15 грудня 1840 р. за розпорядженням військового губернатора для 
розгляду натуральних повинностей. Підпорядковувався Подільському 
губернському правлінню. Ліквідований згідно з указом Сенату від 10 грудня 
1874 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Протоколи засідань комітету. Відомості про сплату натурального 

податку мешканцями повіту. Справи про розміщення військ, опалення та 
освітлення етапних приміщень, виділення пасовищ для армійських коней, 
ремонт мосту в м. Хотин. Список жителів м. Кам’янця-Подільського для 
виконання обов’язків караульних. Реєстр вхідних і вихідних документів. 
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Подільський губернський комітет із земських  повинностей 
 

Ф. 243, 159 од. зб., 1845–1861 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заснований згідно з указом Сенату від 9 березня 1842 р. Підпорядковувався 
безпосередньо губернатору. Займався розкладкою земських повинностей та 
контролем за їх стягненням; наглядом за станом мостів, доріг, переправ; 
забезпеченням військових частин квартирним постоєм, фуражем. Ліквідований 
указом Сенату від 10 грудня 1874 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ. Журнали та 

протоколи засідань. Рапорти та відомості про стан поромних переправ, 
населення губернії, земські податки, введення додаткового земського податку. 
Справи про розміщення військових частин, організацію лазаретів, асигнування 
коштів земського податку на міське будівництво. Справа про будівництво в      
м. Кам’янці-Подільському тюремного замку. Відомості про прибутки та 
видатки. 

 
Подільське губернське акцизне управління 

 
Ф. 245, 794 од. зб; 1887–1920 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Засноване 1 січня 1863 р. згідно з Положенням про акцизний збір від 4 липня 
1861 р. Підпорядковувалося Міністерству фінансів. В його функції входили: 
нагляд за надходженням акцизних зборів, контроль за випуском та продажем 
спиртогорілчаних виробів, тютюну та цукру. Ліквідоване в 1920 р. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства фінансів та Головного управління неокладних 

зборів. Журнали засідань господарського комітету акцизного управління 
(1913–1915, 1918). Річні звіти управління (1910–1914). Звіти про казенний 
продаж напоїв у Подільській губернії (1899, 1910–1914). Рапорти контролерів 
про стан цукрових та винокурних заводів. Відомості про вивезення цукру за 
кордон. Свідоцтва, відомості, облікові книги про цукроваріння, пивоваріння і 
медоваріння. Кошториси на будівництво казенних складів і холодильників. 
Листування про оподаткування акцизним збором товарів, привезених з-за 
кордону (1919). Список учасників пенсійної каси (1914). Головні книги винних 
складів. 

 
Кам’янець-Подільське відділення Державного банку 

 
Ф. 47, 426 од. зб., 1861–1920 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Засноване згідно з указом Сенату від 20 грудня 1863 р. для проведення 
викупних операцій і сприяння за допомогою короткотермінових кредитів 
розвитку промисловості, сільського господарства і торгівлі. 
Підпорядковувалося головному управлінню Державного банку. Ліквідоване в 
1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Державного банку. Документи канцелярії відділення банку, 

річні статистичні дані про діяльність відділення. Справи про надання позик. 
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Листування з Державним банком і Кам’янець-Подільським повітовим 
начальником про евакуацію банку (1915). Списки особового складу 
банківського відділення. Відомості про переміщення банківських працівників 
по службі. 

 
Подільське відділення Селянського поземельного банку 

 
Ф. 234, 15752 од. зб., 1875–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Відкрите 10 квітня 1883 р. згідно з Положенням про Селянський поземельний 
банк Росії. Видавало селянам позики на придбання землі. Позики видавалися 
готівкою, отриманою від випуску цінних паперів – державних свідоцтв 
Селянського поземельного банку. По статуту 1895 р. отримало право 
скуповувати поміщицькі землі з метою перепродажу їх селянам. Ліквідоване 
1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільської губернської комісії із землевпорядкування. 

Журнали засідань, постанови і накази банку. Плани поміщицьких маєтків і 
селянських земель. Списки населених пунктів. Річні звіти банку. Статистичні 
відомості про склад селянського населення і переселенців по населених 
пунктах. Зведення про кількість цукрових заводів; економічний стан сіл 
губернії; врожай хлібів, коренеплодів і сіяних трав на селянських надільних 
землях, продаж землі, кількість землі, придбаної банком; ціни на хліб, 
лісоматеріали, продажні та орендні ціни на землю, надання позики селянам та 
товариствам селян, придбання землі за допомогою Селянського поземельного 
банку і з публічних торгів селянами; оренду приватновласницької землі, 
продаж з публічних торгів земель за заборгованість банку, зміни в складі 
селянських товариств, продаж маєтків австрійських, турецьких і німецьких 
підданих (1916). Статистичні картки на землі, продані без участі банку. Аркуші 
обстеження селянських господарств. Купчі кріпості на землю. Книги реєстрації 
заставних свідоцтв і орендних договорів. Розпорядження банку по особовому 
складу. Заяви про прийом на службу. Списки службовців. Відомості на видачу 
заробітної плати. Особові справи службовців. 

 
Проскурівське відділення Південно-Російського промислового 
банку 

 
Ф. 504, 1, 1903–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Відділення акціонерного банку відкрито у м. Проскурів 1903 р. Банк належав 
до відомого банкірського дому Полякових. Головна контора знаходилася в     
м. Москві. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Інструкція щодо приймання облігацій військового займу, книга запису 

отриманих облігацій. 
 
Подільський губернський комітет у справах дрібного кредиту 

 
Ф. 62, 142 од. зб., 1904–1916 рр. Описи. Рос. мова. 
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Комітет очолював губернатор, членами були управляючий казенною палатою, 
старший лісовий ревізор, голова з’їзду мирових посередників, інспектор 
дрібного кредиту, чиновник в селянських справах присутствія. Комітет видавав 
дозволи на видачу кредитів з Держбанку, на відкриття кредитних товариств. 
Займався ревізією сільських банків. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань комітету. Звіт про діяльність станових кредитних 

установ губернії. Справи про заснування кредитно-ощадних товариств, ревізію 
сільських банків, видачу кредитів. 

 
Інспекція дрібного кредиту при Кам’янець-Подільському відділенні 
Державного банку 
 
Ф. 61, 172 од. зб., 1904–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Керувала справами дрібного кредиту в Кам’янець-Подільському відділенні 
Державного банку. Складалась з 4-х інспекторів дрібного кредиту, діловода та 
2-х чиновників канцелярії. Займалась ревізією кредитних товариств, видавала 
дозволи на відкриття кас дрібного кредиту. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри, розпорядження управління та інспекції в справах дрібного 

кредиту про відкриття кредитно-ощадних товариств і кредитних кооперативів. 
Акти ревізій і звіти кредитно-ощадних товариств та кас. Особові справи 
працівників інспекції. 

 
Подільська губернська земська каса дрібного кредиту 
 
Ф. 231, 35 од. зб., 1913–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створена на підставі Закону від 7 червня 1904 р. „Про установи дрібного 
кредиту”. Займалась видаванням позик кредитним товариствам. Рішення 
приймались на засіданнях правління каси. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Постанови правління земської каси. Протоколи засідань комісії 

губернського земства. Місячні звіти кредитно-ощадних товариств. Відомості 
про стан кредитних товариств. Листування з Подільським союзом кредитно-
ощадних товариств про надання кредитів для постачання армії та з питань 
основної діяльності. 
 

Кам’янець-Подільська міська ощадно-позичкова каса 
 
Ф. 444, 9 од. зб., 1875–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Точна дата заснування та ліквідації не встановлені. Підпорядковувалась 
Міністерству фінансів. Керувала діяльністю дільниць ощадно-позичкової каси. 
Займалась видачею дрібних позик та проводила страхові операції. 
Фонд ІІІ категорії. 
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Правила державних ощадних кас. Журнали засідань каси. Рапорти 
ревізорів, довідки про страхові операції. Список осіб-учасників каси. Книга 
реєстрації заяв на видачу позик. Алфавітні книги дільниць ощадно-позичкової 
каси. 

 
Канцелярія начальника Південно-Західного митного округу,  
м. Радзивилів Волинської губернії 
 
Ф. 507, 47 од. зб., 1907–1913 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Південно-Західний митний округ був одним з 7 митних округів на території 
імперії. Округ очолював начальник, який розпоряджався фінансовою та 
господарською частинами та контролював діяльність митниць. До округу 
входили митниці, митні застави та митні переходи. Начальник округу 
безпосередньо підпорядковувався Департаменту митних зборів при 
Міністерстві фінансів. Канцелярія округу знаходилась у м. Радзивилів 
Волинської губернії. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи по звинуваченню різних осіб в порушенні митного статуту. 

 
Митниці 
 
З фонди, 1647 од. зб., 1831–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Волочиська, ф. 378, 35 од. зб., 1869–1916 рр. 
Ізмаїльська, ф. 821, 1 од. зб., 1913–1918 рр. 
Ісаковецька, ф. 309, 1611 од. зб., 1831–1915 рр. 
 
На території губернії функціонували з 1811 р. Входили до складу Південно-
Західного митного округу. Контролювали провіз товарів через кордон, збирали 
спеціальне мито за провіз, вживали заходів проти контрабанди. Припинили 
діяльність в 1915 р. в зв'язку з подіями І світової війни (закриття кордону, 
наближення лінії фронту). 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства фінансів, Департаменту митних зборів та 

канцелярії начальника Радзивилівського митного округу. Листування з 
Департаментом митних зборів, з начальником Радзивилівського митного 
округу. Проект інструкції про припинення діяльності митниць у випадку 
оголошення мобілізації. Звіти про діяльність митниць. Відомості про 
службовців та купців, що торгують при митницях, про осіб, яким заборонено 
в’їзд до імперії і виїзд з неї, кількість ввезених та вивезених товарів, 
контрабандний промисел, продаж конфіскованих товарів. Справи про 
перевезення через кордон вантажів, звинувачення в порушенні митного 
статуту, ремонт приміщень митниць. Відомості на видачу заробітної плати 
службовцям. Документи з особового складу.  
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ГОСПОДАРСЬКІ, БУДІВЕЛЬНІ УСТАНОВИ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ  

 
Подільська губернська креслярня 
 
Ф. 115, 3233 од. зб., 1798–1878 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заснована 1796 р. на основі „Положення для управління губернією” 1775 р. 
Очолював креслярню губернський землемір, який підпорядковувався 
безпосередньо губернатору. До складу входили повітові землеміри, креслярі, 
службовці канцелярії. При креслярні існував архів межових документів. З    
1830 р. було введено посади двох помічників губернського землеміра. До 
функцій креслярні входило: нагляд за проведенням межування; затвердження 
планів і межових книг та виготовлення копій з них; забезпечення виконання 
рішень судово-межових органів; організація польових робіт повітових 
землемірів, складання камеральних описів населених пунктів губернії. В 1875 
р. увійшло на правах відділення в склад Подільського губернського правління. 
Фонд І категорії. 
 
Циркуляри управляючого межовим корпусом. Топографічні й 

камеральні описи населених пунктів Подільської губернії. Рапорти повітових 
землемірів, польові журнали, межові книги. Справи про розмежування 
церковних і поміщицьких земель по повітах губернії, виконання землемірами 
різних обмірювальних робіт при виділенні або розмежуванні земельних 
наділів. Проекти будов. Списки землемірів. Документи з особового складу. 

 
Подільська губернська будівельна комісія 

 
Ф. 237, 209, од. зб., 1833–1850 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована 20 травня 1833 р. Затверджувала проекти будівель, проводила 
оцінку та опис будинків, розробляла кошториси на будівництво. У її віданні 
знаходилась більшість казенних та приватних будівель. Підпорядковувалась 
Головному управлінню шляхів сполучення та громадських будівель. 
Очолювалась губернатором. Членами її були губернський предводитель 
дворянства, віце-губернатор, управляючий казенною палатою, управляючий 
палатою державного майна, губернський почтмейстер. 29 квітня 1849 р. була 
об’єднана з губернською шляховою комісією. На їх базі створена Подільська 
губернська шляхова та будівельна комісія.  
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Головного управління шляхів сполучення і 

громадських будівель, Міністерства внутрішніх справ та Подільського 
губернського правління. Журнали засідань. Інструкції та розпорядження з 
технології будівельних робіт і складання технічної документації. Книги 
прибутків та видатків. 

 
Подільська губернська шляхова комісія 
 
Ф. 238, 1 од. зб., 1850 р. Опис. Рос. мова. 
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Заснована 29 грудня 1833 р. згідно з Статутом шляхів сполучення. 
Підпорядковувалась Головному управлінню шляхів сполучення та 
громадських будівель. Очолювалась губернатором. Членами її були 
губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, управляючий 
казенною палатою, управляючий палатою державного майна, губернський 
поштмейстер. Займалась контролем та будівництвом шляхів 2-го–4-го класу 
(за Статутом шляхів сполучення всі шляхи було поділено на на п’ять класів:    
1) головних сполучень – у віданні Головного управління шляхів сполучень;    
2) великих сполучень; 3) звичайних поштових між губерніями; 4) повітових, 
поштових і торгових сполучень; 5) сільських і польових доріг – у віданні 
поселень і власників). 29 квітня 1849 р. була об’єднана з губернської 
будівельною комісією. На їх базі створена Подільська губернська шляхова та 
будівельна комісія.  
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнал вхідних документів. 

 
Подільська губернська шляхова та будівельна комісія 
 
Ф. 33, 1090 од. зб., 1849–1861 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Утворена згідно з „Положенням про губернські будівельні та дорожні комісії” 
від 28 квітня 1849 р. Відповідала за стан казених споруд та шляхів, наглядала 
за їх будівництвом та ремонтом. Підпорядковувалась Головному управлінню 
шляхів сполучення і громадських будівель. Очолював губернатор. Членами її 
були губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, управляючий 
казенною палатою, управляючий палатою державного майна, губернський 
поштмейстер. У відношенні дорожньої частини займалась контролем та 
будівництвом шляхів 2-го–4-го класу, мостів, переправ і перевозів. У 
будівельній частині – наглядом за будівництвом, ремонтом, перебудовою 
казенних і громадських будов, розглядом планів і кошторисів до них. Мала 
також право затверджувати фасади приватних міських будівель в один-два 
поверхи і до 7 вікон. У відношенні всіх будівельних робіт (будинків і шляхів) 
комісія проводила торги. Комісії підпорядковувалась арештанська рота 
цивільного відомства. Ліквідована указом Сенату від 29 квітня 1864 р. Її 
функції передані відділенню губернського правління. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Київського, Подільського та Волинського генерал-

губернатора. Журнали та протоколи засідань комісії. Рапорти повітових 
справників. Справи про будівництво казенних приміщень, доріг, мостів, 
церков, затвердження проектів будинків приватним забудовникам та проектів 
на ремонт фасадів, стан громадських будівель. Відомості про особовий склад. 
Бухгалтерські документи. 

 
 

Колекція планів міст Подільської та Волинської губерній 
 
Ф. 800, 5 од. зб., 1883–1913 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Фонд ІІ категорії. 
 
Плани міст Кам’янця-Подільського, Проскурова, Летичева, Нової 

Ушиці – Подільської губернії та Старокостянтинова – Волинської губернії. 
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Кам’янецька повітова шляхова комісія 
 
Ф. 702, 2 од. зб., 1839–1852 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Точна дата заснування та ліквідації не встановлені. В склад комісії входили 
повітовий предводитель дворянства, Кам’янецький земський справник, 
поліцмейстер. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Протоколи засідань комісії. Справа про заміри поштових шляхів. 

 
Подільське губернське церковно-будівельне присутствіє 
 
Ф. 34, 296 од. зб., 1849–1894 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Точна дата заснування та ліквідації не встановлені. Очолював присутствіє 
губернатор, членами присутствія були віце-губернатор, член духовної 
консисторії, управляючий палатою державного майна, чиновник губернського 
з селянських справ присутствія та будівельного відділення губернського 
правління. Канцелярія присутствія складалась з начальника, писарів, креслярів. 
Присутствіє завідувало церковним будівництвом, ремонтом церковних споруд, 
затвердженням проектів та кошторисів, займалось вибором підрядників та 
контролювало їх роботу. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали та протоколи засідань присутствія. Відомості про кількість 

сект старообрядців у губернії. Справи про будівництво церков у Подільській 
губернії. Листування з Подільським губернатором та Київським, Подільським і 
Волинським генерал-губернатором про правила будівництва церков у 
Південно-Західному краї. 

 
Подільський губернський єпархіальний будівельний комітет 
 
Ф. 814, 33 од. зб., 1865–1912 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Точна дата заснування та ліквідації не встановлені. Займався забезпеченням 
церковного причту земельними ділянками та будівлями. Ділянки видавалися за 
рішеннями з’їздів мирових посередників. Комітет затверджував дані рішення. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Справи про забезпечення земельними ділянками та будівлями 

церковного причту по повітах губернії. 
 
 
Проскурівська казарменно-будівельна комісія 
 
Ф. 284, 1 од. зб., 1905 рр. Опис. Рос. мова. 
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Підпорядковувалася комісії по облаштуванню казарм при Військовій раді. 
Займалася пошуком підрядників на будівництво казарм, складанням 
кошторисів та актів приймання виконаних робіт.  
Фонд ІІІ категорії. 
 
Підрядний договір на побудову казарм. 

 
Кам'янецька економічна комісія 
 
Ф. 836, 31 од.зб., 1810-1849 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створена на підставі „Комітетного положення” (Указ Сенату від 20 грудня 
1809 р.) „для розпорядження міськими прибутками та видатками”. Комісія 
функціонувала при міському магістраті. Займалася здачею в оренду земель та 
приміщень, планувала забудову міста, видавала дозволи на будівництво. 
Комісія припинила діяльність з виходом Указу Сенату від 9 жовтня 1837 р. 
„Про перебудову міського управління в містах Кам'янець-Подільському, 
Житомирі і Балті”. Функції комісії відійшли до господарського відділу 
Кам'янецької міської думи. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про виділення земельних ділянок, затвердження фасадів 

будинків, дозвіл на будівництво. Бухгалтерські документи (свідоцтва, 
квитанції). Формулярні списки службовців. 
 

Завідувач Кам’янецьким піщано-яровим районом Волинсько-
Подільського округу 
 
Ф. 663, 15, од. зб., 1911–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувався Головному управлінню землеустрою та землеробства. 
Управління завідувача складалося зі старшого та молодших інспекторів. 
Займалось укріпленням пісків та ярів – висаджувало на проблемних ділянках 
дерева, проводило меліоративні роботи. При управлінні були організовані 
курси ярових десятників. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Головного управління землевпорядкування та Лісового 

департаменту. Журнали засідань Волино-Подільського управління піщано-
ярового округу. Відомості про укріплення ярів. Посвідчення службовців. 

 
Подільський єпархіальний свічковий завод 
 
Ф. 306, 148 од. зб., 1881–1917,Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувався Управлінню по свічкових операціях Подільської єпархії. 
Займався виготовленням та реалізацією свічок в єпархії, фінансував 
будівництво та утримання духовних училищ православного відомства. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Протоколи по облаштуванню єпархіального свічкового заводу. Опис 

майна свічкового заводу. Акти обстеження заводу. Звіти свічкових лавок. 
Відомості про кількість церков. Справи про будівництво духовного училища у 
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Вінниці,  виділення коштів на добудову і ремонт Кам’янецького єпархіального 
жіночого училища, сплату грошей за будинок Кам’янецького повітового 
духовного училища, виділення коштів на утримання училищ губернії, купівлю 
будинку в м. Тиврів під духовне училище, надходження і видатки коштів по 
“свічковій операції”. Книги розрахунків за отримані свічки з торговельними 
лавками і церквами. 

 
Цукрові заводи 
 
3 фонди, 16 од. зб., 1867–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Маківський цукровобуряковий завод, ф. 305, 14 од. зб., 1910–1919 рр. 
Правління товариства Старосинявського цукрового заводу, ф. 756, 1 од. зб., 1895–
1896 рр. 
Правління товариства Степанівського цукровобурякового заводу, ф. 748, 1 од. зб., 1867–
1877 рр. 
 
Цукрові заводи управлялись акціонерними товариствами. Збори акціонерів 
вибирали правління з трьох генеральних директорів строком на три роки. Крім 
виробництва цукру і патоки цукрові заводи займались обмолотом зерна. 
Фонди ІІІ категорії. 
 
Книги обліку рухомого і нерухомого майна, опис майна, бухгалтерські 

баланси, головна книга, особисті рахунки акціонерів. Відомості на видачу 
заробітної плати робітникам і службовцям. Протокол про нещасний випадок з 
робітником Маківського цукрового заводу. Фінансові та господарські 
документи.  
 

ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК 
 

Товариство Подільської залізниці 
 
Ф. 745, 1 од. зб., 1911–1913 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Подільська залізниця була збудована згідно з Указом Сенату від 21 лютого 
1909 р. Залізниця управлялася акціонерним товариством. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про відчуження землі селянина Шевчука для будівництва 

залізниці. 
 
Поштові відділення 
 
12 фондів, 144 од. зб., 1860–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Антонінська поштово-телеграфна контора, ф. 696, 3 од. зб., 1912–1913 рр. 
Калюське поштово-телеграфне відділення, ф. 411, 60 од. зб., 1910–1918 рр. 
Кам’янець-Подільське залізничне поштове відділення, ф. 41, 7 од. зб., 1870–
1915 рр. 
Красилівська поштово-телеграфна контора, ф. 698, 3 од. зб., 1915–1917 рр. 
Понінківське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-
телеграфного округу, ф. 746, 1 од. зб., 1916 р. 
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Самчицьке поштово-телеграфне відділення, ф. 694, 1 од. зб., 1914 р. 
Судилківська поштово-телеграфна контора Київського поштово-телеграфного 
округу, ф. 695, 7 од. зб., 1909–1914 рр. 
Теофіпольська поштово-телеграфна контора, ф. 686, 4 од. зб., 1903–1913 рр. 
Уніївська поштово-телеграфна контора, ф. 697, 6 од. зб., 1916–1917 рр. 
Ушицька поштова контора, ф. 40, 4 од. зб., 1860–1885 рр. 
Фрампільське поштово-телеграфне відділення, ф. 733, 45 од. зб., 1891–1917 рр. 
Чемеровецьке поштове відділення, ф. 256, 3 од. зб., 1914–1916 рр. 
 
До 1884 р. діяли згідно з Поштовим статутом 1857 р. У 1884 р. було утворено 
Головне управління пошт та телеграфів, яке входило до складу Міністерства 
внутрішніх справ. Законом від 28 травня 1885 р. територія імперії була 
розділена на 11 поштово-телеграфних округів. Поштові відділення Поділля 
безпосередньо підпорядковувались начальникам Київського та Кишинівського 
округів. Законом від 24 червня 1900 р. були введені правила про залучення 
залізничних станцій до поштових операцій. Для цього були утворені залізничні 
поштові відділення. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Поштового департаменту МВС. Циркуляри Київського та  

Кишинівського поштово-телеграфного округів. Річні звіти відділень. Відомості 
про кількість простих та міжнародних поштових відправлень, обіг гербових 
марок. Реєстри поштових відправлень. Відомості на виплату заробітної платні 
службовцям відділень. Справи про переміщення по службі чиновників 
відділень. Списки службовців. Особові справи.  
 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Подільське губернське у селянських справах присутствіє* 
 
Ф. 112, 27599 од. зб., 1861–1919 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Утворене 1861 р. згідно з „Положенням про селян, що вийшли з кріпосної 
залежності”. Визначало розміри земельних наділів, затверджувало уставні 
грамоти, розглядало скарги селян на мирових посередників. Ліквідоване         
23 квітня 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. * Фонд постраждав внаслідок пожежі у архівосховищі 
Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Доступ до документів 
тимчасово обмежений. Врятовані документи знаходяться в процесі 
ідентифікації та реставрації. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Подільського 

губернатора. Журнали засідань присутствія. Протоколи засідань присутствія 
про виселення з сільських товариств, прийняття до них нових членів. Уставні 
грамоти, викупні акти. Відомості про переселення селян в Туркестан, на 
Кавказ, в губернії Сибіру, діяльність повітових землевпорядних комісій. 
Справи про викуп землі селянами та чиншовиками, розгляд майнових 
суперечок, незаконну оренду євреями селянських земель та незаконне 
проживання євреїв в сільській місцевості. Особові справи службовців 
присутствія та мирових посередників. 
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Подільський губернський комітет з розгляду та складання 
інвентарів на поміщицькі землі та маєтки 
 
Ф. 241, 1423 од. зб., 1837–1854 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заснований 15 квітня 1844 р. Головою комітету був губернатор. До складу 
входили губернський предводитель дворянства, віце-губернатор, губернський 
прокурор, чиновник генерал-губернатора, Кам’янецький повітовий 
предводитель дворянства та три поміщики. Основною функцією комітету було 
складання інвентарів на поміщицькі маєтки (перепис майна та прибуткових 
статей) на основі інвентарних правил від 26 травня 1847 р. та 29 грудня 1848 р. 
для унормування податків з кріпосних селян. Ліквідований 14 квітня 1855 р. 
Фонд ІІ категорії.  
 
Інвентарі на поміщицькі маєтки (1845–1851). Зведення про поміщицькі 

маєтки із зазначенням кількості землі та кріпаків (1845). Звіти про прибутки та 
видатки коштів на утримання комітету (1851, 1854). Справи про розгляд 
інвентарів поміщицьких маєтків. Листування про введення в Ушицькому повіті 
інвентарних правил (1849). 

 
Подільська губернська комісія з продажу казенних маєтків 
 
Ф. 817, 11 од. зб., 1810–1816 рр. Опис. Рос., пол. мови. 
 
Створена згідно з указом імператора від 10 вересня 1810 р. Складалась з віце-
губернатора, радника казенної палати, губернського прокурора, обер-
фортмейстера. Комісію очолював губернатор. Підпорядковувалась 
Департаменту державного майна Міністерства фінансів. Основною функцією 
була конфіскація маєтків поміщиків, що самовільно виїхали за кордон. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань комісії. Відомості про сінокісні та орні землі в 

казенних маєтках. Справи про конфіскацію поміщицьких маєтків. 
 

Подільська губернська землевпорядна комісія 
 
Ф. 46, 787 од. зб., 1808–1916 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована згідно з указом Сенату від 4 березня 1906 р. для реалізації аграрної 
реформи уряду П.А.Столипіна. Безпосередньо підпорядковувалась Головному 
управлінню землеустрою та землеробства. Займалась поділом общинних 
земель на окремі приватні господарства, виділенням та продажем ділянок з 
казенних володінь, переселенням селян для освоєння земель в Сибіру та на 
Далекому Сході. Ліквідована 28 червня 1917 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань повітових комісій. Плани землевпорядних робіт. 

Відомості про переселення селян з Подільської губернії до Сибіру та Середньої 
Азії. Справи про надання земельних наділів, відмежування земель. 

 
Комісія, заснована у справі про відмежування казенного села 
Лисець від суміжних приватних маєтків, м-ко Жванчик Ушицького 
повіту Подільської губернії 
 
Ф. 645, 1 од. зб., 1870 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створена згідно з указом Сенату від 12 вересня 1867 р. для вирішення 
земельних суперечок м-ка Жванчик, сіл Сокілець та Побійна Ушицького 
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повіту Подільської губернії. Складалась із станового приставу, мирового 
посередника, повітового землеміра, чиновника з особливих доручень 
губернського правління.  
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про розподіл земель казенного маєтку села Лисець. 

 
 

В чиншових справах присутствія 
 
9 фондів, 2772 од. зб., 1822–1915 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заславське, ф. 674, 1708 од. зб., 1822–1911 рр. 
Заславсько-Старокостянтинівське, ф. 704, 28 од. зб., 1887–1908 рр. 
Кам’янецьке, ф. 679, 10 од. зб., 1886–1913 рр. 
2-ге Кам’янецьке, ф. 38, 2 од. зб., 1894–1895 рр. 
Кам’янецько-Ушицьке, ф. 251, 4 од. зб., 1887–1915 рр. 
Летичівське, ф. 680, 1 од. зб., 1887–1907 рр. 
Полонське, ф. 675, 20 од. зб., 1866–1913 рр. 
Проскурівсько-Летичівське, ф. 815, 1 од. зб., 1914 р. 
Старокостянтинівське, ф. 703, 996 од. зб., 1822–1915 рр. 
 
Чиншове право – вид земельної власності, при якій фактичному власнику 
(чиншовику) належало право власності, користування та розпорядження 
(застава, заповіт), а юридичному – лише право на постійний оброк (чинш). На 
Поділлі це по суті була спадкова оренда. В чиншових справах присутствія були 
створені згідно з законом від 9 червня 1886 р. Основні функції: підтвердження 
чиншових прав при викупі земель, розподіл серед чиншовиків державних 
позик на викуп земель, затвердження викупних актів. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Акти на викуп землі у поміщиків. Плани населених пунктів, церковних, 

чиншових, селянських, поміщицьких земель та дачних ділянок, Красилівського 
цукрового заводу (1869), верстових і поштових шляхів. Справи про земельний 
устрій чиншовиків, перевірку чиншових привілеїв. Люстраційні акти. 
Посімейні списки сіл. Геодезичні описи чиншових ділянок. 

 
Подільський губернський лісоохоронний комітет 
 
Ф. 35, 1021 од. зб., 1865–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснований у 1888 р. згідно з „Положенням про охорону лісів”. 
Підпорядковувався Лісовому департаменту. Головою комітету був губернатор. 
Керував роботою повітових лісництв. Ліквідований „Декретом про землю” від 
5 лютого 1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Протоколи засідань комітету. Плани лісових ділянок, акти обстеження 

лісів. Справи про самовільне вирубування лісів. Особові справи службовців 
комітету. 
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Лісництва 
 
3 фонди, 3325 од. зб., 1900–1918 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янецьке, ф. 406, 244 од. зб., 1900–1918 рр. 
Ушицьке, ф. 58, 2977 од. зб., 1903–1918 рр. 
Циківське, Ф. 407, 104 од. зб., 1905–1917 рр. 
 
Утворені згідно з наказом Міністерства державного майна від 13 травня 1843 р. 
для управління казенними лісами. Підпорядковувались лісовому відділенню 
Подільської палати державного майна, пізніше – губернському управлінню 
землеробства і державного майна. Ліквідовані „Декретом про землю” від          
5 лютого 1920 р. 
Фонди ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства управління державного майна, Головного 

управління землеробства та державного майна, Києво-Подільського управління 
землеробства та державного майна про нові способи ведення лісового 
господарства. Накази по корпусу, матеріали з’їзду лісничих. Господарські 
плани і річні звіти. Статистичні відомості про лісові роботи, оціночні відомості 
лісових ділянок. Справи про самовільну порубку селянами казенних лісів, стан 
лісокультурних робіт, розведення дичини, передачу в оренду землі, пільговий 
продаж лісу, дозвіл лісовій охороні на носіння зброї, ремонт будинків 
лісництва. Іменний список лісової охорони, відомості на видачу заробітної 
плати та переміщення по службі службовців. 

 
Подільський губернський комітет з конярства 
 
Ф. 682, 124 од. зб., 1846–1861 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Комітет очолював губернатор, членами були губернський предводитель 
дворянства, управляючий палатою державного майна. Підпорядковувався 
Головному управлінню державного конярства. Комітет займався 
влаштуванням стаєнь, пунктів по злучанню коней, контролював діяльність 
приватних кінних заводів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань комітету. Відомості про стан приватних кінних 

заводів у губерніях. Пам’ятна книга з конярства Міністерства державного 
майна (1853). Справи про купівлю у графа Потоцького земельної ділянки в     
м-ку Балин для влаштування стайні, облаштування в губернії пунктів по 
злучанню коней, затвердження форменого одягу нижніх чинів стаєнь, 
нагородження управляючого конюшнею барона Енгельгарда орденом Св. 
Анни. Список нижніх чинів земської стайні. 

 
Кам’янець-Подільська міська заводська стайня 
 
Ф. 314, 257 од. зб., 1858–1912 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Знаходилась у віданні губернського комітету з конярства. Для заснування 
стайні було куплено маєток в м-ку Балин у графа Потоцького. Першим 
управляючим був барон Енгельгард. 
Фонд ІІІ категорії. 
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Циркуляри і накази Головного управління державного конярства. 
Відомості про стан кінних заводів Подільської губернії, виставку скакових 
коней. Справи про прийняття селянських дітей на навчання, ремонт стаєнь. 
Документи з особового складу. 

 
 

НАУКА ТА НАРОДНА ОСВІТА 
 
Дирекція народних училищ Подільської губернії 
 
Ф. 67, 683 од. зб., 1830–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Посада директора народних училищ Подільської губернії була введена указом 
Сенату від 26 січня 1803 р. В 1803–1831 рр. підпорядковувалася попечителю 
учбового округу Віленського університету, з 1832 р. – попечителю Київського 
учбового округу. Здійснювала нагляд за навчальним процесом в міністерських 
школах і училищах. Припинила діяльність у 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Звіти інспекторів про діяльність народних училищ. Відомості про 

кількість мешканців Подільської губернії (1852), відкриття навчальних 
закладів. Листування з Міністерством народної освіти та попечителем 
Київського учбового округу. Відомості про прибутки і видатки дирекції. 
Справи про призначення, переведення та звільнення вчителів. Особові справи 
вчителів.  

 
Канцелярія інспектора народних училищ 1-го району Подільської 
губернії 
 
Ф. 831, 34 од. зб., 1870–1909 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Посада введена в 1869 р. Канцелярія була місцевим органом Міністерства 
народної освіти. Інспектор відповідав за стан народних училищ в своєму 
регіоні, входив до складу повітової училищної ради і безпосередньо 
підпорядковувався Директору народних училищ губернії. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Протоколи засідань педагогічної ради Кам’янецького двокласного 

міського училища. Річні звіти Кам’янець-Подільських міських училищ. Справи 
про відкриття в м. Кам’янці-Подільському приватного жіночого початкового 
училища (1898–1901), чоловічого єврейського училища (1898–1900), жіночого 
єврейського училища (1898–1903), в м-ку Жванець – приватних єврейських 
училищ; прийом, переміщення і звільнення вчителів училищ. Списки 
службовців училищ. Формулярні списки вчителів. 

 
Подільська губернська єврейська училищна комісія 
 
Ф. 321, 54 од. зб., 1848–1911 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Була заснована згідно з розпорядженням Міністерства народної освіти від      
13 листопада 1844 р. Безпосередньо підпорядковувалась Директору народних 
училищ губернії. У її віданні були навчальні заклади для євреїв, як державні, 
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так і приватні. З 1856 р. видавала свідоцтва на право навчання меламедам. 
Розробляла навчальні програми, що були обов’язковими для єврейських 
навчальних закладів. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про стан приватних єврейських училищ, молитовні будинки 

й склад їхніх правлінь. Свідоцтва на право навчання дітей євреїв. Справи про 
порушення меламдами правил навчання дітей, поновлення свідоцтв на право 
навчання. Акти приймання-передавання майна Немирівської повітової 
єврейської училищної комісії (1867). 
 

Кам’янець-Подільська чоловіча гімназія 
 
Ф. 319, 4517 од. зб., 1836–1920 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Заснована в 1832 р. згідно з „Попередніми правилами народної освіти” (1803). 
В своїй діяльності керувалась статутом 1828 р., розробленим Комітетом 
облаштування навчальних закладів. Очолював гімназію директор, що 
призначався попечителем Київського навчального округу і безпосередньо 
підпорядковувався Дирекції народних училищ. Курс навчання складав 7 років, 
з 1875 р. – 8 років. У 1918 р. перейменована в українську гімназію імені          
С. Руданського. У 1920 р. ліквідована, на її місці засновано трудову школу. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства народної освіти, розпорядження попечителя 

Київського учбового округу. Наказ Міністра народної освіти УНР про 
об’єднання Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії з Українською гімназією 
ім. С. Руданського. Протоколи засідань педагогічної ради та батьківського 
комітету. Історична довідка про діяльність гімназії (1875). Річні звіти про 
роботу гімназії, екзаменаційні відомості. Статистичні відомості про кількість 
учнів, їх віросповідання. Акти ревізій гімназії, навчальні програми. Правила 
поведінки учнів гімназії, класні журнали. Письмові екзаменаційні роботи учнів 
гімназії з різних предметів. Справи про участь учнів гімназії в антиурядовій 
діяльності, відвідини м. Кам’янець-Подільського імператором Миколою ІІ, 
евакуацію гімназії до м. Симбірск (1915), складання іспитів на звання аптекаря 
та вчителя початкової школи. Заяви про дозвіл на складання іспитів екстерном 
та відомості їх складання. Відомості про поведінку учнів. Формулярні списки 
вчителів та службовців гімназії. Списки, особові справи вчителів та учнів.  
Відомості про видачу заробітної плати вчителям та службовцям. Кошториси та 
інші бухгалтерські документи. 

 
Кам’янець-Подільська Маріїнська жіноча гімназія 
 
Ф. 65, 539 од. зб., 1864–1919 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Відкрита 5 березня 1867 р. з особистого дозволу імператора. 
Підпорядковувалась Головній раді жіночих навчальних закладів відомства 
імператриці Марії. Розпорядженням Кам’янецького відділу народної освіти від 
29 грудня 1920 р. переформована в 2-у трудову школу. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри канцелярії відомства імператриці Марії. Журнали засідань 

педагогічної ради. Звіти про діяльність гімназії, відомості успішності та 
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поведінки учениць. Списки та атестати про закінчення гімназії. Особові справи 
викладачів гімназії. 
 

Кам’янецька приватна жіноча гімназія Славутинської 
 

Ф. 684, 2 од. зб., 1915–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Гімназія заснована у 1905 р. на базі приватного жіночого училища Степанидою 
Опанасівною Славутинською – випускницею вищих жіночих курсів у Києві. 
Діяла згідно з „Положенням про жіночі гімназії та прогімназії” від 1870 р. 
Навчання тривало 7 років (6 класів та підготовчий), з 1910 р. введений 8-й клас 
– педагогічний. Обов’язкові предмети: закон Божий, російська мова, 
математика, географія, історія, фізика, природознавство, рукоділля, домашнє 
господарство, гігієна. Необов’язкові предмети: французька і німецька мови, 
малювання, музика, співи, танці. За відвідування необов’язкових дисциплін 
стягувалась окрема плата. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Класні журнали. 

 
Кам’янець-Подільське змішане вище початкове училище 

 
Ф. 799, 3 од. зб., 1913–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Училище підпорядковувалось Диретору народних училищ, діяло на підставі 
„Інструкції для міських училищ” від 31 травня 1872 р. Було змішаним (тобто 
не дотримувалось звичного на той час принципу сегригації). До 1915 р. було 
трьохкласним, пізніше – чотирьохкласне. В училищі викладали загальноосвітні 
предмети. Навчання було платним. При училищі діяли бухгалтерські та 
сільськогосподарські курси. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Протоколи засідань педагогічної ради. Журнали успішності. Свідоцтва 

та посвідчення учнів. 
 

Кам’янець-Подільське приватне комерційне училище Я. Г. Мазінга 
 
Ф. 318, 41 од. зб., 1910–1919 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Заснована І.Г Мазінгом у 1909 р. Діяло на базі статуту комерційних училищ 
1879 р. Прирівнювалось до середніх учбових закладів. Випускники 
приймались на посади бухгалтерів, контролерів, службовців у торгівельні 
контори та промислові підприємства. Складалось з 7 класів. Також був 
створений підготовчий клас. Приймалися діти з 10 років. В перших чотирьох 
класах вивчались загальноосвітні предмети, а починаючи з п’ятого – 
спеціальні: бухгалтерія, комерційна арифметика, комерційна кореспонденція, 
політична економіка, законодавство. Ліквідоване постановою Народного 
комісаріату України від 4 липня 1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Відомості про успіхи в навчанні та кондуїтні списки учнів. Свідоцтва 

про закінчення училища або неповного курсу училища. Копії паспортних 
книжок, дипломів, посвідчення про освіту. Класні журнали, формулярні 
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списки. Акти передавання В. І. Мазінгом документів секретарю губернської 
шкільної управи. 

 
Кам’янець-Подільське приватне, з повними правами, 8-класне 
комерційне училище Подгурського 
 
Ф. 317, 4 од. зб., 1916–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створене за Положенням про комерційні навчальні заклади від 15 квітня        
1896 р. (Положення доповнене 10 червня 1900 р.). Входило до відомства 
Міністерства торгівлі та промисловості. До училища приймалися діти не 
молодші 10-ти років з базовою початковою освітою. Училище давало загальну 
та комерційну освіту. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про успіхи в навчанні та поведінку учнів. Посвідчення про 

складання вступних іспитів до 3–5-х класів. Листування про рекомендації на 
посади учителів. 

 
Кам’янець-Подільське середнє 8-класне технічне училище 

 
Ф. 66, 1738 од. зб., 1903–1920 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Відкрито в 1903 р. Складалося з восьми класів – чотири молодших 
загальноосвітніх і чотири спеціальні. Мало хімічний і агрономічний відділи. 
Ліквідоване в 1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Книги протоколів засідань педагогічної ради та господарчої ради. 

Відомості про успішність. Списки учнів. Особові справи вчителів та учнів 
училища. 

 
Кам’янець-Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня 
 
Ф. 63, 30 од. зб., 1909–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована 1909 р. Підпорядковувалась навчальному відділу Міністерства 
торгівлі та промисловості. Керувалась опікунською радою, яку очолював 
губернський предводитель дворянства. В школі викладали художники М.Роот, 
Є.Журман, В. Гагенмейстер. Навчання в школі тривало три роки, з 1913 р. – 
чотири. В школі вивчались малювання, ліпка, кераміка, загальноосвітні 
предмети. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Програма занять художньої майстерні. Копії свідоцтв про закінчення 

навчання. Екзаменаційні роботи учнів. Списки учнів. Списки вчителів 
майстерні. Класні журнали. 

 
Летичівська чоловіча гімназія 
 
Ф. 55, 7 од. зб., 1914–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Очолював гімназію директор, що призначався попечителем Київського 
навчального округу і безпосередньо підпорядковувався Дирекції народних 
училищ. Курс навчання складав вісім років. В підготовчий клас приймались 
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діти віком 8-ми–10-ти років, у перший – 10-ти–12-ти років У 1920 р. 
ліквідована і на її місці засновано Летичівську соціал-економічну професійну 
школу. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Книга протоколів педагогічної ради. Клопотання різних осіб про 

зарахування їхніх дітей до гімназії. 
 

Проскурівське комерційне училище 
 
Ф. 320, 7 од. зб., 1907–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Почало діяльність з 1 вересня 1908 р. Діяло на базі статуту комерційних 
училищ 1879 р. Підпорядковувалось учбовому відділу Міністерства торгівлі та 
промисловості. Питаннями навчання та виховання займалася педагогічна рада, 
господарськими – господарський комітет. Крім того, господарська діяльність 
училища контролювалась опікунською радою. Складалось з восьми класів і 
одного підготовчого. З першого по п’ятий клас учні вивчали загальноосвітні 
предмети, а з шостого – спеціальні. Ліквідоване постановою Народного 
комісаріату освіти України від 4 липня 1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри навчального відділу Міністерства торгівлі і промисловості. 

Звіти попечительської ради училища. Відомості про успішність учнів. 
Свідоцтва про закінчення училища. Список учнів, що закінчили училище 
(1914).  

 
Проскурівське Олексіївське реальне училище 
 
Ф. 57, 37 од. зб., 1904–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Відкрите 1 липня 1904 р. Діяло на базі статуту реальних училищ 1872 р. 
Метою діяльності була загальна освіта, пристосована для практичних потреб і 
набуття технічних знань, в основному в сфері торгівлі і промисловості. 
Складалося з шести класів. У перших чотирьох надавалась загальна освіта, а 
починаючи з п’ятого – вивчались спеціальні предмети. У 1915 р. училище було 
евакуйоване в м. Єлізаветград, але незабаром повернуте до м. Проскурова. 
Ліквідоване постановою Народного комісаріату освіти України від 4 липня 
1920 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Розпорядження, циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя 

Київського учбового округу. Рапорти завідувачів відділеннями та членів 
господарського комітету. Відомості успішності учнів. Списки учнів та 
випускників, атестати та свідоцтва про закінчення училища. Заяви про вступ до 
училища. Особові справи вчителів. Бухгалтерські документи. 
 

Старокостянтинівське чоловіче вище початкове училище 
 
Ф. 56, 3 од. зб., 1914–1919 рр. Опис. Рос., укр. мова. 
 
Училище підпорядковувалось Директору народних училищ Волинської 
губернії, діяло на підставі „Інструкції для міських училищ” від 31 травня     
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1872 р. До 1915 р. було трьохкласним, пізніше – чотирьохкласне. Викладались 
загальноосвітні предмети. Навчання було платним. Ліквідоване постановою 
Народного комісаріату освіти України від 4 липня 1920 р. На його базі 
утворена Старокостянтинівська єдина трудова школа. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Обіжники Генерального Секретаріату. Журнал засідань батьківського 

комітету (1914–1919). Копії посімейних списків та метрик учнів. 
 

Подільська духовна семінарія 
 
Ф. 64, 166 од. зб., 1817–1920 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяла у відповідності зі статутом православних духовних семінарій від            
14 травня 1867 р. та 22 серпня 1884 р. Методично підпорядковувалась 
правлінню Санкт-Петербурзької духовної академії по Київському округу, 
пізніше – учбовому комітету при Синоді. Очолювалась ректором, в склад 
керівництва входив інспектор, два члени правління, секретар правління. 
Навчання тривало шість років. В семінарію слухачів приймали після 
закінчення духовних училищ. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань педагогічної ради. Плани побудови приміщення 

духовної семінарії. Список книг семінарської бібліотеки. Атестати осіб, що 
закінчили семінарію. Відомості про успішність учнів. Особові справи 
семінаристів. 

 
Приворотське чоловіче духовне училище 
 
Ф. 744, 6 од. зб., 1894–1912 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Управлялось правлінням у складі наглядача училища, помічника наглядача, 
трьох священиків і чотирьох викладачів. Училище готувало вчителів церковно-
парафіяльних шкіл. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали засідань правління училища та педагогічної ради. Свідоцтва 

про закінчення училища. Заяви про звільнення від плати за навчання, дозвіл на 
складання іспитів на звання вчителя церковно-парафіяльної школи. 

 
 
Кам’янецьке 5-класне міське церковно-парафіяльне училище 
 
Ф. 497, 1 од. зб., 1897 р. Опис. Рос. мова. 
 
Створене за положенням від 31 травня 1872 р. як загальноосвітнє „для 
міського населення, переважно бідної його частини”. Навчання тривало 
6 років (три відділення по 2 роки). Крім загальноосвітніх предметів 
викладалися також малювання, співи, гімнастика. Навчання було 
платним. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Книга реєстрації вхідних документів. 



 91

Кам’янець-Подільська повітова латинська школа 
 
Ф. 736, 7 од. зб., 1787–1831 рр. Опис. Пол., рос. мови. 
 
Створена до приєднання Поділля до Російської імперії згідно з „Едукаційною 
комісією” Речі Посполитої 1773 р.  Налічувала 4 класи. Викладалися предмети: 
латина, етика, арифметика, географія. Після входу Поділля до складу імперії 
діяла згідно з „Статутом про народні училища” 1786 р. З 1804 р. по 1830 р. 
знаходилася під опікою Віленського університету, пізніше – Дирекції училищ з 
Подільської губернії. Школу очолював наглядач. Школа припинила існування 
після закриття Віленського університету в 1831 р. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Класні журнали. Книга прибутків і видатків школи. 

 
Кам’янець-Подільська школа урядників Подільської губернії 
 
Ф. 620, 1 од. зб., 1915 р. Опис. Рос. мова. 

 
Готувала службовців поліційної варти. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Список кінних поліцейських вартових. 

 
Віленський Імператорський університет 

 
Ф. 823, 1 од. зб., 1820–1829 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснований 4 квітня 1803 р. замість Віленської академії. Ліквідований після 
польського повстання 1830-1831 рр. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Листування з Міністерством духовних справ з питань викладання в 

парафіяльних школах. 
 

Лохвицьке реальне училище, м. Лохвиця Лохвицького повіту 
Полтавської губернії 

 
Ф. 819, 1 од. зб., 1915 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Екзаменаційні роботи з російської мови учнів 7-го класу. 

 
Кам’янець-Подільське відділення біблійного товариства 
 
Ф. 741, 5 од. зб., 1817–1825 рр. Опис.  Рос. мова. 
 
Відділення підпорядковувалось Російському біблійному комітету, який 
займався виданням та розповсюдженням Біблії. Очолював відділення 
губернатор, членами були архієпископ Подільський і Брацлавський, директори 
навчальних закладів, казначей, секретарі. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Журнали засідань товариства. Звіт про діяльність відділення. 

Листування з Російським комітетом біблійного товариства. Списки членів 
товариства. 
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Подільський губернський єпархіальний історико-статистичний 
комітет. Подільське церковно-історико-археологічне товариство 

 
Ф. 832, 26 од. зб., 1867–1913 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Комітет заснований 1865 р. Його очолював єпископ Подільський та 
Брацлавський. Товаришем голови був єпископ Балтський. Комітет складався з 
почесних членів, дійсних членів, змагальних членів (кандидатів). Основними 
завданнями було складання історико-статистичниго опису церков та парафій 
Подільської єпархії, охорона пам’яток старовини, збір археологічних пам’яток 
та давніх документів. У 1889 р. було влаштовано давньосховище комітету та 
єпархіальну бібліотеку. У 1893 р. комітет перейменовано в церковно-історико-
статистичне товариство. Під орудую комітету, а пізніше товариства, побачили  
світ 12 випусків „Трудов церковно-историко-статистического комитета”, де 
було опубліковано праці з історії подільських земель, описи парафій тощо. 
Найбільш знаними діячами товарства були М.Сементовський, Ю.Сіцінський, 
Яворський. Серед найвідоміших праць, що вийшли під егідою товариства, є 
довідник „Приходы и церкви Подольской епархии”. 
Фонд І категорії. 
 
Статут комітету. Протоколи засідань комітету, звіти про діяльність. 

Відомості про рух населення. Історико-статистичні описи церков і костьолів 
Подільської губернії. Чернетки робіт з історії Подільської губернії. Листування 
з бібліотеками і науковими установами про придбання експонатів для 
давньосховища, з Київським товариством охорони пам’яток старовини про 
дослідження підземного ходу в с. Криничани. 

 
Подільське українське товариство „Просвіта” 
 
Ф. 721, 2 од. зб., 1908–1918 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Товариство „Просвіта” зареєстровано у м. Кам’янці-Подільському. 
Засновниками і найактивнішими діячами біли: лікар К.Г. Солуха, вчителі    
В.К. Стиранкевич та С.М. Іваницький, священник та історик Ю.Й. Сіцінський, 
бухгалтер Т.Г. Павловський. Головною метою товариства була допомога 
культурно-просвітницькому розвитку українського народу на Поділлі. У 
Кам’янці-Подільському функціонувала бібліотека. Подільська „Просвіта” 
відкрила філії у селах губернії. Основною формою роботи були літературно-
музичні вечори, вистави, концерти, розповсюдження літератури. У травні   
1914 р. царська адміністрація закрила подільську „Просвіту”. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Протоколи засідань товариства. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

 
Подільська губернська лікарська управа 
 
Ф. 69, 501 од. зб., 1797–1860 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснована згідно з Лікарським статутом 19 січня 1797 р. для нагляду за 
санітарним станом губернії, за лікарнями, військовими шпиталями, 
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приватними лікарями і аптекарями та їх учнями. Також брала участь у судових 
слідствах (медичних експертизах), в рекрутських наборах, у визначеннях 
дієздатності. Управа складалась з лікарського інспектора, оператора і хірурга. 
Ліквідована 9 лютого 1861 р. Функції управи перейшли до лікарського 
відділення губернського правління. 
Фонд І категорії. 
 

Циркуляри Державної медичної палати щодо контролю за своєчасним 
постачанням медикаментів військовим частинам та порядку відкриття аптек. 
Журнали та протоколи засідань управи. Рапорти повітових лікарів про 
щеплення від віспи, поширення чуми та інших епідемічних захворювань, 
заходи боротьби з ними в губернії. Відомості про заснування в м. Кам’янець-
Подільському лікарні для бідних (1801–1803). Формулярні списки. 

 
Подільський губернський комітет громадського здоров’я 
 
Ф. 683, 54 од. зб., 1853–1882 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Заснований в 1852 р. згідно з циркуляром медичного департаменту 
Міністерства внутрішніх справ від 14 грудня 1851 р. для боротьби з 
епідемічними та епізоотичними хворобами. Очолював комітет губернатор. До 
складу комітету входили губернський предводитель дворянства, інспектор 
учбової управи, старший ветиринарний лікар, управляючий палатою 
державного майна. В 1865 р. функції комітету були передані загальному 
присутствію Подільського губернського правління. 
Фонд ІІ категорії. 
 

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Київського, Подільського та 
Волинського генерал-губернатора. Рапорти земських судів про виявлення 
епідемічних захворювань. Відомості про поширення епідемій та епізоотій, 
щеплення населення. Справи про виділення коштів на боротьбу з епідемічними 
хворобами в губернії. 
 

Віспяні комітети 
 
2 фонди, 121 од. зб., 1823–1868 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Подільський губернський, ф., 127, 106 од. зб., 1823–1861 рр. 
Кам’янецький повітовий, ф. 130, 15 од. зб., 1835–1868 рр. 
 
Створені відповідно до указу імператора від 3 травня 1811 р. для піклування 
над загальним щепленням віспи всім дітям. Губернський комітет очолював 
губернатор, до складу входили: віце-губернатор, губернський предводитель 
дворянства, представник духовенства, інспектор губернської лікарської 
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управи. Повітові комітети очолювались повітовими предводителями 
дворянства, до їх складу входили: городовий, благочинний протоієрей, 
справник, повітовий лікар. Комітети організовували проведення щеплень 
коров’ячої віспи, забезпечували вакциною та інструментами, проводили 
роз’яснювальну роботу серед населення, основної формою яких були церковні 
проповіді духівництва. За три роки було проведено щеплення всіх дітей. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Журнали та протоколи засідань губернського комітету. Рапорти 

повітових віспяних комітетів. Відомості про щеплення мешканців Подільської 
губернії, відзначення учнів лікарів губернії. Іменний список фельдшерів та 
цирульників по Кам’янецькому повіту. 

 
Кам’янецький повітовий комітет зі знищення сарани 
 
Ф. 131, 3 од. зб., 1860–1863 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Комітет підпорядковувався губернатору, організовував і контролював 
знищення личинок сарани в казенних та поміщицьких маєтках. Головою 
комітету був повітовий предводитель дворянства. В кожному стані з числа 
поміщиків він призначав головного розпорядника по знищенню сарани. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Подільського 

губернатора. Листування з повітовим предводителем дворянства про знищення 
сарани. Реєстри вхідних та вихідних документів. 

 
Комітети опікування про народну тверезість 
 
4 фонди, 129 од. зб., 1897–1917 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Подільський губернський, ф. 236, 15 од. зб., 1897–1917 рр. 
Кам’янецький повітовий, ф. 125, 108 од. зб., 1897–1908 рр. 
Летичівський повітовий, ф. 495, 5 од. зб., 1916–1917 рр. 
Ушицький повітовий, ф. 494, 1 од. зб., 1913 р. 
 
Діяли на основі Статуту попечительства про народну тверезість від 20 грудня 
1894 р. та змін до Статуту від 1 червня 1899 р. Губернському комітету були 
підпорядковані повітові, а їм в свою чергу повітові попечителі. Знаходились у 
віданні Головного управління неокладних зборів. У склад губернського 
комітету входили губернатор, голова окружного суду, священик, управляючий 
казеною палатою. Очолював комітет губернатор. Займався відкриттям чайних, 
читалень, народних будинків, вечірніх класів, що в свою чергу мало відвернути 
увагу від питних закладів, і сприяти зменшенню споживання алкогольних 
напоїв серед населення. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Головного управління неокладних зборів. Журнали засідань 

губернського, Кам’янецького повітового комітету. Річні звіти про діяльність 
Летичівського та Ушицького повітових комітетів. Клопотання повітових 
комітетів про відкриття читалень, бібліотек. Справи про придбання книг для 
бібліотек, закриття пивних та винних лавок, списки повітових попечителів по 
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губернії. Листування Кам’янецького повітового комітету з Подільською 
казенною палатою та мировими посередниками про відкриття в селах бібліотек 
й виділення коштів на поповнення їх книгами, проведення народних читань. 
Відомості про особовий склад Кам’янецького і Летичівського повітових 
комітетів. 

 
Летичівський повітовий лікар 
 
Ф. 681, 18 од. зб., 1841–1891 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Знаходився у підпорядкуванні, призначався і звільнявся з посади лікарським 
відділенням губернського правління. У функції повітового лікаря входило: 
піклування про здоров’я населення, боротьба з епідеміями, нагляд за 
санітарним станом громадських місць, за якістю продовольства, за продажем 
медикаментів. Повітовий лікар також здійснював нагляд за діяльністю 
медичних закладів повіту, виконував судово-медичні функції. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Укази Сенату, циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Медичного 

департаменту. Протоколи засідань губернського комітету суспільного здоров’я. 
Звіт про роботу повітового лікаря (1890). Відомості про кількість лікарень, 
аптек, фабрик, заводів, млинів. Правила і відомості про утримання будинків 
розпусти, повій та їхніх „клієнтів”. Акти перевірок цукрових заводів. Справи 
про боротьбу з епідемією холери, безоплатне надання ліків, відкриття 
медичних закладів при промислових підприємствах. Списки осіб, призваних на 
військову службу (1889).  

 
Ісаковецька карантинна контора 
 
Ф. 257, 37 од. зб., 1801–1830 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Підпорядковувалась Медичній колегії. Діяла на основі Статуту про портові та 
прикордонні карантини. Охороняла кордон від нелегальних переходів та 
провозу товарів. Складалась з інспектора, товариша інспектора, лікаря і 
карантинних приставів. З 1831 р. функції контори перейшли до Ісаковецької 
митниці. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Циркуляри Міністерства фінансів, Подільського губернського 

правління та Подільського губернатора. Журнали засідань контори. 
 

Волочиська лікарська пересувна комісія 110-го польового 
запасного шпиталю 
 
Ф. 775, 1 од. зб., 1916–1917 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Займалася визначенням придатності військовослужбовців для подальшої 
служби. В разі необхідності мала право комісувати їх внаслідок поранення чи 
хвороби. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Списки звільнених зі служби. 
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РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ 
 
Подільська духовна консисторія 
 
Ф. 315, 13508 од. зб., 1795–1920 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Утворена на підставі указу Катерини ІІ від 12 квітня 1795 р. Була виконавчим 
органом Подільського єпархіального управління. Складалося з присутствія та 
канцелярії. Члени присутствія завідували столами. Канцелярію очолював 
секретар, який спрямовував діяльність всіх п’яти столів: розпорядчого, 
шлюборозвідного, господарського, землевпорядного та судового. Консисторія 
збирала відомості про бажаючих зайняти місце священика чи бути 
постриженим у чернецтво, видавала парафіям церковні документи (метричні 
книги, сповідальні та клірові відомості, дошлюбні опитування) та стежила за їх 
веденням, наглядала за станом церков та монастирів. Ліквідована декретом 
Ради народних комісарів України від 22 січня 1919 р. „Про відокремлення 
держави від церкви”. 
Фонд І категорії. 
 
Укази Сенату і Синоду. Журнали засідань консисторії. Історичний опис 

поширення православ’я на Поділлі (1795–1888). Рапорти священнослужителів.  
Відомості про виділення монастирям землі, стан церков і забезпечення білого 
духовенства, кількість православного населення губернії, виділення коштів на 
будівництво церков і церковно-парафіяльних шкіл, перехід у православ’я та 
відхід від нього, боротьбу із забобонами, хрещення дітей православних за 
католицьким обрядом. Справи про боротьбу з унією, рукопокладення 
священиків і дияконів, дозвіл на шлюб дітям священиків, вибори церковних 
старост, шлюб із підданими інших держав та іновірцями. Статистичні відомості 
про церкви та причт Подільської єпархії (1885). Історичний опис Георгіївської 
церкви м. Кам’янець-Подільського. Мемуари священика Феодосія Левицького 
(1791–1845). Списки учнів церковно-парафіяльних шкіл. Клірові відомості по 
повітах губернії. Сповідальні відомості, метричні книги по церквах губернії. 
Листування з греко-уніатською духовною консисторією. Межові книги.  
 

Подільська римо-католицька духовна консисторія 
 
Ф. 685, 2044 од. зб., 1796–1922 рр.  Описи. Пол., рос. мови. 
 
Заснована згідно з указом Сенату від 22 квітня 1798 р. Безпосередньо 
підпорядковувалась Римсько-католицькій духовній колегії у Санкт-Петербурзі. 
Адміністративно підпорядковувалась Луцько-Житомирській дієцезії. 
Складалась з правління та канцелярії. Кожен член правління завідував 
окремим відділом (столом). Канцелярію очолював секретар, який координував 
діяльність столів. Секретар призначався міністром внутрішніх справ. Інспектор 
і чиновники канцелярії перебували на державній службі. Суду консисторії 
підлягали як духовні, так і світські особи. Перші за посадові правопорушення, 
другі – за незаконні шлюби та інші проступки проти віри. Ліквідована 
декретом РНК України від 22 січня 1919 р. 
Фонд І категорії. 
 
Циркуляри Римо-католицької духовної колегії, Луцько-Житомирської 

дієцезії та Кам’янецького єпископа. Протоколи засідань консисторії та 
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консисторського суду. Візитарні описи, рапорти настоятелів костьолів. 
Відомості про чисельність населення губернії римо-католицького 
віросповідання. Справи про ремонт костьолів, призначення посадових осіб, 
зловживання духовенства, видачу метричних свідоцтв, накладання єпитимій, 
розірвання шлюбів, майно, що залишилось після смерті священнослужителів. 
Метричні та сповідальні книги по деканатах. Списки священнослужителів та 
парафіян. Формулярні списки чиновників консисторії. Реєстри вхідних та 
вихідних документів. 
 

Полтавська духовна консисторія 
 
Ф. 820, 1 од. зб; 1860 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Межова книга Хоролського повіту. 

 
Подільська губернська комісія для розгляду духовних справ 
 
Ф. 735, 7 од. зб., 1821–1832 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Утворена на основі указу Сенату від 5 квітня 1817 р. Складалась із комісарів 
від повітових судів та представників духовенства. Мала в підпорядкуванні 
повітові комісії. Займалась земельними питаннями – обміном церковних і 
селянських земель, вирішувала питання зі спірними церковними землями. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справи про обмін церковних земель, спірні церковні землі. Реєстр 

вхідних і вихідних документів. 
 

Духовні правління 
 
6 фондів, 931 од. зб., 1796–1890 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заславське, ф. 316, 419 од. зб., 1796–1874 рр. 
Кам’янецьке, ф. 738, 6 од . зб.; 1798–1858 рр. 
Летичівське, ф. 592, 153 од. зб., 1800–1871 рр. 
Проскурівське, ф. 739, 185 од. зб., 1800–1890 рр. 
Старокостянтинівське, ф. 715, 37 од. зб., 1806 р. 
Ушицьке, ф. 591, 131 од. зб; 1799–1867 рр. 
 
Духовні правління в єпархії відали справами управління і суду. З 1744 р., коли 
прикази, які існували при архієреях, були перетворені в консисторії, в нижчому 
єпархіальному управлінні з’явились колегіальні органи, підпорядковані 
консисторіям – духовні правління. Члени правління призначались архієреєм. 
Духовні правління складали нижчу інстанцію церковного суду, скарги на їх 
рішення подавались єпархіальним архієреям та консисторіям. Якщо 
консисторії як інститут управління постійно розвивались, розширювались та 
визначались їх функції, то функції і роль духовних правлінь залишались 
невизначеними, і зрештою вони були ліквідовані. Частково їх функції 
перейшли до благочинних, а частково до консисторій. 
Фонди ІІ категорії. 
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Укази Синоду, циркуляри Подільської та Волинської духовних 
консисторій. Журнали засідань, рапорти благочинних. Відомості про церкви, 
духовенство, кількість шкіл і населення. Справи про обмежування церковних 
земель, рукопокладення священиків, видачу грошової допомоги духовенству, 
призначення і переміщення священнослужителів, забезпечення приміщеннями 
церковного причту, відкриття парафіяльних училищ, будівництво і ремонт 
церков, будівництво собору в м. Нова Ушиця, зловживання осіб духовного 
звання. Клірові та сповідальні відомості, метричні книги. Описи церков. 

  
Генеральний вікарій Кам’янецької єпархії духовного відомства 
римо-католицького віросповідання 
 
Ф. 687, 21 од. зб., 1857 рр. Опис. Пол., рос. мови. 
 
Генеральний вікарій – помічник єпархіального єпископа по управлінню 
єпархією, по здійсненню ним його керівних функцій. Посада в єпархії була 
необов’язковою. Вікарій повинен був мати ступінь доктора, ліценціата 
канонічного права чи богослов’я і бути обізнаним в правознавстві, але якогось 
ступеню духовного сану від нього не вимагалось. В межах Російської імперії 
при римсько-католицьких єпархіальних єпископах були єпископи-суффрагани 
(вікарні), які призначались імператором по попередньому погодженню з 
Римською курією, за пропозицією єпархіального єпископа вони могли 
виконувати функції генерального вікарія.  
Фонд ІІ категорії. 
 
Справи про обстеження Генеральним вікарієм костьолів, ремонт 

кафедрального костьолу в м. Кам’янець-Подільському, дозвіл ченцям ордену 
домінікан виїхати на хутір Вільховець, про прибуття до єпархії випускників 
академії. 

 
Візітатор монастирів Кам’янецької єпархії прелат Павловський 
 
Ф. 689, 86 од. зб; 1846–1853 рр. Опис. Пол., рос. мови. 
 
Візітатор (монастирів) – духовна особа, вповноважена єпископом на 
проведення візітацій або генералом ордену на проведення огляду всіх 
підвідомчих йому монастирів. У римсько-католицькій церкві, що існувала в 
межах Російської імперії, право візітації здійснювалось єпархіальним 
єпископом або вповноваженими ним особами; для безпосереднього 
завідування всіма монастирями в єпархії при ньому діяв особливий візітатор 
монастирів, якого обирав єпископ і затверджував міністр внутрішніх справ. 
Загальні візітаційні описи мали надаватись щоп’ять років, а про монастирі – 
при кожній зміні настоятеля додатково.  
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Подільської римо-католицької консисторії. Нормативні 

документи з питань відправи римо-католицької служби. Справи про закриття 
Кам’янецького монастиря візиток й переведення монахинь до м. Вільно, 
переведення Кам’янецького жіночого домініканського монастиря до м-ка 
Городок. Відомості про кількість храмів, духовенства, парафіян. Відомості про 
особовий склад монастирів. Книги вхідних і вихідних документів. 
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Канцелярія єпископа Кам’янецької єпархії духовного відомства 
римо-католицького віросповідання 
 
Ф. 717, 35 од. зб., 1800–1841 рр. Описи. Пол., рос. мови. 
 
Кам’янецький єпископ призначався Сенатом за погодженням з Папою 
Римським. Адміністративно підпорядковувався Римо-католицькій духовній 
колегії, а в питаннях віри – Папі. Єпископ очолював єпархію (діоцез), яка 
включала в себе кафедральний капітул, консисторію, консисторальний суд, 
деканати. Канцелярія єпископа координувала взаємодію всіх підрозділів 
єпархії. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Циркуляри Римо-католицької духовної колегії та Подільського 

губернського правління. Розпорядження єпископа. Протоколи засідань 
канцелярії. Описи костьолів Могилівського деканату. Списки духовенства 
єпархії. Реєстри вхідних і вихідних документів. 

 
Кам’янецьке повітове відділення Подільської єпархіальної 
училищної ради 
 
Ф. 737, 1 од. зб., 1915 р. Опис. Пол., рос. мова. 
 
Точні дати заснування та ліквідації не встановлно. Завідувало церковно-
парафіяльними школами повіту. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Справа про розміщення військовослужбовців у приміщеннях 

церковнопарафіяльних шкіл. 
 

Проскурівське повітове церковно-парафіяльне попечительство 
 
Ф. 369, 1 од. зб., 1910–1911 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Точні дати заснування та ліквідації не встановлно. Опікувалось церковно-
парафіяльними школами повіту. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Відомості про прибутки та видатки. 
 
Благочинні Подільської губернії (колекція) 
 
Ф. 365, 35 од. зб., 1817–1894 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. Благочинний – адміністративно-судова особа 
православного духовенства. З 1797 р. за указом Синоду розрізняють два види – 
над монастирями і над парафіяльними церквами. Призначались єпархіальним 
архієреєм за поданням консисторії. Наглядав за 15-30 церквами. Контролював 
дотримання порядку в церквах, слідкував за виконанням розпоряджень 
єпархіального начальства, розглядав непорозуміння в причтах, скарги поміж 
духовенством, а також скарги священиків і прихожан, що не потребували 
втручання судів. 
Фонд ІІ категорії. 
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Накази Подільської духовної консисторії. Річні звіти благочинних 

округів (1844). Клірові відомості церков Кам’янецького повіту (1834, 1835). 
Метричні книги церков про народження, шлюб та смерть по Могилівському 
повіту (1863), Проскурівському повіту (1832, 1861, 1894), Ушицькому повіту 
(1862, 1863). Книги вхідних і вихідних документів. Відомості про призначення, 
звільнення і переміщення по службі посадових осіб (1854). 

 
Деканати Подільської та Волинської  губерній (колекція) 
 
Ф. 83, 15 од. зб., 1855–1876 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. 
Декани (благочинні) – нижча інстанція єпархіального управління римсько-
католицької церкви, які управляють певною визначеною кількістю парафій. З 
деканів обираються депутати, екзаменатори (для рукоположення священиків), 
цензори католицьких духовних книг. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Метричні книги Зіньковецького, Кам’янецького, Проскурівського, 

Старокостянтинівського та Ушицького деканатів про народження, шлюб та 
смерть осіб римо-католицького віросповідання. Журнали реєстрації вхідних та 
вихідних документів. 

 
Костьоли Подільської та Волинської губерній (колекція) 
 
Ф. 17, 641 од зб., 1739–1919 рр. Опис. Рос., пол. мова. 
 
Фонд–колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. З ХІV ст. на територї Поділля (спочатку Подільського 
воєводства Речі Посполитої, з 1793 р. – Подільської губернії Російської імперії) 
діяли римсько-католицькі костьоли, які підпорядковувались Подільській 
римсько-католицькій духовній консисторії (з 1798). В метричних книгах 
костьолів реєструвались народження, шлюб та смерть парафіян, також 
костьолами проводився щорічний облік – складались списки парафіян. За 
декретом УРСР від 22 січня 1919 р. ці функції перейшли до відділів реєстрації 
актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих органів влади. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Метричні книги реєстрації актів народження, шлюбу та смерті. 

 
Церкви Подільської та Волинської губерній (колекція) 
 
Ф. 18 1999; 1780–1925 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Фонд-колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. В метричних книгах церков реєструвались народження, 
шлюб та смерть парафіян. За декретом УРСР від 22 січня 1919 р. ці функції 
перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів) місцевих 
органів влади. 
Фонд ІІ категорії. 
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Метричні книги реєстрації актів народження, шлюбу та смерті. 
Посімейні списки парафіян, сповідальні відомості. 

 
Монастирі Подільської та Волинської губерній (колекція) 
 
Ф. 87, 17 од. зб., 1768–1873 рр. Опис. Рос., пол. мови. 
 
Фонд-колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. До неї увійшли документи як православних, так і римо-
католицьких монастирів Подільської та Волинської губерній. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Накази та приписи Подільської духовної консисторії, Луцько-

Житомирської римо-католицької духовної дієцезії. Приписи Старокостянтинів-
ського декана. Метричні книги монастирів губернії. Сповідальні книги 
монастирських церков. 

 
Рабинати Подільської та Волинської губерній (колекція) 
 
Ф. 277, 157 од. зб., 1844–1888 рр. Опис. Ідиш,  рос. мови. 
 
Фонд-колекція, утворена внаслідок об’єднання кількох однотипних за 
походженням фондів. На теренах „межі осілості” євреї з дозволу губернського 
начальства могли відкривати синагоги (на кожні 80 будинків – одна синагога). 
Крім проведення релігійних обрядів в синагозі реєструвалися народження, 
смерть, шлюб та розлучення. За законом від 3 травня 1855 р. цю функцію 
виконував казенний рабин. Наприкінці ХІХ ст. в Подільській губернії 
налічувалось 37 рабинів (рабинських дільниць). За декретом УРСР від 22 січня 
1919 р. ці функції перейшли до відділів реєстрації актів цивільного стану 
(РАЦСів) місцевих органів влади. 
Фонд ІІ категорії. 
 
Метрики синагог про народження, шлюб, розлучення та смерть. 
 
 
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТ ТА ЧАСОПИСІВ 
 
Редакція часопису “Подільські єпархіальні відомості” 

 
Ф. 750, 1 од. зб., 1862–1865 рр. Опис. Рос. мова. 
 

„Подольские епархиальные ведомости” – духовно-літературний журнал. 
Виходив з 1862 р. двічі на місяць, з 1880 р. – раз на тиждень. Останній номер 
датований 31 грудня 1905 р. Редактори: Троіцький П. (1862), Феогност (1866, 
№ 1–24), Мемнон (1867), Княжинський В. (1869 № 1 – 1877 № 24),         
Павлович А. (1878 № 1 – 1883 № 41), Яворовський Н.І (1883 № 42/43 – 1891   
№ 52), Смірнов П. (1891 № 1–37), Сіцінський Ю.Й. (1892 № 1 – 1905 № 52), 
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Савич І.О. (1902 № 43 – 1905 № 52). Видавався єпархіальним управлінням 
Подільської губернії. Складався з двох частин – офіційної і неофіційної. До 
журналів видавались додатки. Після припинення виходу журналу з 1906 р. 
видавалась газета „Подолия” і журнал „Православная Подолия”. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Реєстр вхідних документів. 
 
Редакція газети „Вісник” 

 
Ф. 618, 2 од. зб., 1912–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Виходила щодня з 1914 р. Всього вийшло 5 номерів – з 1 по 6 березня. 
Редактор і видавець Гейльберг Б.-Ю. Д. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Рукописи статей. Матеріали про суднобудівництво на Чорному морі. 

Вхідні телеграми. 
 
Редакція газети „Подолия” 

 
Ф. 310, 1 од. зб., 1909 рр. Опис. Рос. мова. 
 
„Подолия” – газета політична, громадська і літературна виходила з 1 січня 
1906 р.; з № 1 1907 р. – газета церковно-громадська. З 1906 р. виходила щодня, 
з 1908 р. – тричі на тиждень. Останній номер часопису датований 31 грудням 
1914 р. (№ 139). Редакторами видання були Киржацький С.П.,          
Дложевський С.С. (з № 34 за 1906). Видавав комітет в складі: Сіцінський Ю.Й. 
(1906–1914), Курчинський М.А. (1906–1907), Киржацький С.П. (1906), 
Якубович В.С. (1907–1908), Дложевський С.С. (1906–1914). До газети було 
випущено додатки: Телеграми (1906 14 березня – 24 квітня), Статут 
Подільського українського товариства „Просвіта” (1906). Газета виходила 
після припинення у 1905 р. видання журналу „Подольские епархиальные 
ведомости” З 1906 р. подавала матеріали українською мовою. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Листи торговельних фірм, установ про розміщення у газеті оголошень. 
 

 
РОЗДІЛ ІІ. ФОНДИ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, 
УНР, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917-1921) 

 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ 
 
Подільська губернська народна управа 
 
Ф.Р-260, 129 од.зб., 1917–1920 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяла в 1917 - 1920 рр. Була виконавчим органом влади на території губернії. 
Фонд 1 категорії. Документи надійшли в 1922 р. Інформація використовувалась 
в наукових та краєзнавчих виданнях. 
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Постанови та розпорядження народної управи про тимчасовий план 
заходів з тваринництва, птахівництва, кролівництва, рибальства (1919). 
Доповіді губернської народної управи про асигнування коштів на сільське 
будівництво, утримання учбових закладів та з інших фінансових і 
господарських питань. Журнали зборів губернської народної Ради. Доповіді 
народної управи про роботу відділу народної освіти, організацію інституту 
книгонош. Доповіді губернських, повітових і шкільних інструкторів про роботу 
шкіл. Акти і описи майна, книг, учбових посібників, церковно-приходських 
шкіл. Повідомлення про вихід російсько-українського словника. 
Розпорядження міністерства народної освіти про ведення уроків в молодших 
класах на українській мові. Листування з учбовими закладами з питання 
організації курсів українознавства. Анкети вчителів шкіл Кам’янецького повіту 
(1919). Постанови управи з медично-санітарних питань. Протоколи медично-
санітарних нарад про стан та завдання медичних установ. Журнал засідань та 
розпоряджень страховим агентам з питань страхових зборів. Акти обстеження 
та визначення розміру страховим агентам з питань страхових зборів. Акти 
обстеження та визначення розмірів страхових виплат громадянам, потерпілим 
від пожеж. Бухгалтерські документи. 

 
Народні управи 
 
14 фондів, 57 од. зб., 1917–1920 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Повітові 
Кам’янецька, ф.Р-1153, 11 од.зб., 1919–1920 рр. 
Волосні 
Балинська, ф.Р-262, 4 од.зб., 1918–1920 рр. 
Бережанська, ф.Р-3494, 1 од.зб., 1920 р. 
Кузьминська, ф.Р-2937, 1 од.зб., 1919–1920 рр. 
Лянцкорунська, ф.Р-263, 3 од.зб., 1917–1920 рр. 
Лянцкорунська, ф.Р-3047, 3 од.зб., 1918 р. 
Маківська, ф.Р-261, 15 од.зб., 1917–1919 рр. 
Полонська, ф.Р-3038, 6 од.зб., 1918–1919 рр. 
Рахновецька, ф.Р-264, 8 од.зб., 1917–1920 рр. 
Рихтецька, ф.Р-2959, 1 од.зб., 1918–1920 рр. 
Рихтецька, ф.Р-2953, 1 од.зб., 1919 р. 
Смотрицька, ф.Р-845, 1 од.зб., 1918 р. 
Міські 
Проскурівська, ф.Р-1210, 1 од. зб., 1919 р. 
Сільські 
Хропотовська, ф.Р-2677, 1 од.зб., 1918–1920 рр. 
 
Діяльність прослідковується з 1917–1920 рр. Діяли як виконавчі органи влади 
на підлеглій території. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1922 р., останнє – 1945 р. 

 
Копії розпоряджень міністерства внутрішніх справ про встановлення 

контролю за видачею паспортів селянам. Телеграми Головнокомандуючого 
південним районом військ Української Народної Республіки про боротьбу із 
саботажем, атамана Українських республіканських військ Петлюри щодо 
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призову козаків до боротьби за самостійність України проти Скоропадського. 
Телефонограми селянського союзу про скликання селянського з’їзду. 
Протоколи засідань волосних народних управ, сільських сходів, приговори 
сільських сходів. Доповіді Маківської волосної управи про організацію 
позашкільного навчання, дошкільної освіти тощо. Накази  по волосних 
військоматах. Телефонограма Кам’янецького повітового комісара про боротьбу 
з виступами селян проти петлюрівської влади. Наказ Кам’янець-Подільського 
військово-революційного комітету про мобілізацію. Закон про призив на 
дійсну службу офіцерів, списки військовозобов’язаних. Розпорядження, 
приписи про введення боротьби з захворюваннями серед людей та тварин. 
Копія відношення Київського бактеріологічного інституту та Ушицької 
повітової народної управи про порядок оплати лікування громадян, які 
постраждали від укусів скаженими собаками. Метричні книги народжених 
(1900) у селах Маківської волості, Смотрицької (1899-1900). Посвідчення 
особистості громадян. Акти збірників податків. Відомості про розмір посівних 
площ. Листування з губернською управою щодо виплати населенню займів по 
страхуванню.  
 
 Подільський губернський староста 
 
 Ф.Р-270, 6 од. зб., 1918–1920 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Діяльність простежується протягом 1918–1920 рр. 
Фонд І категорії. Надходження документів – 1922 р. 
 
Накази міністерств УНР, головнокомандуючого, головного начальника 

постачання армії. Донесення міністру внутрішніх справ про накладення 
контрибуції Австро-Угорським командуванням на жителів, вивезення майна 
польською владою з Кам’янця-Подільського. Донесення повітового старости 
про з’їзди релігійних служителів. Листування з повітовими старостами, 
Кам’янецьким єпископом щодо виявлення військової організації, 
контрреволюційних добровільних дружин, про агітацію проти австрійців та 
гетьмана, громадян, які скоїли крадіжку майна. Журнал вхідної кореспонденції 
канцелярії губернського старости по відділу самоуправління (1918-1919). 
 

Ярмолинецька гміна 
 
Ф.Р-3237, 4 од. зб., 1920 р. Опис. Укр., пол. мови. 
 

Сільська адміністративна одиниця Польщі. 
Фонд ІІІ категорії. Надходження документів  – 1956 р. 
 
Протоколи, постанови гміни. Касова книга, особиста книга платників 

податків. 
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Управління професіональної Спілки службовців Подільської 
губернської народної управи 

 
Ф.Р-1141, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 

 
Діяльність прослідковується в 1919 р. 
Здійснювали захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів 
спілки. 
Фонд II категорії. Надходження документів – 1922 р. 

 
Відношення в народну управу про скорочення штатів та порядку 

звільнення службовців управи.  
 
Центральне бюро професійних робочих спілок міста Кам’янця-
Подільського 
 
Ф.Р-1283, 1 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність прослідковується в 1918–1919 рр.  
Керувало роботою профспілкових організацій на території міста Кам’янець-
Подільського. 
Фонд II категорії. Надходження документів – 1922 р. 
 
Звернення тимчасової Всеукраїнської центральної ради профспілок до 

всіх робітників України. Повідомлення Кам’янець-Подільської організації 
єврейської соціал-демократичної робітничої партії про делегування своїх 
представників у Центральне бюро. Скарги та заяви членів профспілок. 

 
Кам’янець-Подільський український національний союз 

 
Ф.Р-1158, 19 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Рос., укр., нім. мови. 
 
Створений у травні 1918 р. після повалення Центральної ради і проголошення 
Української держави. Його завданням було повалення влади гетьмана і 
відновлення УНР. Був найвищим представництвом організованої української 
демократії. Припинив діяльність у зв’язку із створенням Директорії на чолі з 
Винниченком у грудні 1918 р. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів – 1922 р. У 1991 р. розсекречено 
19 од. зб. 
Проекти статутів українського національного союзу і філій. Протоколи 

зборів „Української просвіти”, українських партій і організацій міста Харкова, 
про організацію національних союзів. Меморандуми і звернення Подільської і 
Вінницької філій українського національного союзу про політичну обстановку 
в областях. Повідомлення про зустріч генерала Краснова з гетьманом України. 
Листування про організацію союзу, порядок і завдання роботи, спорудження 
пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Ромни. Інформації про діяльність філій союзу. 
Заяви і прохання громадян про незаконні арешти різних осіб і клопотання про 
звільнення їх з-під арешту. 
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Кам’янець-Подільська повітова комісія в справах з виборів  
до Установчих зборів 
 
Ф.Р-3046, 4 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1917–1918 рр. 
Займалася проведенням виборів до Установчих зборів повіту. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів – 1955 р. В 1957 р. розсекречено 4 
од. зб. 
 
Протоколи засідання Київської окружної комісії, постанови комісії про 

затвердження виборчих дільниць, підрахункові аркуші голосів. Протоколи про 
результати голосування, іменні посвідчення і конверти з бюлетенями виборців, 
список кандидатів в Установчі збори, грошові документи. Листування про 
вибори. 

Кам’янець-Подільська міська комісія в справах з виборів  
до Українських Установчих зборів 
 
Ф.Р-3045, 2 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1917 р. 
Займалася підготовкою і проведенням виборів, підрахунком голосів. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів  – 1955 р. 
 
Постанови головної комісії з виборів до Установчих зборів УНР про 

порядок і розгляд роботи виборчих дільниць. Журнали засідань Кам’янець-
Подільської міської комісії, телеграми і листування з питань виборів. 

 
 
ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ 

 
Виконавчий комітет ради солдатських депутатів Волочиського 
гарнізону 
 
Ф.Р-3719, 7 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
 

Функціонував з серпня 1917 р. В склад комітету ввійшли представники всіх 
військових частин в районі м.Волочиська. 
Фонд I категорії. Документи надійшли в  1963 р. 
 
Протоколи засідання виконкому та матеріали до них. Телеграми про 

політичну ситуацію в Петрограді (1917). Документи по виборах в Установчі 
збори у військових частинах. Протоколи допиту міліції м. Волочиська, 
свідчення; заяви про видачу матеріальної допомоги. Інформації про військові 
частини, які розташовані в районі Волочиська. Листування з комітетами 
окремих військових частин з питань їх роботи. 
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Волосні військові комісаріати 
 
16 фондів, 88 од. зб., 1918–1921 рр.  Описи. Рос., укр. мови. 

 
Антонінський, ф.Р-3271, 2 од.зб.,1919–1921 рр. 
Базалійський, ф.Р-293, 7 од.зб.,1919 р. 
Білогородський, ф.Р-3311, 11 од.зб., 1920–1921 рр. 
Війтовецький, ф.Р-1471, 1 од.зб.,1920 р. 
Ізяславський, ф.Р-3359, 3 од.зб.,1920–1921 рр. 
Деражнянський, ф.Р-2354, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-1763, 2 од.зб.,1920–1921 рр. 
Корчівський, ф.Р-3273, 9 од.зб.,1919 р. 
Красилівський, ф.Р-1643, 8 од.зб.,1919 р. 
Кунівський, ф.Р-2870, 9 од.зб.,1920–1921 рр. 
Орининський, ф.Р-3211, 1 од.зб.,1921 р. 
Полонський, ф.Р-3251, 9 од.зб.,1919 р. 
Рахновецький, ф.Р-3205, 12 од.зб.,1918–1919 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-3160, 4 од.зб.,1919 р. 
Чернелівський, ф.Р-294, 8 од.зб.,1918–1919 рр. 
Шепетівський, ф.Р-298, 1 од.зб.,1919 р. 
 
Створені в березні-квітні 1919 р.  
Займались організацією допризовної підготовки, призовом 
військовозобов’язаних та обліком військового спорядження. Ліквідовані згідно з 
постановою ВУЦВК від 20 квітня 1921 р. Функції їх передані військовим 
відділам волосних виконкомів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1960 р. 
 
Накази, розпорядження Подільського губернського військкомату, 

повітового військкомату про призов на дійсну військову службу, облік 
військовозобов’язаних, вилучення зброї у населення, заходи по забезпеченню 
продуктами робітничо-селянської армії. Книга наказів волосних військкоматів. 
Розпорядження начальника тилу Новоушицького повіту щодо охорони 
телефонних та телеграфних ліній. Положення про волосний військкомат. 
Іменний список осіб командного складу. Списки, особові картки 
військовозобов’язаних. Листування з повітовими військкоматами і сільськими 
радами про облік військовозобов’язаних. 
 
 Подільський губернський комісар Тимчасового Уряду 
 
 Ф.Р-3345, 58 од. зб.,1917–1918 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Діяльність простежується протягом 1917–1918 рр.  
Фонд II категорії. Документи надійшли в 1922 р. У фонді є документи ОЦД. 

 
Накази, постанови Верховного головнокомандуючого Тимчасового 

Уряду, головних начальників Одеського та Київського військових округів, 
Кам’янець-Подільського продовольчого комітету з питань постачання армії 
продовольством. Копії постанов Ради Міністрів УНР щодо обліку 
продовольчих запасів. Наказ отамана Петлюри про укріплення дисципліни у 
військах. Постанова Тимчасового Уряду про створення міліції. Про 
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організацію УНР, розділ поміщицької землі. Копії циркулярів, розпорядження, 
постанов міністерства внутрішніх справ, штабу Верховного 
головнокомандуючого, департаменту міліції та інших установ про порядок 
утримання австро-германських та інших слов’янських військовополонених. 
Документи щодо військовополонених (облік, циркуляри Тимчасового Уряду 
про розшук, донесення, відомості про стан, втечу, захворювання тощо). 
Циркуляри й розпорядження головного управління по справах міліції та 
забезпеченню безпеки громадян при Міністерстві внутрішніх справ. Документи 
із звинувачення іноземних підданих (1914-1919) та виселення їх за межі 
губернії. Дозволи на повернення губернських підданих із заслання. 
 

Кам’янець-Подільська повітова політична мобілізаційна комісія 
 

Ф.Р-1126, 7 од. зб., 1919 р. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Проводила політичну роботу з мобілізації серед населення повіту. 
Підпорядковувалася окружній політичній мобілізаційній комісії. Вищий орган 
– Центральна політична мобілізаційна комісія. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів  не встановлено. 
 
Доповіді повітових комісій про їх діяльність. Положення про 

мобілізаційні комісії. Копії інструкцій та посвідчень інструкторів; доповіді про 
їх роботу на дільницях. Списки завербованих загонів матросів для військового 
загону. Доповідь військового керівника Бережанської волості про настрій 
селян. Списки військових керівників, агітаторів, інструкторів. 

Управління державного інспектора польових управлінь військ 
Подільської групи  
 
Ф.Р-2955, 1 од. зб.,1919 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. Документи надійшли в 1922 р. 
 
Щоденні записи про наявність людського та кінського складу полків. 

Прибутково-видатковий журнал. 
 
1-а запасна кулеметна рота при Головнокомандувачу південно-
західного фронту. м. Кам’янець-Подільський  
 
Ф.Р-3031, 1 од. зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність прослідковується в 1917 р. 
Фонд  II  категорії. Документи надійшли в 1955 р. 
 
Проект наказів кулеметної роти. 

 
Комендант палацу м. Кам’янець-Подільського 
 
Ф.Р-3206, 6 од. зб.,1920 р. Опис. Укр. мова. 
 
Здійснював управлінські функції у палаці. 
Фонд ІІ категорії. Документи надійшли в 1956 р. 
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Рапорти коменданта палацу, старшин, козаків про призначення на 
посади. Копії телеграм командирів петлюрівських військових частин щодо 
забезпечення залізничним транспортом, обмундируванням, паливом. Книга 
реєстрації кількості вагонів, паровозних бригад на станціях Жмеринка, 
Могилів. Списки старшин. 
 

Комендант міста Кам’янець-Подільського 
 
Ф.Р-265, 15 од. зб.,1917–1921 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Посада введена в губерніях Російської імперії на початку XVIII ст. З початку 
ХІХ ст. коменданти залишаються переважно у містах-фортецях. Поєднував 
військові і цивільні функції: контролювання караулів, виконання гарнізонної 
служби, утримування заарештованих, догляд за казенними будівлями.  
Сприяв місцевій владі в забезпеченні благоустрою та оптимальних стосунків 
між військовими та цивільним населенням. 
Фонд ІІІ категорії. Документи надійшли в 1922 р. 
 
Накази, постанови ревкому, повітового військового, продовольчого 

комісаріату, коменданта міста. Накази і листування повітового коменданта з 
командирами сотень, земельною управою про політичний стан в повітах, 
придушення повстання проти порядків, встановлених владою УНР в місті; про 
затримання дезертирів з військових частин. Списки службовців телефонної 
станції, лікарів по м.Кам’янець-Подільському. Арештанська справа козаків 
Хотинської повітової сотні (Пилата Павла, Ярманчука Івана, 1918). 

Постійна комісія з перевірки військовозобов’язаних в м. Ізяславі 
 
Ф.Р-1143, 2 од.зб., 1917 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність прослідковується в 1917 р. 
Фонд III категорії. Документи надійшли в 1953 р. 

 
Списки військовозобов’язаних, перевірених комісією. 
 
Колегія обвинувачів Кам’янецького повітового відділу юстиції 
Кам’янецького повітового виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 

Ф. Р-113, 4 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Утворена в серпні 1920 р. відповідно до декрету РНК України від 19 лютого 
1919 р. „Про суд”. Діяла на підставі положення ВУЦВК і РНК від 5 жовтня 
1921 р. „Про місцеві органи юстиції”. Підтримувала обвинувачення на суді. 
Ліквідована на підставі постанови ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. „Про 
скасування губернських відділів юстиції і їх повітових уповноважених і про 
порядок введення прокуратури”. 
Фонд II категорії. Ндходження документів – 1926 р. 

 
Положення про організацію місцевих органів радянської влади на 

території Подільської губернії (1920). Накази, розпорядження, об’яви 
Наркомату юстиції, Кам’янецького повітового відділу юстиції (1920). Доповіді 
голови колегії про діяльність колегії обвинувачів. Інструкція колегії 
обвинувачів при юридичному відділі Кам’янецького ревкому. Збірник законів і 
розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Положення про народні 
суди і ревтрибунали (1920).  
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Військово-революційний  трибунал м. Проскурова 
 
Ф. Р-3718, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рос. мова 
 
Революційно-військові трибунали утворені відповідно до Положення про 
особливі військові трибунали, прийнятого Тимчасовим робітничо-селянським 
урядом України 11 грудня 1918 р. Розглядали справи про військові та інші 
злочини в Червоній армії, віднесені законом до їх відання. Ліквідовані з 
ухваленням Положення про судоустрій УСРР 1922 р. Їхні функції передані 
військовим трибуналам, згодом віднесеним до відання СРСР. 
Фонд II категорії. Документи надійшли в 1963 р. 
 
Справа про звинувачення солдатів 19-го етапного батальйону 

Ю.Дементьєва і С.Лазарєва у вбивстві солдата Шкляренка. 
 
Подільський губернський тюремний інспектор,  м. Кам’янець-
Подільський 

 
Ф.Р-2954, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Діяльність регламентувалася статутом внутрішньої служби, затвердженим 
С.В.Петлюрою 30 липня 1919 р., в розділі 12 якого висвітлювалися питання 
організації ув’язнення. 
Фонд II категорії. Надходження документів в 1922 р. У 1991 р. розсекречено 1 
од. зб. 

 
Розпорядження начальника залоги від 21 серпня 1919 р. про заборону з 

будь-ким розмовляти заарештованим селянам с. Княжпіль Баговицької волості. 
 
Надзвичайні комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією, 
саботажем і злочинами за посадами 

2 фонди, 2 од. зб., 1921 р. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Кам’янецька повітова надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією, 
саботажем і злочинами за посадами, ф. Р-1134, 1 од. зб., 1921 р. 
Судово-слідчий відділ Подільської губернської надзвичайної комісії, ф. Р-2985, 1 од. зб., 
1921 р. 
 
На підставі декрету тимчасового робітничо-селянського уряду України від 14 
січня 1919 р. „Про організацію ВУНК” та „Положення про народні суди та 
ревтрибунали УСРР” від 20 лютого 1919 р., затвердженого РНК УСРР, 
утворені надзвичайні комісії по боротьбі з контрреволюцією, саботажем, 
спекуляцією  та службовими злочинами. Виносили вироки в особливо 
важливих справах, які вимагали невідкладного вирішення. Ліквідовані у 
зв’язку з утворенням Державного політичного управління УСРР при НКВС 
відповідно до постанови  ВУЦВК від 22 березня 1922 р. 
Фонди II категорії. Надходження документів в 1923 р. У 1991 р. розсекречено  
1 од. зб. 

 
Розпорядження коменданта комісії про видачу з тюрми і доставлянні в 

комісію підслідних ув’язнених, розписки про прийом і передачу ув’язнених 
(липень-вересень 1921). Постанови зав. судово-слідчим відділом про 
звільнення з-під варти громадян, звинувачених у нанесенні побоїв, дачі хабара 
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міліціонеру, в таємному винокурінні. Наряд про звільнення з-під арешту 
(березень-жовтень 1921). Підписки про невиїзд. 

 
Інспектор міліції на Поділлі, м. Борщів 

 
Ф.Р-268, 2 од. зб., 1919 р. Опис. Укр. мова. 
 
Розпочав діяльність за часів Директорії УНР як Подільський губернський 
комісаріат міліції; керував діяльністю повітових народних міліцій, які 
формувалися на зразок поліції в європейських країнах. Виконував функції 
формування загонів міліції. Ліквідований у зв’язку з припиненням існування 
УНР влітку 1919 р.  
Фонд II категорії. Надходження документів в 1922 р. У 1991 р. розсекречено 2 
од. зб. за 1919 р. 
 
Рапорти начальника Проскурівської повітової народної міліції про 

формування її згідно встановлених штатів, райони її діяльності, одержання 
платні козаків-міліціонерів за квітень 1919 р., посвідчення. Рахунки за купівлю 
фуражу для окремої охоронної сотні при губернському комісарі Поділля. Наказ 
інспектора міліції на Поділлі про звільнення від служби 7 травня 1919 р. 
сотника М. Глібовецького. 

 
Начальник військової міліції Проскурівського повіту, м. Проскурів 
 
Ф. Р-269, 1 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом жовтня 1917 р. – грудня 1918 р. Діяв при 
Подільському губернському комісарі, знаходився у системі управління 
Української Центральної Ради. 
Фонд III категорії. Надходження документів – 1945 р. У 1991 р. розсекречено 
1 од. зб. 
 
Відомості на видачу платні чинам міліції, грошового забезпечення на 

опалення, приготування їжі та господарські витрати. Списки військових 
міліціонерів. 

 
 
Юридичні консультації Кам’янецького повіту 
  
4 фонди, 8 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Районів 
2-го, м. Кам’янець, ф.Р-800, 1 од. зб., 1921 р.; 
4-го, м. Жванець, ф.Р-112, 4 од. зб., 1921–1922 рр.; 
6-го, м. Кам’янця-Подільського, ф.Р-118, 1 од. зб., 1921 р.; 
7-го, м. Городок, ф.Р-2880, 2 од. зб., 1920, 1921 рр. 
 
Розпочали діяльність як консультаційні бюро при правничому відділі 
Кам’янецького повітового ревкому 15 грудня 1920 р. Нагляд за організацією 
юридичної допомоги населенню здійснював Наркомат юстиції УСРР. 
Підпорядковувались повітовому відділу юстиції. Надавали безкоштовну 
юридичну допомогу населенню м. Кам’янця та його повіту. У 1921 р. 
реорганізовані у юридичні консультації при юридичних відділах повітових 
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виконкомів на підставі постанови та інструкції Наркомату юстиції УСРР „Про 
запровадження консультацій для надання безплатної юридичної допомоги 
населенню” (1921). Припинили діяльність у зв’язку із введенням в дію 
„Положення про консультації по наданню юридичної допомоги, які 
організовані колегіями захисників”, затвердженим постановою Наркомату 
юстиції УСРР від 27 грудня 1922 р. 
Фонди III категорії. Надходження документів – 1924 р. 

 
Декрети РНК про анулювання грошових знаків, випущених 

контрреволюційними українськими урядами та про порядок користування 
публічними видовищами (1920). Циркуляри, інструкції Наркомату юстиції 
УСРР про запровадження консультацій для надання безкоштовної юридичної 
допомоги населенню, застосування амністії, оголошеної з нагоди третіх 
роковин Жовтневої революції (1921). Обіжники Найвищого контролю суду та 
слідства при Наркоматі юстиції УСРР про вживання української мови нарівні з 
великоруською у всіх установах на території УСРР, а також про карне 
переслідування винуватців у випадках відмови приймати заяви українською 
мовою. Місячні відомості про кількість прохачів та діяльність Жванецької, 
Городоцької юридичних консультацій (1921). Листування з губернським та 
повітовим відділами юстиції про надання місячних відомостей про діяльність 
консультацій та про відмову прохачам у порадах. Заяви громадян та списки 
співробітників Жванецької консультації. Журнал вихідних документів 
Жванецької консультації (1921-1922). 
 

Карно-розшукове відділення м. Кам’янця-Подільського 
 
Ф.Р-266, 7 од.зб., 1917–1919 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Карно-розвідувальні відділи створювалися у губерніях, отаманствах і повітах 
при Державній варті згідно із Законом про статус Української державної 
варти, ухваленим 9 серпня 1918 р. Радою Міністрів Української держави. Були 
автономними, підпоряковувалися міським отаманам і губернським старостам 
безпосередньо. Загальне керівництво здійснював інспекторський відділ 
Державної варти. Їх завданням була ліквідація діячів УНС, членів підпільних 
більшовицьких ревкомів, проведення екзекуції на селі під час відбирання хліба 
у селян тощо. За Директорії УНР карно-розвідувальні відділи перейменовані 
на карно-рошукові відділи і входили до складу народної міліції, а загальне 
керівництво ними здійснював Адміністративно-політичний департамент МВС. 
Відповідно до декрету РНК „Про організацію карного розшуку” від 16 квітня 
1919 р. стали підпорядковуватися НКЮ. Відповідно до „ Положення про 
організацію відділів карного розшуку”, ухваленим РНК УСРР 3 квітня 1920 р. 
карний розшук став складовою частиною міліції і переходив у 
підпорядкування НКВС. 
Фонд III категорії. Надходження документів  – 1922 р. У 1991 р. розсекречено 
7 од. зб. 
 
Розпорядження, вказівки начальника карно-розшукового відділення м. 

Кам’янця про розслідування справ і розшук злочинців, протоколи обшуку 
квартир, допиту громадян. Донесення начальника міської міліції про пригоди у 
місті, розшук дезертирів. Списки осіб, які ухилилися від суду і слідства, 
дезертирів з транспорту, караулу. Журнали чергового працівника карно-
розшукового віділення м. Кам’янця (1918-1919). 

Управління начальника добровольчої дружини м. Кам’янець-
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Подільського 
 
Ф.Р-272, 3 од. зб., 1918 р. Опис. Рос., укр. мови.  
 
Добровольчі дружини формувалися в містах, починаючи з жовтня 1918 р., 
представниками Державної варти за участі громадських організацій для 
охорони громадського спокою та порядку. Добровольці лише реєструвались, 
але матеріального заохочення не отримували  аж до початку активних виступів 
за закликом своїх начальників, тобто до зборів. Під час зборів вони 
прирівнювалися до мисливців і підпорядковувалися статуту заставної, 
внутрішньої і польової служби. Керівництво добровольчими дружинами 
здійснювали на місцях, окрім начальників, призначених гетьманом, ще й 
міські отамани, губернські й повітові старости. Підпорядковувалися 
Подільському губернськомиу комісару по інспекції Державної варти. 
Ліквідовані 25 листопада 1918 р. згідно з наказом Директорії УНР у зв’язку з 
формуванням постійної армії і республіканської охорони. 
Фонд II категорії. Надходження документів – 1918 р. 
 
Донесення командного стрілкового полку про повстання населення в с. 

Слобідка. Відомість на видачу зарплати чинам управління начальника 
добровольчої дружини м. Кам’янця за листопад 1918 р. Рапорти членів старої 
армії про зарахування їх добровольцями в добровольчу дружину, їх послужні 
списки, облікові картки. Документи про передачу майна ліквідованими 
охоронними добровольчими дружинами. 

 
Кам’янець-Подільська робітнича комуністична дружина  
 
Ф.Р-320, 3 од. зб., 1919 р. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність простежується протягом 1919 р. 
Фонд I категорії. Надходження документів – не встановлено. У 1957 р. 
розсекречено 3 од. зб. 
 
Анкети, відомості членів комуністичної дружини, список 

червоноармійців загонів особливих призначень при Подільській губернській 
надзвичайній комісії, посвідчення червоноармійців. Листування з командиром 
роти, госпіталями про медичні заходи в роті. 
 

Начальник застави м. Кам’янця на Поділлі  
 
Ф.Р-1150, 1 од. зб., 1920 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1920 р. 
Фонд II категорії. Надходження документів – 1922 р. 
 
Оголошення комітету постійної допомоги Українському козакові про 

відкриття в м. Кам’янці „Козачої хати” для дозвілля козаків-фронтовиків та 
про  збір пожертвувань. Акт передачі обладнання для „Козачої хати”.  

 
 
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Управління Подільської залізниці 
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Ф.Р-321, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1918 р. 
Фонд II категорії. Документи розсекречені в 1991 р. (акт №22 від 21.05.1991 р). 
 
Вказівки Центрального залізничного правління про активізацію 

пошкоджень вагонів при перевезенні військ. Протокол засідань в 
Австрійському Гусятині про врегулювання прикордонного руху. 

 
Комендант залізничної станції Кам’янець-Подільського 
 
Ф.Р-3235, 2 од. зб., 1920 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується у 1920 р. 
Фонд II категорії. 
 
Накази петлюрівського коменданта м. Могилева, переписка з ним про 

здачу зброї населенням, заборону театральних вистав. 
Управління уповноважених Подільської та Волинської 
губернських рад народного господарства (РНГ) по повітах 

 
4 фонди, 205 од. зб., 1919–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Кам’янецький, ф. Р-3097, 25 од. зб., 1921–1923 рр. 
Новоушицький, ф. Р-2764, 111 од. зб., 1920–1922 рр. 
Полонський, ф. Р-1891, 50 од. зб., 1921–1922 рр. 
Старокостянтинівський, ф. Р-1428, 19 од.зб., 1919–1921рр. 
 
Повітові ради народного господарства (раднаргоспи), як державні органи 
управління місцевою промисловістю створені відповідно до постанови Ради 
Народного Господарства УСРР від 8 лютого 1919 р. В роки громадянської 
війни основними завданнями раднаргоспів було забезпечення постачання 
Червоної Армії зброєю і військовим спорядженням, відновлення транспорту, 
підприємств, зв’язку. Працювали з квітня до серпня 1919 р., з липня до 
вересеня 1920 р.; поновили роботу з листопада 1920 р. На початку 1922 р. 
повітові ради народного господарства реорганізовані в управління 
уповноважених губернських Рад народного господарства. В період відбудови 
здійснювали керівництво промисловими підприємствами місцевого значення. 
Припинили діяльність в березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 
Фонди І-ІІ категорій. Виявлено 5 од. зб., що містять особливо цінні 
документи: у ф. Р-1891 виявлено 3 справи, в Р-2764 – 2 справи. 
 
Постанова РНК УСРР про проведення трудової повинності для 

обслуговування цукрової промисловості, накази, циркуляри губраднаргоспів, 
протоколи засідань колегії та нарад. Накази Волинського губраднаргоспу про 
організацію Полонського раднаргоспу (березень 1921), реорганізацію його в 
управління уповноваженого по Полонському повіту (квітень 1922). Положення 
про повітові раднаргоспи, договори про реалізацію промислової продукції, 
акти обстеження підприємств. Відомості про млини, крупорушки, маслобійні, 
винокурені заводи, друкарні по Полонському повіту. Листування про здачу в 
оренду підприємств, штатні розписи, особові рахунки на виплату зарплати. 

Подільська губернська комісія з реквізиції помешкань 
 
Ф.Р-1198, 1 од. зб., 1918 р. Описи. Рос. мова. 



 115

Діяльність органу простежується упродовж 1918 р. Комісія визначала порядок 
реквізиції помешкань. 
Фонд ІІ категорії . Надходження документів – 1922 р. 
 
Постанови комісії по розгляду скарг і заяв про реквізицію приміщень. 
 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Губернська, повітові та волосні земельні управи 
 
6 фондів, 51 од. зб., 1918–1919 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Подільська губернська, ф.Р-3010, 1 од.зб., 1919 р. 
Кам’янецька повітова, ф.Р-3025, 2 од.зб., 1919 р. 
Ізяславська повітова, ф.Р-3026, 31 од.зб., 1918–1919 рр. 
Летичівська повітова, ф.Р-3027, 8 од.зб., 1918–1919 рр. 
Маківська волосна, ф.Р-3043, 7 од.зб.,1918–1919 рр. 
Новоушицька повітова, ф.Р-3028, 2 од.зб., 1918–1919 рр. 
 
Утворені 15 грудня 1918 р. розпорядженням Голови Директорії УНР 
В.Винниченка. До цього на місцях функціонували земельні комітети, утворені 
Тимчасовим урядом у квітні 1917 р. для підготовки і проведення земельної 
реформи. Розпорядженням Голови Директорії було визначено склад та функції 
губернських, повітових та волосних земельних управ, які підпорядковувались 
Міністерству хліборобства (пізніше Міністерству Земельних справ). З 
встановленням радянської влади у травні 1919 р. управи були реформовані у 
земельні відділи при ревкомах, пізніше виконкомах місцевих Рад. 
Фонд I категорії. Перше надходження – 1922 р. 
 
Розпорядження Директорії УНР від 18 грудня 1918 р. (м.Вінниця) про 

склад та функції губернських, повітових та волосних земельних управ. 
Загальний план проведення земельної реформи, затверджений Міністерством 
земельних справ 16 січня 1919 р. „Закон про землю в Українській Народній 
Республіці”, затверджений постановою Ради Міністрів УНР від 8 січня 1919 р. 
„Закон про ліси в Українській Народній Республіці”, затверджений 
Постановою ради Міністрів від 10 січня 1919 р. Інструкції, накази, циркуляри, 
постанови, листи повітових земельних управ (січень-серпень 1919). Листи 
Кам’янецького повітового земельного відділу при Ревкомі (травень 1919). 
Відомості про кількість населення та землекористування, описи земельного 
фонду по волостях Кам’янецького та Ушицького повітів. 

 
Земельний комітет Кам’янець-Подільської міської управи 
 
Ф.Р-1322, 86 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяв у 1918–1920 рр.  
Займався врегулюванням земельних питань на території м. Кам’янця-
Подільського. 
 
Тимчасовий земельний Закон Центральної Ради (1918). Заяви, 

відношення громадян і організацій міста на відведення земельних ділянок; 
земельні справи; звіти земкомітету з відведення земель під городи, посіви ярих 



 116

культур на літо (1918). Протоколи виборів членів комітету, їх списки, 
посвідчення. 

 
Маківський волосний земельний комітет 
 
Ф.Р-3249, 2 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Утворений згідно з постановою Тимчасового Уряду від 21 квітня 1917 р. “Про 
утворення земельних комітетів” з метою підготовки земельної реформи і 
розробки невідкладних тимчасових заходів до вирішення земельного питання 
Установчими зборами. Функціонував і в період Центральної Ради. 15 грудня 
1918 р. розпорядженням голови Директорії УНР В.Винниченка 
реорганізований у волосну земельну управу. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1956 р. Документи у задовільному 
стані. 
 
Постанова Тимчасового Уряду про утворення земельних комітетів 

(1917); постанови Головного земельного комітету (1917), загальний план 
діяльності губернських, повітових та волосних земельних комітетів по 
підготовці земельної реформи, розроблений Головним земельним комітетом. 
Протоколи засідань Подільського губернського земельного комітету, 
Кам'янецького повітового земельного комітету, Маківського волосного 
земельного комітету. Циркуляри, інструкції, телеграми, листи Маківському 
волосному земельному комітету. Документи по використанню лісів. Матеріали 
з розгляду скарг громадян. 

 
ПРОДОВОЛЬСТВО ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТ 
 
Виконавча продовольча комісія Кам’янець-Подільської  
міської управи 

 
Ф.Р-1162, 25 од. зб., 1916 – 1918 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується з 1916–1918 рр. Підпорядковувалася Кам’янець-
Подільській міській управі.  
Здійснювала керівництво та контроль по заготівлі та постачанню 
продовольства населенню, підприємствам, організаціям та установам міста.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р., останнє – 1953 р. 
 
Циркуляри, накази, постанови 3-го Кавказького армійського корпусу, 

воєнного міністра по інтендантському відомству. Заяви місцевого населення 
про прийняття на роботу. Заяви про відпускання населенню солі. Списки 
співробітників продовольчої комісії. Листування з Кам’янець-Подільською 
міською управою про постачання дровами військових частин. 

 
Продовольчий відділ Кам’янець-Подільської міської управи 

 
Ф.Р-3012, 11 од. зб., 1916 –1919 рр. Опис. Укр. мова. 
Діяльність відділу простежується протягом 1916–1919 рр. Підпорядковувався 
Кам’янець-Подільській міській управі.  
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Займався забезпеченням постачання працівникам організацій, підприємств та 
установ міста.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р., останнє – 1952 р.  
 
Доповіді членів відділу про ситуацію з постачанням населенню 

продовольства. Журнал засідання продовольчої комісії міської думи (1919). 
Списки членів кооперативних організацій. Листування з міліцією, касою 
дрібного кредиту про затримку товарів та купівлю і продаж палива. Накладні 
на перевезення цукру з Маниковецького цукрового заводу. 

 
Маківський волосний продовольчий комітет 

 
Ф.Р-1136, 1 од. зб., 1917–1918 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1917–1918 р.  
Здійснював керівництво заготівлею та постачанням продовольства населенню 
волості. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1924 р., останнє – 1950 р. 
 
Постанови Тимчасового уряду про передачу хліба державі. Наказ 

Верховного головнокомандувача, командувача Південно-Західним фронтом 
про здачу населенням хліба. Постанови та розпорядження Міністерства 
землекористування, Подільського губернського продовольчого комітету про 
заборону селянських виступів проти поміщиків.  

 
Подільська губернська контора державного хлібного бюро 

 
Ф.Р-1171, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується у 1918 р.  
Займалася постачанням муки та хліба населенню губернії. Ліквідована у 1918 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р., останнє – 1950 р.  
 
Інформація уповноваженого Брацлавської повітової управи про 

чисельність населення повіту та його забезпечення мукою.  
 
Проскурівське інтендантське управління 

 
Ф.Р-1209, 1 од. зб., 1919. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується у 1919 р.  
Здійснювало реквізиції продовольства у населення району. Ліквідоване у 1919 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1950 р. 
 
Повідомлення начальника управління про надходження зерна за 

серпень, вересень 1919 р. 
 

Подільська губернська комісія постачання 
 

Ф.Р-1124, 7 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Укр. мова. 
 

Діяльність установи простежується протягом 1918-1919 рр.  
Займалася постачанням провізії військ УНР. Підпорядковувалася губернській 
народній управі. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р., останнє – 1953 р. 
Інформація використовувалась у науково-краєзнавчих виданнях. 
 
Акти ревізій, проведених господарською комісією постачання військ 

УНР. Акти огляду евакуйованого продовольства. Відомість надходження 
продуктів. Листування з питаннь постачання продовольства. Списки робітників 
Ямпільської повітової комісії постачання. 
 

Кам’янець-Подільська міська продовольча управа 
 

Ф.Р-1288, 18 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Укр. мова. 
 

Діяльність установи простежується протягом 1918–1919 р.  
Займалася постачанням продовольства працівникам організацій, підприємств 
та установ міста. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1948 р., останнє – 1961 р.  

 
Списки працівників установ та підприємств на отримання хліба та 

продуктів. Листування з мешканцями міста, заяви на видачу продуктів 
харчування. 

 
Уповноважені військово-продовольчих комісій волостей 

 
2 фонди, 2 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Укр. мова. 

 
Деражнянської, ф.Р-134, 1 од.зб., 1920–1921 рр. 
Кривинської, ф.Р-1997, 1 од.зб., 1921 р. 
 
На підставі розпорядження Ради Народних Комісарів від 13 липня 1920 р. в 
губернії створювалися повітові військово-продовольчі комісії волостей, 
повноваження яких прирівнювались до фронтових продовольчих органів.  
У їх функції входило виконання плану заготівлі та здачі населенням волостей 
продподатку, продовольства. Припинили діяльність у квітні 1921 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1923р., останнє – 1934 р.  

 
Декрети РНК УСРР, накази, інструкції та розпорядження Волинського 

губернського революційного комітету, продкомісії про заборону вилову риби, 
перемолу зерна. 

 
Повітові робітничо-селянські продовольчі інспекції 

 
2 фонди, 22 од. зб., 1919–1921 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Летичівська, ф.Р-2233, 1 од.зб., 1921 р. 
Кам’янецька, ф.Р-1946, 21 од.зб., 1919–1921 рр. 

 
Утворені в 1919 р. на підставі декрету РНК РСФР. Підпорядковувалися 
повітовим виконавчим комітетам.  
В їх функції входило заготівля продуктів сільського господарства, постачання 
продовольством населення повітів та збір єдиного сільськогосподарського 
податку. Ліквідовані в 1921 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1948 р., останнє – 1956 р.  

 
Декрет РНК РСФСР про проведення продрозверстки. Циркуляри, 

інструкції Наркомату продовольства УСРР, губернської робітничо-селянської 
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продовольчої інспекції про надходження товарів. Листування з повітовою 
воєнно-продовольчою комісією, продовольчими товариствами про проведення 
ревізій. Акти проведення ревізій. 
 

НАРОДНА ОСВІТА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, 
ВИДАВНИЦТВО 
 
Кам’янець-Подільський державний український університет 

 
Ф.Р-582, 1512 од. зб., 1918–1921 рр. Описи. Укр. мова. 
 
Заснований відповідно до закону Ради Міністрів УНР, який підписав 17 серпня 
1918 р. гетьман України Павло Скоропадський, а 21 серпня видав грамоту 
стосовно його заснування. Відкриття університету відбулося 22 жовтня 1918 р., 
але розпочинали роботу лише два факультети – історико-філологічний та 
фізико-математичний. На 1 липня 1919 р. в університеті функціонувало п’ять 
факультетів: до уже існуючих, додалися богословський, 
сільськогосподарський, правничий. Тут працювали видатні українські вчені, 
культурні та політичні діячі – І. Огієнко, П. Бучинський, П. Клименко,            
Д. Дорошенко, П. Клепатський, Ю. Сіцінський, М. Драй-Хмара, С. Русова та 
ін. Почесними членами університету були М. Грушевський, А. Кримський,      
В. Перетц. У 1919-1920 рр., коли Кам’янець-Подільський був тимчасовим 
державним і політичним центром УНР, університет отримував відчутну 
матеріальну і моральну підтримку від Голови Директорії С. Петлюри, членів 
Уряду. 
Університет був єдиним національним вищим навчальним закладом, що діяв 
безперервно в період державного суверенітету України. Рішенням колегії НКО 
України від 26 лютого 1921 р. на його базі створено два самостійні учбові 
заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1935 р. Фонд містить унікальні та 
ОЦД. В 1970 р. в результаті науково-технічної обробки здійснено 
удосконалення описів фонду; приєднано 21 од. зб. із фонду Кам’янець-
Подільського сільгоспінституту, 7 од. зб. передано до Центрального 
державного архіву Жовтневої революції, у 1991 р. розсекречено 11 од. зб. за 
1918-1921 рр. Не підлягають копіюванню як унікальні та ОЦД. Документна 
інформація фонду використовувалася в  наукових публікаціях. 
 
Закони, постанови, рішення Ради Міністрів УНР, Ради народних 

комісарів. Грамота гетьмана України П. Скоропадського з нагоди заснування 
університету (21 серпня 1918). Накази, інструкції Міністерства народної освіти, 
ректора університету. Протоколи засідань правління університету, ректорату, 
ради професорів, факультетів, кафедр. Учбові плани, звіти, доповіді, програми 
факультетів, кафедр, лекції з навчальних дисциплін, реферати студентів. Лист 
С. Петлюри ректору університету І. Огієнку (26 грудня 1919). Листування 
ректора з Міністерством освіти, губернською земською управою, товариством 
„Просвіта”. Вітальні листи, телеграми на честь відкриття університету. 
Особисте листування І. Огієнка. Статут, протоколи засідань, рішення, 
студентської ради, товариства допомоги малозабезпеченим студентам, 
студентських зборів. Студентський літературно-науковий журнал „Нова 
думка” (1920). Документи університетської бібліотеки (статут, правила, 
протоколи бібліотечної ради, звіти, списки, каталоги літератури). Документи 
(протоколи, звіти, інформації, акти) щодо діяльності господарської ради 
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університету, фінансово-бухгалтерські звіти, кошториси. Документи з 
особового складу викладачів та студентів. 

 
Кам’янецький повітовий відділ видавництв 
 
Ф.Р-789, 1 од. зб., 1921 р. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1921 р. 
Фонд ІІІ категорії. Дата  надходження – не встановлено.  

 
Документи з особового складу: довідки, мандати, посвідчення на 

відрядження працівників відділу. 
 
 Шкільні управи та відділи 
 

3 фонди, 539 од. зб., 1918–1920 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Подільська губернська шкільна управа, ф.Р-2356, 2 од. зб., 1919–1920 рр. 
Кам’янецька повітова шкільна управа, ф.Р-2353, 534 од. зб., 1918–1920 рр.  
Летичівський повітовий шкільний відділ, ф.Р-3032, 3 од. зб., 1919 р. 

 
Діяльність простежується  впродовж 1918–1920 рр. 
Фонди ІІ категорії. Перші надходження – у 1922 р., ФР-3032 – у 1955 р. Нових 
надходжень не очікується. 
 
Постанови УНР (1918–1920), Кам’янецької шкільної управи, 

педагогічної ради міської вищої початкової школи. Доповіді народному 
зібранню про освіту. Звіти шкільних інструкторів, вчителів про стан шкіл. 
Списки шкіл Поділля (1919–1920). Відомості про українські початкові школи 
Кам’янця-Подільського (1920). Листування зі школами з фінансових та 
господарських, кадрових питань, про відкриття шкіл національних 
меньшинств, дошкільних закладів. Особові справи вчителів, посвідчення, 
заяви.  
 

Гімназії 
 

4 фонди, 163 од. зб., 1917–1920 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська гімназія для дорослих, ф. Р-3023, 21 од. зб., 1918–1919 рр. 
Кам’янець-Подільська державна українська гімназія ім. С. Руданського, ф. Р-
1148, 119 од. зб., 1917–1920 рр. 
Проскурівська єврейська громадська чоловіча гімназія, ф. Р- 3037, 22 од. зб., 1917–
1919 рр. 
Проскурівська жіноча гімназія, ф. Р-3021, 1 од. зб., 1919 р. 

 
Діяльність закладів простежується протягом 1917–1920 рр. Відповідно до 
постанови НКО України від 4 липня 1920 р. на базі гімназії утворювалися 
чотирирічні та семирічні трудові школи. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1955 р. 
 
Вісник законів УНР (1919-1920). Розпорядження, накази, циркуляри 

Міністерства народної освіти, Подільського губернського ревкому, шкільної 
управи. Протоколи засідань Кам’янецької губернської шкільної управи, 
педагогічної ради, господарського комітету гімназій, батьківських зборів. 



 121

Листування з уповноваженим УНР, Міністерством народної освіти, 
губернським комісаром, шкільною управою щодо організації занять, прийняття 
на роботу та звільнення вчителів, з фінансових питань, про звільнення гімназії 
ім. С. Руданського польськими військами. Розклади занять, кошториси витрат, 
журнали обліку успішності. Посвідчення, свідоцтва про закінчення гімназії. 
Особові справи вчителів, учнів. 

 
Кам’янець-Подільський Український національний хор 

 
Ф.Р-1515, 11 од. зб., 1918–1920 рр. Описи. Укр. мова. 
 
Утворений 30 червня 1918 р. за сприяння музичного відділу Міністерства 
народної освіти України. 
Сприяв відродженню та поширенню української народної пісні, музичних 
творів українських композиторів, а також популяризував музичну пісенну 
творчість композиторів інших національностей у перекладі українською 
мовою. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р. Подальші надходження 
документів не передбачаються. Інформація використовувалася у наукових, 
краєзнавчих виданнях. 
 

Статут хору. Протоколи художньої ради. Програми, афіші концертів і 
виступів хору. Списки членів хору. Листування з ректором Українського 
державного університету Іваном Огієнком.  
 

Кам’янець-Подільський Народний дім 
 
Ф.Р-2918, 1 од. зб., 1919 р. Описи. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1919 р. Cприяв національно-
культурному відродженню. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 
 
Програми концертів, лібретто Кам’янець-Подільського Українського 

національного хору. 
 

ФІНАНСОВІ, БАНКОВІ, ПОДАТКОВІ, МИТНІ УСТАНОВИ 
 
Подільське губернське акцизне управління 

 
Ф.Р-2989, 2 од. зб., 1914–1920 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створене згідно з Законом від 4 липня 1861 р. „Про акциз на тютюн та 
положення про шинкові збори”. Підпорядковувалось Міністерству фінансів. 
Ліквідоване за декретом РНК УСРР про організацію фінансових відділів 
виконкомів рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. 
Здійснювали контроль за надходженням акцизних зборів, за випуском і 
продажем спиртогорілчаних виробів, тютюну і цукру. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 

 
Циркуляри, інструкції департаменту неокладних зборів, закон про 

скасування деяких законів. Свідоцтва, справи на виробництво пива, договори, 
підписки з підприємцями. Заяви міщан про надання їм роботи. 
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Подільська фінансова палата 

 
Ф.Р-3332, 17 од. зб., 1918–1920 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1918–1920 рр. Підпорядко-
вувалась Міністерству фінансів. 
Здійснювала контроль за надходженням податків, контролювала дотримання 
штатних розписів, виконання кошторису і фінансової дисципліни. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1922 р. 

 
Накази Проскурівського повітового комісара про закріплення влади 

УНР. Розпорядження Міністерства фінансів і повітового комісара про 
фінансову діяльність відділень держбанку, казначейств і фінансової палати 
(1920). Копії наказів Міністерства фінансів і Подільської казенної палати про 
призначення і звільнення кадрів. Вказівки, відомості, рапорти Міністерства 
фінансів УНР про видачу грошей службовцям Літинської каси евакуйованим в 
Кам’янець-Подільський. Листування з департаментом Міністерства фінансів, 
Ушицьким казначейством про особовий склад податкової інспекції. Справи 
мобілізованих на військову службу, виписки різного канцелярського і 
господарського майна. Формулярні списки службовців палати. 
 

Повітові казначейства 
 

2 фонди, 2 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 

Кам’янецьке, ф.Р-3019, 1 од.зб., 1919 р. 
Ушицьке, ф.Р-2952, 1 од.зб., 1918 р. 
 
Створені на підставі „Учреждения для управлений губерний Всероссийской 
империи” від 7 листопада 1775 р., як місцеві органи казенної палати. 
Ліквідовані декретом РНК УСРР від 22 лютого 1919 р. 
Займалися збиранням податків, зберіганням і виділенням коштів на витрати, 
пов’язані з державним управлінням, видачею свідоцтв на право торгівлі та 
промислів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1955 р. 

 
Документи про сплату податків за пивоваріння, медоваріння 

власниками заводів, зачислення пенсійного капіталу в дохід. Розрахунки 
поміщиків Ушицького повіту по податках. 
 

Кам’янець-Подільське відділення народного банку 
 

Ф.Р-2792, 1 од. зб., 1918–1919 рр. Опис. Рос. мова. 
 

Створене в 1875 р. згідно з Указом Сенату від 31 травня 1860 р. про Статут 
Державного банку. Підпорядкувалося Центральному правлінню Державного 
банку та Міністерству фінансів. Ліквідоване в 1919 р. згідно з Декретом 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р. про 
націоналізацію банків. 
Займалося емісійними і комерційними операціями, кредитуванням ощадно-
позичкових, кредитних товариств, держаних установ і окремих осіб.  
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Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 
 

Наказ Головного комісара про перейменування утворених відділень 
народного банку у філіали основних відділень. Звіт Суповського кредитного 
товариства. Приписи про оплату згідно з кошторисом, списки на виплату 
заробітної плати службовцям банку. 

 
Рахнівецький сільський банк Кам’янецького повіту, с. Рахнівці 

 
Ф.Р-853, 1 од. зб., 1918 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1918 р. 
Здійснював фінансування і кредитування підприємств сільського господарства, 
надання грошових позик. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 

 
Закони про тимчасове упорядкування Української держави. Заяви 

громадян про видачу позики, повістки про внески. 
 
Оціночна комісія Кам’янець-Подільської міської управи 

  
Ф.Р-2960, 60 од. зб., 1917–1919 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1917–1919 рр.  
Підпорядковувалась Кам’янець-Подільській міській управі. 
Займалася оцінюванням приватної власності, обліком заподіяних збитків 
громадянам. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1922 р. 

Справи по визначенню збитків, заподіяних військами жителям сіл 
Кам’янець-Подільського повіту (1917–1918). Заяви власників будинків у міську 
оцінювальну комісію про суму отриманого прибутку з житлових приміщень від 
єврейського населення м. Купина, нанесення їм шкоди під час погрому 
українських буржуазних націоналістів (1918). Розцінювальні відомості на 
рухоме і нерухоме майно (1918). 

Проскурівське відділення Подільського губернського союзу  
кредитних товариств „Созбанк”  

 
Ф.Р-2164, 1 од. зб., 1919 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1919 р. 
Ліквідований у 1919 р. 
Здійснювали фінансування і кредитування підприємств, організацій, громадян. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 
 
Анкети, службові картки, список службовців Проскурівського 

відділення губернського союзу кредитних товариств. 
РОЗДІЛ III. ФОНДИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ 
 

РЕВОЛЮЦІЙНІ КОМІТЕТИ 
 
Повітові революційні комітети 
 
6 фондів, 309 од. зб., 1918–1921 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Ізяславський, ф.Р-1975, 2 од.зб.,1921 р. 
Кам’янецький, ф.Р-1128, 286 од.зб.,1918–1921 рр. 
Летичівський, ф.Р-3062, 1 од.зб.,1919 р. 
Новоушицький, ф.Р-2941, 17 од.зб.,1920 р. 
Проскурівський, ф.Р-3487, 2 од.зб.,1919 р. 
Старокостянтинівський, ф.Р-3484, 1 од.зб.,1919 р. 

 
Створені як тимчасові надзвичайні органи державної влади в січні-квітні       
1919 р. на підставі декрету Тимчасового робітничо-селянського уряду України 
„Про організацію влади на місцях” від 14 січня 1919 р. Основним завданням 
яких було встановлення революційного порядку, сприяння частинам Червоної 
Армії в їх боротьбі з інтервентами та білогвардійцями, підготовка й 
проведення виборів до місцевих Рад. 
Припинили діяльність в квітні-травні 1919 р. у зв’язку з організацією 
повітових виконкомів Рад, що діяли до червня 1919 р. Знову були організовані 
в липні 1920 р. після вигнання з Поділля білопольських інтервентів. З другої 
половини вересня до другої половини листопада 1920 р. не діяли у зв’язку з 
захопленням Західної частини Поділля білопольськими військами і 
петлюрівцями. Припинили своє існування в лютому-березні 1921 р., 
передавали свої функції повітовим виконкомам. 
Повітові ревкоми мали відділи: управління, військовий, земельний, народної 
освіти, охорони здоров’я, праці, соціального забезпечення, юридичний, 
фінансовий. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1961 р. ф.Р-3487 та 
ф.Р-3484 надійшли з Центрального Держархіву Жовтневої революції (м. Харків) у 
1961 р. 

 
Декрети, постанови, телеграми ВУЦВК і РНК УСРР, губернського 

ревкому (1919-1920). Циркуляри, розпорядження, накази, протоколи засідань 
повітових ревкомів. Накази відділу управління  Кам’янецького повітового 
ревкому (1920). Обов’язкова постанова повітового ревкому щодо ліквідації 
дореволюційних установ в повіті (1919–1920). Рапорт начальника міліції         
м. Кам’янець-Подільського і Кам’янецького повіту про політичний стан (1920). 
Інструкція Кам’янецького повітового ревкому про порядок організації і 
реорганізації установ. Накази і протоколи засідання комісії юридичного відділу 
(1920). Відомості, доповіді про діяльність відділу та його підрозділів, органів 
суду і прокуратури, нотаріальних контор, канцелярії центрального архіву при 
юридичному відділі. Наказ Кам’янецького повітревкому від 24 листопада    
1920 р. про утворення повітового відділу комунального господарства та накази 
відділу комунального господарства. Циркуляри Наркомату освіти УСРР (1919–
1920). Доповідь про створення Кам’янецького повітового відділу народної 
освіти (липень 1920). Доповіді, звіти про діяльність Кам’янецького повітового 
відділу народної освіти та підвідділів. Список загальноосвітніх та професійних 
шкіл Кам’янецького повіту (1919). Накази, розпорядження і доповіді про 
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діяльність дошкільних закладів. Інструкція Наркомату освіти УСРР про роботу 
місцевих комітетів охорони пам’яток мистецтва, старовини й природи. 
Обов’язкові постанови Кам’янецького повітового відділу праці й соціального 
забезпечення, накази про соціальне забезпечення родин червоноармійців, осіб 
потерпілих від контрреволюції, про надання матеріальної допомоги 
дитбудинкам (1920). Листування з відділами повітового ревкому, волосними і 
міськими ревкомами та установами повіту з різних питань. Списки, особові 
справи працівників відділів ревкому. 

 
Волосні революційні комітети 
 
18 фондів, 170 од. зб.,1919–1921 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Вінницького повіту 
Жуківський, ф.Р-5354, 1 од.зб.,1921 р. 
Ізяславського повіту 
Білогородський, ф.Р-1357, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-949, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Славутський, ф.Р-760, 86 од.зб.,1920–1921 рр. 
Шепетівський, ф.Р-3204, 12 од.зб.,1919 р. 
Кам’янецького повіту 
Маківський, ф.Р-1056, 6 од.зб.,1919–1921 рр. 
Рихтецький, ф.Р-5355, 3 од.зб.,1920–1921 рр. 
Летичівського повіту 
Давидковецький, ф.Р-3486, 1 од.зб.,1920 р. 
Деражнянський, ф.Р-3483, 13 од.зб.,1920–1921 рр. 
Меджибізький, ф.Р-742, 11 од.зб.,1920–1921 рр. 
Михалпільський, ф.Р-3207, 8 од.зб.,1919–1921 рр. 
Проскурівського повіту 
Кузьминський, ф.Р-3479, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Малинецький, ф.Р-3480, 11 од.зб.,1919–1921 рр. 
Сарнівський, ф.Р-2686, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Фельштинський, ф.Р-939, 1 од.зб.,1920 рр. 
Старокостянтинівського повіту 
Пашковецький, ф.Р-787, 3 од.зб.,1920 р. 
Ушицького повіту 
Жванчицький, ф.Р-5353, 1 од.зб.,1920 р. 
Осламівський, ф.Р-3481, 9 од.зб.,1920–1921 рр. 

 
Створювались у лютому-березні 1919 р. як тимчасові надзвичайні органи 
радянської влади. Функціонували з перервами. Після ліквідації свої функції 
передали волосним виконкомам. Переважна більшість документів волревкомів 
за 1919 р. втрачені в 1919-1920 рр. Документи за 1920-1921 рр. збереглися 
частково. 
Фонди II  категорії. Перше надходження – 1921 р., останнє – 1969 р. 

 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Подільського і 

Волинського губернських, повітових і волосних ревкомів, військових 
комісарів, продовольчих комітетів. Протоколи засідань волревкомів, волосних 
безпартійних конференцій. Протоколи загальних зборів мешканців сіл. 
Доповіді про роботу волревкомів. Розпорядження Славутського волревкому 
про охорону залізничних ліній. Накази начальника тилу Кам’янецького і 
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Летичівського повітів про боротьбу з куркульськими бандами. Тимчасове 
положення про волосні та сільські комітети бідноти (1919). Списки, зведення 
про кількість селянської і поміщицької землі, будівель, різного господарського 
майна. Накази Ізяславської повітової комісії по проведенню продовольчого 
тижня. Розпорядження Летичівського і Проскурівського повітревкомів з питань 
заготівлі і розподілу продовольчих товарів. Циркуляр Славутського 
волревкому від 6 грудня 1920 р. про організацію комітетів боротьби з 
саботажем власників промислових підприємств. Інструкція Волинського 
губернського земельного відділу про допомогу сім’ям червоноармійців у 
засіванні земель, збиранні врожаю. Накази повітових, районних комітетів праці 
про реєстрацію і працевлаштування працездатного населення. Паспорти і 
посвідчення мешканців Малиницької волості (1920). Листування волревкомів з 
питань організації та відкриття професійних шкіл і курсів, про реорганізацію 
шкіл в єдині трудові школи; щодо охорони телеграфних ліній, цукрових 
плантацій, реєстрації зброї тощо. 

 
Сільські революційні комітети 
 
2 фонди, 4 од. зб., 1920–1921 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Летичівського повіту 
Пирогівський, ф.Р-3482, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Старокостянтинівського повіту 
Фрідріховецький, ф.Р-3485, 3 од.зб.,1920 р. 
 
Створювалися у 1919 р. за розпорядженням волосних ревкомів як тимчасові 
надзвичайні органи радянської влади на місцях, функціонували з перервами. 
Ліквідовані у 1920-1922 рр., їх функції виконували новообрані сільські ради. 
Фонди  ІІІ категорії. Документи надійшли в 1961 р. 

 
Накази по військах тилу, повітового та волосного ревкомів, повітового 

військового комісара, комісії по боротьбі з дезертирством, приговори сільських 
сходів. Оголошення про відкриття повітового відділу соціального 
забезпечення. Листування з питань охорони залізниць, відкриття хат-читалень, 
обліку всіх садів, городів, пасік нетрудових господарств. 
 

ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ 
 
Виконавчі комітети повітових рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів 

 
6 фондів, 1370 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславський, ф.Р-2808, 94 од.зб.,1922–1923 рр. 
Кам’янецький, ф.Р-336, 461 од,зб.,1920–1923 рр. 
Летичівський, ф.Р-912, 13 од.зб.,1922–1923 рр. 
Новоушицький, ф.Р-1010, 781 од.зб.,1921–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-1386, 95 од.зб.,1921–1923 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-4133, 20 од.зб.,1922 р. 
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Утворені в квітні-травні 1919 р. на підставі постанови Ради народних комісарів 
від 8 лютого 1919 р. „Про організацію місцевих органів радянської влади та 
порядок управління”. Були виконавчими і розпорядчими органами державної 
влади у повітах. Керували господарським  і соціально-культурним 
будівництвом через відділи: управління, військового, земельного, фінансового, 
юстиції, продовольчого, народної освіти, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення тощо, які були самостійними установами. Функціонували з 
перервами. Припинили діяльність у червні-серпні 1919 р. у зв’язку з 
захопленням Поділля петлюрівськими військами. Відновлені у лютому-березні 
1921 р. Ліквідовані постановою Всеукраїнського Центрального  Виконавчого 
комітету від 7 березня 1923 р. про ліквідацію повітів і волостей та створення 
округів та районів. Документи за 1919 р. втрачені в роки громадянської війни. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1965 р. У всіх 
фондах крім Ф.Р-4133 є ОЦД.  Ф.Р-1386 Полонський виконком повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів: 73 справи надійшли з 
Житомирського обласного архіву в 1952 р., Ф.Р-4133 Старокостянтинівський 
виконком повітової ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів – 15 справ з Житомирського обласного архіву. 
 
Декрети та постанови ВУЦВК і РНК УСРР, циркуляри, розпорядження 

Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР (1920-1923); накази, постанови 
повітових виконкомів, військоматів. Матеріали повітових з’їздів Рад; 
обов’язкові постанови та накази Кам’янецького повітвиконкому по відділах за 
1933 р., протоколи засідань волосних виконкомів, сільських рад (1921). 
Зведення про політичний, економічний, культурний стан повітів і волостей 
(1921–1922). Матеріали по керівництву і контролю за діяльністю волосних 
виконкомів (1921-1922). Матеріали комісій по відокремленню церкви від 
держави, вилучення церковних цінностей в допомогу голодуючим. Устави 
релігійних громад Ізяславського повіту (1922). Інструкції наркомату 
внутрішніх справ УСРР, протоколи засідання, листування повітових 
адміністративно-територіальних комісій про внесення змін в адміністративно-
територіальний поділ повітів (1921-1922). Постанови ВУЦВК про комітети 
незаможних селян, затвердження положення про КНС. Документи IV 
Кам’янецького повітового з’їзду КНС (січень 1922). Інструкції, вказівки 
губвиконкому, протоколи, звіти, листування про організацію та роботу КНС. 
Акти сільських комітетів незаможних селян  Кам’янецького повіту (1921). 
Постанови, циркуляри губвиконкому, листування у зв’язку з переходом від 
продрозкладки до продподатку (1921). Матеріали про діяльність продовольчих 
органів (1922–1923). Списки приватних торговців по волостях Новоушицького 
повіту (1922). Протоколи та постанови повітових і волосних виконкомів про 
створення і діяльність комісій допомоги голодуючим. Документи про 
діяльність повітових військових комісаріатів (1921–1922), про участь 
військових частин у боротьбі з контрабандою. Інструкції, розпорядження і 
протоколи Української економічної ради (1921), повітових економічних нарад 
(1921–1923). Документи про організацію і діяльність радгоспів (1922). 
Протоколи засідань повітових рад захисту дітей (1921–1922). Акти обстеження 
дитячих будинків Старокостянтинівського повіту. Положення про іноземців в 
УСРР (1921). Акти реєстрації іноземних підданих (Кам’янецький повіт, 1921). 
Обов’язкова постанова Новоушицького повітвиконкому про введення трудових 
книжок і паспортизацію населення повіту (1921–1922). Анкети працівників 
волосних виконкомів та відомості на зарплату службовцям (1921–1922), 
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фінансові документи Кам’янецького і Новоушицького повітвиконкомів. 
Листування з волосними виконкомами та сільрадами з організаційних та 
господарських питань. 

 
Виконавчі комітети волосних рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів 
 
61 фонд, 2082 од. зб., 1919–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславського повіту 
Білогородський, ф.Р-633, 105 од.зб.,1920–1922 рр. 
Ганнопільський,  ф.Р-1373, 118 од.зб.,1919–1923 рр. 
Довжківський, ф.Р-3189, 63 од.зб.,1921–1923 рр. 
Жуківський, ф.Р-702, 64 од.зб.,1920–1923 рр. 
Ізяславський, ф.Р-764, 59 од.зб.,1921–1923 рр. 
Кривинський, ф.Р-2938, 108 од.зб.,1920–1923 рр. 
Кунівський, ф.Р-1984, 6 од.зб.,1922 р. 
Лабунський, ф.Р-651, 3 од.зб.,1920,1922 рр. 
Михнівський, ф.Р-1389, 94 од.зб.,1920–1922 рр. 
Перерослівський, ф.Р-1436, 4 од.зб.,1920–1923 рр. 
Плужнянський, ф.Р-2968, 11 од.зб.,1921–1922 рр. 
Славутський, ф.Р-761, 100 од.зб.,1920–1923 рр. 
Летичівського повіту 
Бахматовецький, ф.Р- 3213, 1 од.зб.,1921 р. 
Женишковецький, ф.Р-3313, 3 од.зб.,1922–1923 рр. 
Меджибізький, ф.Р-5098, 1 од.зб.,1920–1921 рр. 
Михалпільський, ф.Р-3308, 4 од.зб.,1919–1922 рр. 
Сусловецький, ф.Р-931, 4 од.зб.,1922 рр. 
Літинського повіту 
Старосинявський, ф.Р-2940, 1 од.зб.,1922 р. 
Кам’янецького повіту 
Баговицький, ф.Р-970, 4 од.зб.,1921–1923 рр. 
Балинський, ф.Р-1248, 108 од.зб.,1921–1923 рр. 
Бережанський, ф.Р-973, 41 од.зб.,1920–1923 рр. 
Вільховецький, ф.Р-2340, 49 од.зб.,1921–1923 рр. 
Війтовецький, ф.Р-1011, 3 од.зб.,1922–1923 рр. 
Гавриловецький, ф.Р-631, 103 од.зд.,1920–1923 рр. 
Городоцький, ф.Р-2338, 15 од.зб.,1921–1922 рр. 
Довжоцький, ф.Р-1013, 134 од.зб.,1920–1923 рр. 
Жванецький, ф.Р-1015, 2 од.зб.,1922 р. 
Зіньківський, ф.Р-2342, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
Ісаковецький, ф.Р-2939, 1 од.зб.,1919 р. 
Куявський, ф.Р-622, 56 од.зб.,1920–1923 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-1021, 98 од.зб.,1920–1923 рр. 
Маківський, ф.Р-634, 92 од.зб.,1921–1923 рр. 
Орининський, ф.Р-638, 92 од.зб.,1922–1923 рр. 
Осламівський, ф.Р-639, 26 од.зб.,1921–1922 рр. 
Рихтецький, ф.Р-1031, 6 од.зб.,1920–1923 рр. 
Смотрицький, ф.Р-852, 50 од.зб.,1921–1923 рр. 
Циківський, ф.Р-1249, 14 од.зб.,1920–1923 рр. 
Полонського повіту 
Полонський, ф.Р-3133, 4 од.зб.,1919–1922 рр. 
Проскурівського повіту 
Малиницький, ф.Р-741, 3 од.зб.,1920–1923 рр. 
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Сарнівський, ф.Р-938, 2 од.зб.,1921 р. 
Фельштинський, ф.Р-1035, 2 од.зб.,1920–1922 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-1037, 8 од.зб.,1921–1922 рр. 
Шарівський, ф.Р- 944, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
Юринецький, ф.Р-2508, 9 од.зб.,1920–1921 рр. 
Старокостянтинівського повіту 
Волочиський, ф.Р-1012, 1 од.зб.,1922 р. 
Остропільський, ф.Р-1027, 2 од.зб.,1923 р. 
Решнівецький, ф.Р-1030, 2 од.зб.,1921–1922 рр. 
Ушицького повіту 
Дунаєвецький, ф.Р-1095, 39 од.зб.,1921–1922 рр. 
Жванчицький,  ф.Р-2442, 19 од.зб.,1920–1923 рр. 
Заміхівський, ф.Р-654, 45 од.зб.,1920–1922 рр. 
Калюський, ф.Р-1016, 3 од.зб.,1921–1923 рр. 
Капустянський, ф.Р-623, 13 од.зб.,1921–1923 рр. 
Китайгородський, ф.Р-1017, 9 од.зб.,1921–1922 рр. 
Косиковецький, ф.Р-1018, 17 од.зб.,1921–1922 рр. 
Миньковецький, ф.Р-1022, 42 од.зб.,1921–1922 рр. 
Мукарівський, ф.Р-1023, 83 од.зб.,1920–1923 рр. 
Муровано-Куриловецький, ф.Р-3431, 1 од.зб.,1921–1922 рр. 
Рахновецький, ф.Р-1135, 80 од.зб.,1920–1923 рр. 
Солобковецький, ф.Р-1033, 41 од.зб.,1920–1923 рр. 
Староушицький, ф.Р-3314, 1 од.зб.,1921–1922 рр. 
Струзський, ф.Р-1034, 9 од.зб.,1923 р. 
 
Обиралися на волосних з’їздах рад на підставі постанови РНК УССР від           
8 лютого 1919 р. „Об организации местных органов советской власти и 
порядке управления”. Діяли в квітні-серпні 1919 р., з січня 1921 р. по березень 
1923 р. Тимчасово припинили діяльність у зв’язку з воєнними діями під час 
іноземної інтервенції та громадянської війни. Були виконавчими та 
розпорядчими органами державної влади на території волостей. Здійснювали 
охорону революційного порядку і керували господарським, культурно-
соціальним будівництвом. Мали відділи: управління, військовий, земельний, 
фінансовий, податковий, праці і соціального забезпечення, народної освіти, 
охорони здоров’я. 
Відділи не були самостійними органами, вони входили до складу 
волвиконкомів. 
Частина архівних справ фондів розпочата діловодством волревкомів. 
Документи більшості волвиконкомів за 1919 р. не збереглися. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1978 р. 

 
Відділи управління 
Постанови, циркуляри ВУЦВК і РНК УСРР, інструкції, розпорядження, 

накази Наркому внутрішніх справ УСРР (1920-1923), губернського, повітових 
виконкомів, продовольчих комітетів (комісій), військоматів. Протоколи 
волосних селянських з’їздів, безпартійних конференцій. Документи щодо 
виборів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (протоколи 
виборів, списки виборців). Протоколи засідань пленумів і президій волосних 
виконкомів і сільських рад. Доповіді, зведення про політичний і економічний 
стан волості і сіл. Протоколи загальних зборів громадян сіл. Документи про 
вибори комітетів незаможних селян, їх діяльність. Статистичні відомості про 
кількість населення та національний склад волостей. Постанови повітових 
виконкомів про організацію пожежних команд та інформації про їх діяльність. 
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Матеріали про створення комісій допомоги голодуючим. Листування з 
установами Орининської волості про вилучення церковних цінностей для 
допомоги голодуючим. Звіти про організацію і діяльність Жванецького 
інтернату для безпритульних. Акти обстеження промислових підприємств 
Славутської волості (1921). Обов’язкові постанови волвиконкомів з питань 
санітарії. 

 
Військові відділи 
Накази, акти, протоколи, листування щодо питань з військових справ 

(1920-1921). Накази, інструкції повітового військкомату щодо обліку 
військовозобов’язаних. Штатний розпис, тимчасовий статут і номенклатура 
волосних військових комітетів. Накази повітових військоматів по військових 
частинах та установах, підвідомчих військкомату. Списки  військово-
зобов’язаних по волостях. Відомості про кількість населення по селах волості 
(Орининський волвиконком, 1922). Накази повітової комісії стосовно боротьби 
з дезертирством. Наказ Орининського повітового військомату та листування з 
ним про розформування волосних військових відділів (1922). 

 
Земельні відділи 
Накази, циркуляри Народного комісаріату земельних справ УСРР 

(1920-1923). Постанови, циркуляри губернських, повітових виконкомів, 
інструкції повітових земельних відділів. Відомості про земельний фонд, розмір 
посівних площ по селах  і волостях, про врожайність і валові збори зерна. 
Інструкція губернських і повітових земельних відділів, звіти і листування про 
розподіл між селами колишніх поміщицьких і куркульських земель. Подвірні 
відомості земель, конфіскованих у куркулів. Листування про організацію 
сільськогосподарських комун, артілей, з питань боротьби із захворюванням 
чуми у великої рогатої худоби, про надання допомоги сім’ям червоноармійців. 

 
Податкові інспектори 
Накази, циркуляри губернських і повітових фінансових відділів і 

продовольчих комітетів (1920-1923). Протоколи засідань волосних виконкомів, 
податкових комісій, зональних зборів селян з питань оподаткування населення. 
Листування про надання пільг по продподатку незаможним селянам, сім’ям 
червоноармійців. Відомості про надходження грошей для голодуючих, про 
надходження загальногромадського податку.  

 
Відділи соціального забезпечення 
Циркуляри, інструкції, розпорядження Народного комісаріату 

соціального забезпечення (1921-1923). Звіти про роботу волосних відділів 
соціального забезпечення. Листування, інструкції про порядок призначення 
пенсій, про трудове влаштування інвалідів, про забезпечення будівельними 
матеріалами сімей, які потерпіли від пожеж. Постанови повітвиконкомів, 
інструкції, протоколи загальних зборів селян про створення та роботу волосних  
і сільських комітетів взаємодопомоги. Обліково-контрольні картки пенсіонерів 
(Орининський волвиконком, 1921). Звіт про роботу Славутського будинку 
відпочинку (1922). 

 
Відділи народної освіти 
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Постанови, інструкції, розпорядження народного комісаріату освіти 
УСРР. Циркуляри, інструкції губернських відділів народної освіти, повіт-
виконкомів з питань ліквідації неписьменності. Статистичні відомості про 
кількість неписьменного населення по селах. Зведення про стан, роботу шкіл. 
Інвентаризаційні описи шкільного майна. Акти обстеження шкіл. Протоколи 
волосних вчительських конференцій. Документи про організацію навчального 
процесу, позашкільного виховання. Статистичні зведення про кількість 
вчителів, дітей. Відомості про відкриття  та правила роботи хат-читалень в 
селах волості. Директиви повітових відділів народної освіти, інструкції для 
волосних та сільських драматичних гуртків, хорів і оркестрів, протоколи 
засідань аматорських та культурно-освітніх гуртків, списки їх членів. Статут 
товариства „Просвіта” (Осламівська волость, 1922). Постанови волвиконкомів  
щодо пам’ятників культури і природи. 
 

Виконавчі комітети окружних рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів 

 
3 фонди, 2279 од. зб., 1922–1930, 1935, 1937 р. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецький, ф.Р-337, 1689 од.зб., 1922–1930, 1935–1937 рр. 
Проскурівський, ф.Р-926, 40 од.зб., 1923–1937 рр. 
Шепетівський, ф.Р-766, 550 од.зб., 1923–1936 рр. 
 
Створені на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Були 
виконавчими,  розпорядчими і контролюючими органами державної влади на 
території округів. Здійснювали керівництво господарським і культурно-
соціальним будівництвом через відділи (адміністративний, робітничо-
селянської інспекції, місцевого (комунального) господарства, земельний, 
фінансовий, торгівлі) та інспектури (народної освіти, охорони здоров’я, праці і 
соціального забезпечення). Відділи і інспектури в організаційному відношенні 
були самостійними установами. Діловодство окрвиконкомів вели їх секретарі. 
Кам’янецький і Шепетівський окрвиконкоми припинили діяльність згідно з 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 13 червня 1930 р. Територія 
Кам’янецького округу ввійшла до складу Проскурівського, а територія 
Шепетівського була приєднана до Бердичівського.  Проскурівський і 
Бердичівській окрвиконкоми ліквідовані постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 
2 вересня 1930 р. Кам’янець-Подільський, Проскурівський і Шепетівський 
окрвиконкоми відновлені постановою Президії ЦВК УСРР від 4 травня 1935 р. 
„Про створення округів на території Київської і Вінницької областей”. 
Ліквідовані на підставі постанови ЦВК СРСР від 22 вересня 1937 р. 
Фонди I категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1950 р. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих 
виданнях. 
 

Постанови, протоколи засідань президії Всеукраїнського Центрального 
Виконавчого Комітету, постанови РНК УСРР (1923-1930). Постанови колегій, 
циркуляри, інструкції і розпорядження  Ради Народних комісарів УСРР (1923-
1930). Документи (циркуляри Волинського і Подільського губвиконкомів, 
звіти, доповіді, інформації, листування) про ліквідацію повітів і волостей, 
повітових і волосних установ; про створення округів і районів, окружних і 
районних установ (лютий-квітень 1923). Постанови Кам’янецького 
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окрвиконкому, листування про ліквідацію Лянцкорунського, Маківського і 
Жванецького районів (грудень 1928). Документи про ліквідацію Кам’янецького 
і Шепетівського округів і окружних установ (червень-липень 1930). Постанови, 
протоколи засідань, листування окружних адміністративно-територіальних 
комісій (1921–1930). Накази губвиконкомів, постанови окрвиконкомів і 
листування у зв’язку з ліквідацією губерній, губернських установ і розширення 
прав окружних, районних установ та сільських Рад (1925–1926). Матеріали 
окружних з’їздів рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
(списки делегатів, мандати, доповіді, протоколи, резолюції і постанови). Звіти 
про роботу окружних і районних виконавчих комітетів. Документи про 
виконання постанов окружних з’їздів рад, пленумів, президій окрвиконкомів 
(1926-1928). Матеріали  пленумів  і президій окрвиконкомів: протоколи, 
доповіді, резолюції та постанови губернських та окружних виконкомів (1923–
1930). Бюлетені окрвиконкомів (1924–1927). Місячні і квартальні плани роботи 
президій і пленумів окружних і районних виконкомів (1923–1930). Протоколи 
районних безпартійних конференцій (1923–1925). Матеріали   про проведення 
окружних і районних з’їздів жінок – членів Рад. Протоколи наради з 
безпартійними селянами – членами Кам’янецького окрвиконкому (квітень 
1929). Звіти і доповіді про роботу окружного бюро нацменшин (1925–1929). 
Протоколи засідань, звіти польського бюро Проскурівського окрвиконкому 
(1926-1928). Відомості про національний склад округів,  роботу окружних і 
районних виконкомів серед нацменшин. Доповіді, звіти, інформації про 
політичний стан округів (1923–1925). Матеріали про боротьбу з політичними і 
карним бандитизмом. Звіти про роботу окружних і районних комітетів 
незаможних селян. Листування про поліпшення роботи КНС, про роль і участь 
КНС в боротьбі з куркульством, колективізації сільського господарства, в 
роботі сільських культосвітніх установ. Матеріали про роботу окружних 
відділів робітничо-селянської інспекції, про створення і діяльність груп 
сприяння інспекції. Постанови окрвиконкомів, звіти та листування про 
українізацію радянського апарату (1926–1927). Звіти про діяльність окружних 
відділів місцевого господарства і відділів місцевої промисловості (1928–1930). 
Відомості про шкоду, заподіяну першою світовою війною, петлюрівцями й 
інтервентами промисловості Кам’янецького округу. Характеристика стану 
цукрової промисловості і бурякосіяння в Кам’янецькому (1928) і 
Проскурівському (1913, 1926, 1927) округах. Матеріали про стан і роботу 
підприємств легкої і харчової промисловості, кустарної промисловості, 
підприємств кооперації інвалідів. Доповіді, звіти, протоколи засідань колегії 
окружних земельних відділів (1923–1930). Документи про стан і перспективи 
розвитку сільського господарства (1924–1929) садівництва і виноградарства. 
Звіти, відомості про розвиток тваринництва, птахівництва. Матеріали про 
охорону і впорядкування лісового господарства округів. Звіти про діяльність 
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту (1924). 
Пояснювальна записка до проекту організації сільськогосподарської дослідної 
станції при Кам’янець-Подільському сільгоспінституті і положення про 
станцію. Постанови окружних з’їздів рад, пленумів окрвиконкомів з питань 
кооперації і колективізації сільського господарства (1925–1930). Відомості про 
кількість сільськогосподарських комун, артілей, товариств по спільному 
обробітку землі (1921–1927). Відомості про організаційно-політичну роботу 
двадцятип’ятитисячників у колгоспах. Документи про стан і роботу робітничих 
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кооперативів і сільських споживчих товариств, установ народної освіти, 
охорони здоров’я, охорони материнства і дитинства, соціального забезпечення. 
Циркуляри, листування про боротьбу з дитячою безпритульністю. Документи 
про створення дитячих будинків і колоній, виховну роботу в них. Доповіді, 
інформації окружних комітетів МОДР, окружних відділень Українського 
товариства Червоного Хреста та інших громадських організацій. 

 
Окружні бюро національних меншин 
 
2 фонди, 217 од. зб., 1924–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-653, 183 од.зб., 1924–1930 рр. 
Шепетівське, ф.Р-3508, 34 од.зб., 1924–1927 рр. 
 
Створені у зв’язку із постановою ВУЦВК від 22 жовтня 1924 р. 
Підпорядковувалися президіям окрвиконкомів і відповідним губернським 
органам у справах національних меншин. Діяли на підставі особливої 
інструкції Комісії у справах національних меншин при ВУЦВК. Сприяли 
матеріальному і культурному розвитку національних меншин. Ліквідовані 
разом з ліквідацією округів. 
Фонди III  категорії. Перше надходження – 1931 р. 

 
Циркуляри, інструкції, обіжники Волинського губвиконкому. 

Протоколи засідань єврейських сільрад, загальних зборів громадян, 
єврейського населення. Доповідні записки, відомості про національний і 
соціальний склад населення округів. Статистичні відомості про населення 
національних меншин Кам’янець-Подільського округу (1924). Акти 
обстеження національних сільрад; списки національних культурно-освітніх 
установ, служителів культу Шепетівського округу (1925–1926). Листування  
про облік нацменшин, організацію сільськогосподарських колективів у 
національних селах. Анкети вчителів національних шкіл, голів національних 
сільрад; євреїв, які переходять до землеробства. Статути переселенських 
товариств Кам’янець-Подільського округу (1926–1927). Списки, анкети 
співробітників національних сільрад; посімейні списки євреїв, які перейшли до 
землеробства (1926–1927). 
 

Виконавчий комітет Хмельницької обласної Ради народних 
депутатів 

 
Ф.Р-338, 12858 од. зб., 1937–1941, 1944–1992, 1994–1998 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 

 
На підставі постанови Центрального Виконавчого комітету СРСР від                  
22 вересня 1937 р. створений організаційний комітет ЦВК УРСР по Кам’янець-
Подільській області, з вересня 1938 р. – організаційний комітет Президії 
Верховної Ради УРСР по Кам’янець-Подільській області. Виконком 
Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих, обраний 5 січня 
1940 р. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1954 р. 
Кам’янець-Подільська область перейменована у Хмельницьку, відповідно 
Кам’янець-Подільська обласна рада – в Хмельницьку. На підставі Указу 
Президії ВР СРСР від 30 грудня 1962 р. реорганізований у виконкоми 
обласних, сільської та промислової рад депутатів трудящих. Указом Президії 
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ВР УРСР від 1 грудня 1964 р. промисловий і сільський облвиконкоми 
об’єднані у виконком Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. 
Відповідно до рішення жовтневого (1977) пленуму ЦК КПРС, VII сесії 
Верховної Ради  СРСР, 15 листопада 1977 р. рішенням ІІІ позачергової сесії 
обласної ради XVI скликання обласна рада депутатів трудящих перейменована 
в обласну раду народних депутатів (відповідно і виконком). На виконання 
Закону України „Про представника Президента України”, постанови Верховної 
Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про представника 
Президента України” від 5 березня 1992 р. та Указу Президента України від       
14 квітня 1992 р. „Про місцеву державну адміністрацію” розпорядженням 
представника Президента України у Хмельницькій області припинено 
діяльність виконавчого комітету обласної ради народних депутатів. 12 липня 
1994 р. розпорядженням голови Хмельницької обласної держадміністрації 
припинено діяльність держадміністрації, рішенням І сесії знов обраної 
обласної ради від 12 липня 1994 р. №1 утворено її виконавчий комітет. На 
виконання ст. 46 та ст. 53 частини І Конституційного Договору між Верховною 
Радою України та Президентом України про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на 
період до прийняття нової Конституції України та Указу Президента України 
від 24.07.95 р. №640 „Про обласні, Київську та Севастопольську міські, 
районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації”, 
розпорядженням голови обласної ради від 04.08.95 р. №311-р (затверджено 
рішенням п’ятої сесії обласної ради від 29.08.95р. №3) було ліквідовано 
виконавчий комітет Хмельницької обласної ради, функції якого передані 
створеній обласній державній адміністрації.  
Виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на території 
області. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 2004 р. Очікується  
подальше надходження документів. Інформація використовувалась в 
енциклопедичних, наукових, краєзнавчих виданнях. 469 од. зб. – розсекречено. У 
фонді є ОЦД. 

 
Укази, постанови, розпорядження Президії Верховної Ради СРСР, 

УРСР, постанови Рад Міністрів СРСР, УРСР. Постанови, розпорядження, 
рішення облвиконкому, спільні рішення, постанови облвиконкому, бюро 
обкому КП(б)У, протоколи сесій та засідань виконкому обласної ради, 
розширених засідань міських, районних та сільських рад, постійнодіючих 
комісій. Плани, звіти, доповіді про діяльність облвиконкому, його відділів, 
міських, районних, сільських рад.   Постанова Президії Верховної Ради УРСР 
про перенесення обласного центру з м. Кам’янця-Подільського в м. Проскурів 
(1941). Документи про розміщення обласних організацій в м. Проскурові 
(1944). Основні показники виконання плану розвитку промисловості і 
сільського господарства по районах області. Документи про організацію 
Кам’янець-Подільського управління місцевої паливної промисловості (1939). 
Справи про відведення земель для торфорозробок. Документи щодо 
проведення геолого-розвідувальних робіт, ознайомлення з матеріалами та 
місцями покладів бурого вугілля в Орининському, Славутському та інших 
районах області (1940–1941). Матеріали (постанови, характеристики, списки) 
щодо участі у Всесоюзних сільськогосподарських виставках (1940, 1952). 
Матеріали про переселення мешканців області в інші регіони СРСР (1944, 
1949–1952). Документи комісії оргнабору робочої сили для різних міністерств. 
Документи (звіти, звернення, листування) по відділу репатріації. Постанови 
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обкому КП(б)У і облвиконкому про підготовку і проведення весняної сівби, 
про обробіток і збирання сільськогосподарських культур, про заходи щодо 
збільшення поголів’я великої рогатої худоби, свиней, птиці, про піднесення 
продуктивності громадського тваринництва, про розвиток садівництва і 
виноградарства. Матеріали про роботу підприємств місцевої промисловості і 
комунального господарства, розвиток транспорту і зв’язку, житлового 
будівництва, торгівлі та побутового обслуговування, діяльність фінансових 
установ. Документи щодо розвитку народної освіти та охорони здоров’я, 
культосвітньої та спортивно-масової роботи. Інформація про соціалістичні 
змагання районних і сільських рад, колгоспів, підприємств, організацій та 
установ області. Документи Ради по справах російської православної церкви 
при Раді Міністрів СРСР, уповноваженого Ради по УРСР та уповноваженого 
Ради у справах російської православної церкви по області (1944–1964). Справи 
Городищенського та Сатанівського монастирів (1944–1966).  Документи про 
підготовку і проведення виборів до Верховної Ради СРСР та УРСР, до місцевих 
рад народних депутатів, про склад депутатського корпусу; звіти та інформація 
про роботу постійно діючих комісій. Укази Президії Верховної Ради УРСР, 
протоколи, довідки, характеристики та інші матеріали про нагородження  
орденами, медалями, Почесними грамотами. Матеріали про адміністративно-
територіальні зміни в області, затвердження і перейменування населених 
пунктів. Звіти та інформація районних та міських виконкомів, обласних 
організацій про стан розгляду та вирішення скарг і заяв громадян. Штатні 
розписи, кошториси облвиконкому, річні бухгалтерські звіти. Характеристики 
працівників установ області, особові справи та відомості на видачу зарплати 
співробітникам облвиконкому (1939-1941). Листування з Радою Міністрів 
УРСР, міністерством фінансів, вищими та місцевими органами державної 
влади. 
 
 

Хмельницька обласна державна адміністрація 
 
Ф.Р-6377, 977 од. зб., 1992–1998 рр. Описи. Укр. мова. 
 
Відповідно до Закону України „Про представника Президента України”, 
постанови Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону 
України „Про представника Президента України” від 5 березня 1992 р. та 
Указу Президента України від 14 квітня 1992 р. „Про положення про місцеву 
державну адміністрацію”, розпорядженням Представника Президента України 
у Хмельницькій області cтворено Хмельницьку обласну державну 
адміністрацію. Розпорядженням голови Хмельницької обласної 
держадміністрації від 12 липня 1994 р. припинено діяльність адміністрації, а 
рішенням першої сесії знов обраної обласної ради від 12 липня 1994 р. №1 
утворено її виконавчий комітет. Відповідно до указу Президента України від 
24 липня 1995 р. №640 „Про обласні, Київську, Севастопольську міські, 
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації”, 
розпорядження голови обласної ради від 04 серпня 1995 №311 (затверджено 
рішенням п’ятої сесії обласної ради від 29 серпня 1995 №3) було ліквідовано 
виконком Хмельницької обласної ради та утворено обласну державну 
адміністрацію, яка підпорядковується адміністрації Президента України, 
Кабінету Міністрів України. У підпорядкуванні облдержадміністрації 
знаходяться районні державні адміністрації, структурні підрозділи. В межах 
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своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також 
реалізує свої повноваження, делеговані їй відповідною радою. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 2002 р., останнє – 2004 р. Очікується  
подальше надходження документів. 

 
Закони України, постанови Верховної Ради України,  Президії 

Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України. 
Документи вищих та місцевих органів державної влади, установ і організацій з 
питань: законності і правопорядку, роботи правоохоронних органів; 
прогнозування соціально-економічного розвитку області, фінансування, 
кредитування різних галузей народного господарства області, з питань 
розвитку ринкових відносин; роздержавлення і приватизація власності, 
демонополізації виробництва; роботи підприємств і установ паливно-
енергетичного комплексу, забезпечення народного господарства області 
енергоресурсами, матеріально-технічного забезпечення народного 
господарства; роботи промислових підприємств області, будівництва, 
архітектури, роботи будівельних організацій; ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС і надзвичайних ситуацій; будівництва і експлуатації автомобільних 
шляхів, автомобільного, залізничного, повітряного транспорту; підприємств і 
організацій зв’язку; підприємств і установ житлово-комунального 
господарства; підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового 
обслуговування населення, заготівлі, переробки і використання вторинних 
сировинних матеріалів; розвитку зовнішньо-економічних зв’язків; підприємств 
і установ харчової промисловості, агропромислового комплексу області, 
землекористування, охорони природного навколишнього середовища; 
організації праці, запобігання травматизму. Документи з питань: освіти, роботи 
навчальних закладів, установ культури, охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, роботи з молоддю, розвитку фізичної культури і спорту; 
використання мінеральних ресурсів, діяльності курортів, розвитку туризму, 
релігійної сфери, організаційно-господарських питань. Розпорядження голови 
облдержадміністрації, засідань комісій облдержадміністрацій. Документи про 
роботу комісії з питань поновлення прав реабілітованих, довідки і огляди про 
відповідність розпоряджень представників Президента України в районах та 
рішень міськвиконкомів (міст обласного значення) чинному законодавству, 
звіти, доповідні записки, інші аналітичні матеріали про роботу із зверненнями  
громадян, інформації райдержадміністрацій, міськвиконкомів, управлінь, 
відділів та інших служб облдержадміністрації про роботу із зверненнями 
громадян. Кошториси витрат та штатні розписи Хмельницької обласної 
державної адміністрації, про виконання кошторису обласної редколегії книги 
Пам’яті України. Протоколи засідань Координаційного комітету по боротьбі з 
корупцією і організованою злочинністю в області. Документи профспілкового 
комітету облдержадміністрації. Протоколи засідань Президії та сесій обласної 
ради за травень-грудень 2003 року.  

 
Ізяславська районна державна адміністрація 
 
Ф.Р-6414, 8 од. зб., 1993, 1994, 1996–1997 рр. Опис. Укр. мова. 
 
На виконання Закону України „Про представника Президента України”, 
постанови ВР України „Про порядок введення в дію Закону України „Про 
представника Президента України” від 5 березня 1992 р. №2167-Х11 та Указу 
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Президента України „Про положення про місцеву держадміністрацію” від         
14 квітня 1992 р. та у відповідності  до розпорядження Представника 
Президента України у Хмельницькій області №6 від 21 квітня 1992 р. „Про 
утворення державної адміністрації області і припинення діяльності виконкому 
обласної ради народних депутатів”, Представник Президента України в 
Ізяславському районі видав розпорядження №2 від 22 квітня 1994 р. „Про 
утворення державної адміністрації району і припинення діяльності виконкому 
районної ради народних депутатів”. В липні 1994 р. згідно з Законом України 
„Про формування місцевих органів влади і самоврядування” Ізяславська 
райдержадміністрація припиняє свою діяльність та передає свої повноваження 
голові виконкому районної ради (розпорядження №706 від 19 липня 1994 р.). 
На виконання статей 46, 53 ч. 2 Конституційного договору між Верховною 
Радою та Президентом України про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на 
період до прийняття нової Конституції України та Указу Президента України 
від 24 липня 1995 р. №640 „Про обласні, Київську та Севастопольську міські, 
районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації” в 
Ізяславському районі ліквідовується виконком районної ради та утворюється 
райдержадміністрація (розпорядження голови районної ради №108 від                
21 серпня 1995 р., рішення 1У сесії районної ради ХХ1 скликання від 12 вересня 
1995 р.). 
Документи надійшли в секретну частину архіву. 

 
Виконавчі комітети міських рад народних депутатів 
(міськвиконкоми) 

 
12 фондів, 12815 од. зб., 1917–1940, 1944–1998 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Волочиський, ф.Р-4276, 445 од.зб.,1946–1980 рр. 
Городоцький, ф.Р-2054, 180 од.зб.,1925,1940–1970 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-1883, 581од.зб., 1921, 1944–1946, 1958–1984 рр. 
Ізяславський, ф.Р-1408, 525 од.зб.,1926–1934, 1944–1979 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-335, 3649 од.зб., 1917–1940, 1944–1998 рр. 
Красилівський, ф.Р-6208, 212 од.зб.,1965–1986 рр. 
Новоушицький, ф.Р-2877, 1 од.зб.,1923 р. 
Полонський, ф.Р-4673, 460 од.зб.,1930,1944–1983 рр. 
Славутський, ф.Р-720, 1315 од.зб.,1925–1937, 1944–1979 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-2807, 541 од.зб.,1944–1984 рр. 
Хмельницький, ф.Р-1211, 2725 од.зб.,1924–1941, 1944–1985 рр. 
Шепетівський, ф.Р-942, 2181 од.зб.,1930–1936, 1944–1989 рр. 
 
Створені в 1919 р. відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. як 
вищі органи радянської влади в містах.  
Здійснювали функції управління і адміністративно-господарського 
керівництва. 
Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. почали називатися міськими радами 
депутатів трудящих, з 1978 р. – виконавчі комітети міських рад. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1938 р., останнє – 1993 р. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових та краєзнавчих 
виданнях. Очікується подальше надходження документів від архівних відділів 
міськвиконкомів. 

 
Постанови, протоколи засідань ЦВК УРСР. Постанови РНК СРСР і 

УРСР. Постанови, протоколи, циркуляри, накази, інструкції губернських, 
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окружних, повітових, обласних виконкомів та їх відділів. Протоколи сесій та 
засідань виконкомів міських рад. Інструкції, листування щодо проведення 
виборів до місцевих рад, обласної та Верховної Рад СРСР, УРСР, протоколи 
дільничих виборчих комісій про підсумки голосування. Накази виборців 
депутатам та звіти про їх виконання. Плани та звіти міськвиконкомів. 
Протоколи, рішення, плани, звіти постійних комісій по торгівлі та 
громадському харчуванню, народній освіті, житлово-комунальному 
господарству, охороні здоров’я та соціальному забезпеченні, будівництві, 
промисловості, транспорту та зв’язку, охороні природи, по культурі та 
молодіжних питаннях тощо. Постанови облвиконкому, обласних управлінь 
місцевої промисловості, будівельних матеріалів про заходи щодо розвитку 
народного господарства міст. Документи по організації соціалістичного 
змагання організацій, підприємств міст. Відомості про стан і розвиток системи 
споживчої кооперації та мережі державних торгівельних підприємств у містах.  
Документи про опікунство, всиновлення. Рішення про надання житла, 
відведення земельних ділянок під будівництво підприємств, установ, 
навчальних, лікувальних закладів, житлових будинків. Акти про введення в 
експлуатацію об’єктів будівництва.  Документи про нагородження державними 
нагородами. Документи з питань релігійних культів. Штатні розписи, 
кошториси видатків. 

 
Виконавчі комітети районних рад народних депутатів 
(райвиконкоми) 

 
48 фондів, 42914 од. зб., 1922–1941, 1944–1992, 1994–1995 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 
 
Антонінський, ф.Р-3536, 181 од.зб.,1944–1962 рр. 
Базалійський, ф.Р-3933, 91 од.зб.,1944–1959 рр. 
Бахматовецький, ф.Р-42, 3 од.зб.,1923,1925–1928 рр. 
Берездівський, ф.Р-682, 537 од.зб.,1923–1924,1944–1959 рр. 
Білогірський, ф.Р-3513, 480 од.зб.,1944–1962, 1965–1986 рр. 
Білогородський, ф.Р-1439, 2 од.зб.,1923 р. 
Віньковецький, ф.Р-334, 1613 од.зб.,1923–1935,1944–1961, 1966–1986 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-3532, 483 од.зб.,1944–1958 рр. 
Волочиський, ф.Р-34, 1676 од.зб., 1927,1938–1941,1944–1992 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-659, 1361 од.зб.,1923–1931 рр. 
Гвардійський, ф.Р-940, 250 од.зб.,1925–1926,1944–1957 рр. 
Городоцький, ф.Р-632, 1351 од.зб.,1924,1944–1990 рр. 
Грицівський, ф.Р-1956, 220 од.зб.,1923,1930,1944–1958 рр. 
Деражнянський, ф.Р-90, 1670 од.зб.,1937,1944–1962,1965–1989 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-1042, 1225 од.зб.,1923–1936, 1944–1982 рр. 
Жванецький, ф.Р-1043, 1109 од.зб.,1923–1928 рр. 
Зіньковецький, ф.Р-1044, 20 од.зб.,1923–1930 рр. 
Ізяславський, ф.Р-846, 1647 од.зб.,1923–1935, 1944–1992,1995 рр. 
Калюський, ф.Р-1019, 3 од.зб.,1924 р. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1250, 5812 од.зб.,1923–1934,1944–1988 рр. 
Китайгородський. ф.Р-332, 36 од.зб.,1924–1930 рр. 
Красилівський, ф.Р-2795, 766 од.зб.,1925,1945–1990,1994 рр. 
Кузьминський, ф.Р-1444, 1 од.зб.,1927 р. 
Купинський, ф.Р-329, 392 од.зб.,1922–1928 рр. 
Летичівський, ф.Р-2154, 595 од.зб.,1927,1945–1991 рр. 
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Лянцкорунський, ф.Р-1245, 893 од.зб.,1923–1927 рр. 
Маківський, ф.Р-1050, 729 од.зб.,1923–1928 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3591, 72 од.зб.,1944–1959 рр. 
Миньковецький, ф.Р-127, 139 од.зб.,1923–1925,1944–1959 рр. 
Михалпільський, ф.Р-1052, 32 од.зб.,1929,1958–1959 рр. 
Новоушицький, ф.Р-1469, 1715 од.зб.,1923–1931,1944–1962, 1965–1991 рр. 
Орининський, ф.Р-331, 624 од.зб.,1923–1930,1944–1959 рр. 
Остропільський, ф.Р-5191, 84 од.зб.,1944–1953 рр. 
Плужнянський, ф.Р-655, 317 од.зб.,1923–1930,1944–1959,1962 рр. 
Полонський, ф.Р-2361, 1505 од.зб.,1926,1937,1940,1944–1963,1967–1991 рр. 
Сатанівський, ф.Р-4126, 188 од. зб., 1944–1958 рр. 
Славутський, ф.Р-762, 4013 од.зб.,1923–1939,1944–1988 рр. 
Смотрицький, ф.Р-330, 823 од.зб.,1923–1927,1944–1961 рр. 
Солобковецький, ф.Р-84, 281 од.зб.,1924–1930,1944,1946–1957 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-933, 1029 од.зб.,1923–1930,1944–1992 рр. 
Старосинявський, ф.Р-1468, 974 од.зб.,1927–1937,1944–1962, 1966–1992 рр. 
Староушицький, ф.Р-629, 163 од.зб.,1925–1929,1934,1944–1959 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-4081, 783 од.зб., 1944–1962, 1967–1980 рр. 
Хмельницький, ф.Р-1160, 1675 од.зб.,1925–1935,1938–1941,1944–1963,1965–
1992 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-259, 2023 од.зб.,1923–1933,1944–1962,1977–1985 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-941, 159 од.зб.,1923–1930, 1944–1962 рр. 
Шепетівський, ф.Р-2738, 2090 од.зб.,1935,1944–1988 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-946, 1079 од.зб.,1923–1929,1944–1987 рр. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р., як виконавчі 
комітети районних рад робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів. До 1930 р. підпорядковувалися окрвиконкомам, з червня 1931 р. 
існували як самостійні органи управління. Відповідно до постанови IV 
позачергової сесії ВУЦВК від 9 лютого 1932 р. райвиконкоми 
підпорядковувались виконавчому комітету Вінницької області, з 22 червня 
1937 р. – Кам’янець-Подільської області. Райвиконкоми були органами 
державної влади в районі. Виконували адміністративні, виконавчі, розпорядчі 
функції. Відповідно до Конституції СРСР 1936 р. перейменовані у виконавчі 
комітети районних рад депутатів трудящих, відповідно до Конституції СРСР 
1977 р. – у виконкоми районних рад народних депутатів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1926 р., останнє – 2004 р. 
Очікується надходження документів від архівних відділів 
райдержадміністрацій. Інформація використовувалась у наукових та 
краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови ЦВК і РНК УРСР, протоколи, постанови, накази і інструкції 

наркомату внутрішніх справ, розпорядження губернських, окружних, 
обласного виконкомів та їх відділів, військоматів. Протоколи сесій засідань 
виконкомів, рішення (матеріали до них), районних з’їздів рад.  Протоколи 
районних селянських і безпартійних конференцій (1923–1924). Документи про 
вибори народних депутатів до сільських, районних рад, обласної ради, 
Верховної Ради УРСР. Списки депутатів. Списки голів і секретарів сільських 
рад. Звіти депутатів перед виборцями. Інформації, звіти про роботу сільських і 
районних комітетів незаможних селян. Економічна характеристика районів. 
Акти економічно-господарських обстежень районів. Документи про: 
виселення, переселення громадян, списки громадян, позбавлених виборчих 
прав; проведення кампанії самообкладення населення, реалізацію 
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внутрішнього займу на селі. Документи про роботу посівних комісій.  
Постанови, звіти, інформації про проведення робіт по землевпорядкуванню. 
Відомості про роботу підприємств місцевої промисловості, промислової 
кооперації. Протоколи та постанови окружних та районних конференцій і 
нарад учителів, методичних комісій. Інформації про підготовку шкіл до 
навчального року. Протоколи, звіти, плани районних надзвичайних комісій по 
ліквідації неписьменності. Плани, звіти, акти обстеження хат-читалень, 
бібліотек, клубів. Матеріали про діяльність опікунських рад. Документи про 
стан та перспективи розвитку охорони здоров’я. Зведення про профілактичну 
роботу органів охорони здоров’я. Акти обстеження санітарного стану 
підприємств, організацій, установ районів. Документи релігійних громад 
(статути, протоколи зборів, листування, опис майна). Відомості про збитки, 
заподіяні громадянам та народному господарству під час Другої світової війни, 
списки громадян, вивезених на роботу до країн Західної Європи. Документи 
про нагородження орденами та медалями, присвоєння почесних звань. 
Інформації, звіти, довідки про роботу РВК та їх відділів, комісій. Штатні 
розписи, бюджети, кошториси видатків райвиконкомів. Бухгалтерські та 
статистичні звіти. Листування з різних напрямків діяльності. 

 
Виконавчі комітети селищних рад народних депутатів 
 
24 фонди. 7585 од. зб., 1921–1935, 1944–1987 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Білогірського району 
Білогірської, ф.Р-5480, 379 од.зб., 1944–1983 рр. 
Ямпільської, ф.Р-5444, 465 од.зб., 1945–1983 рр. 
Віньковецького району 
Віньковецької, ф.Р-4966, 305 од.зб., 1945–1954, 1959–1980 рр. 
Волочиського району 
Війтовецької, ф.Р-6210, 104 од.зб., 1971–1984 рр. 
Городоцького району 
Сатанівської, ф.Р-4873, 361 од.зб., 1944–1984 рр. 
Деражнянського району 
Вовковинецької, ф.Р-4211, 370 од.зб., 1944–1966, 1969–1980 рр. 
Деражнянської, ф.Р-4159, 509 од.зб., 1944–1961, 1965–1980 рр. 
Лозівської, ф.Р-4175, 345 од.зб., 1950–1980 рр. 
Дунаєвецького району 
Дунаєвецької,ф.Р-3814, 242 од.зб., 1944–1954, 1960–1984 рр. 
Смотрицької, ф.Р-6006, 343 од.зб., 1950–1986 рр. 
Красилівського району 
Антонівської, ф.Р-3529, 337 од.зб., 1946–1973, 1976–1984 рр. 
Красилівської, ф.Р-5366, 131 од.зб., 1950–1964 рр. 
Летичівського району 
Летичівської, ф.Р-2544, 334 од.зб., 1921–1931, 1944–1949, 1958–1980 рр. 
Меджибізької, ф.Р-5858, 199 од.зб., 1947, 1952–1980 рр. 
Новоушицького району 
Новоушицької, ф.Р-4958, 364 од.зб., 1944–1960, 1962–1980 рр. 
Полонського району 
Понінківської, ф.Р-4695, 461 од.зб., 1944–1982 рр. 
Старосинявського району 
Старосинявської, ф.Р-221, 355 од.зб., 1933–1935, 1944–1985 рр. 
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Теофіпольського району 
Базалійської, ф.Р-3934, 337 од.зб., 1945–1985 рр. 
Теофіпольської, ф.Р-5507, 383 од.зб., 1944–1980 рр. 
Хмельницького району 
Чорноострівської, ф.Р-3849, 6 од.зб., 1945–1947 рр. 
Чорноострівської, ф.Р-5047, 237 од.зб., 1944–1981 рр. 
Чемеровецького району 
Чемеровецької, ф.Р-27, 265 од.зб., 1923–1927, 1932, 1946–1968 рр. 
Шепетівського району 
Грицівської, ф.Р-4301, 397 од.зб., 1944–1987 рр. 
Ярмолинецького району 
Ярмолинецької, ф.Р-5130, 356 од.зб., 1946–1978 рр.  
 
Утворювались нарівні з виконавчими комітетами міських рад. Після 
громадянської війни, відповідно до постанови Президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету „Про організацію міських Рад робітничих 
і червоноармійських депутатів” від 20 квітня 1921 р. у всіх губернських, 
повітових, фабрично-заводських селищах, містечках та інших населених 
пунктах організовувались ради робітничих і червоноармійських депутатів. 
Виконували адміністративні, розпорядчі та виконавські функції в селищах. 
Фонди III  категорії. Перше надходження – 1968 р., останнє – 1994 р. 
 
Постанови, директивні вказівки облвиконкому, райвиконкомів. 

Протоколи сесій, засідань виконкомів селищних рад. Матеріали діяльності 
постійно діючих  комісій (плани, звіти, списки, протоколи). Документи про 
вибори до ВР УРСР, селищних рад. Накази депутатам, їх звіти перед 
виборцями. Протоколи загальних зборів громадян селищ. Документи про 
святкування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна. Списки громадян 
вивезених на примусові роботи в Німеччину в роки Великої Вітчизняної війни. 
Договори про соціалістичне змагання. Бухгалтерські документи: бюджет, 
штатні розписи, річні звіти. 
 

Сільські ради народних депутатів (сільради) 
 
969  фондів, 188060 од. зб., 1919-1941, 1944-1996 рр. Описи. Каталог. 
Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецького повіту 
Малоармянська, ф.Р-2388, 1 од.зб.,1920 р. 
Антонінського району 
Бейзимська, ф.Р-5796, 6 од.зб.,1947,1949–1951,1953–1955 рр. 
Гальчинецька, ф.Р-2362, 1 од.зб.,1927–1931 рр. 
Дятилівська, ф.Р-699, 19 од.зб.,1922–1925 рр. 
Закриницька, ф.Р-3530, 53 од.зб.,1948–1954 рр. 
Кропивнянська, ф.Р-5753, 6 од.зб.,1948–1953 рр. 
Кучманівська, ф.Р-6294, 7 од.зб.,1949,1951–1954 рр. 
Сморшківська, ф.Р-3557, 34 од.зб.,1946–1954 рр. 
Базалійського району 
Єлізаветпільська, ф.Р-5512, 89 од.зб.,1945–1959 рр. 
Колківська, ф.Р-4595, 54 од.зб.,1949–1958 рр. 
Собківецька, ф.Р-4036, 22 од.зб.,1946–1948,1950–1954 рр.  
Берездівського району 
Бесідківська, ф.Р-2385, 31 од.зб.,1929,1945–1954 рр. 
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Горицька, ф.Р-1244, 26 од.зб.,1923–1925,1944–1947,1957–1959 рр. 
Печиводівська, ф.Р-5402, 39 од.зб.,1944–1959 рр. 
Піддубецька, ф.Р-1195, 89 од.зб.,1924–1934,1947–1959, 1976–1982 рр. 
Сьомаківська, ф.Р-5400, 19 од.зб.,1950–1954 рр. 
Сенігівська, ф.Р-4699, 10 од.зб.,1944–1949 рр. 
Татарівська, ф.Р-2325, 1 од.зб., 1923 р. 
Білогірського району 
Вільшаницька, ф.Р-5467, 419 од.зб.,1944–1945,1947–1983 рр. 
Волице-Польова, ф.Р-3944, 334 од.зб.,1944–1982 рр. 
Воробіївська, ф.Р-5461, 215 од.зб.,1948–1969 рр. 
В’язовецька, ф.Р-5470, 235 од.зб.,1946–1948,1959–1980 рр. 
Гулівецька, ф.Р-5477, 303 од.зб.,1944–1981 рр. 
Дзвінківська, ф.Р-2173, 531 од.зб.,1923–1927,1944–1982 рр. 
Денисівська, ф.Р-5475, 419 од.зб.,1944–1982 рр. 
Дідковецька, ф.Р-5798, 6 од.зб.,1945–1948 рр. 
Довгалівська, ф.Р-6232, 162 од.зб.,1969–1982 рр. 
Жемелинецька, ф.Р-5479, 21 од.зб.,1944–1952 рр. 
Йосиповецька, ф.Р-4501, 263 од.зб.,1944–1959,1965–1982 рр. 
Квітневська, ф.Р-5466, 411 од.зб.,1944–1983 рр. 
Кащенецька, ф.Р-5468, 69 од.зб.,1945–1959 рр. 
Кур’янківська, ф.Р.-2187, 276 од.зб.,1929,1946–1979 рр. 
Лідихівська, ф.Р-5501, 306 од.зб.,1945–1981 рр. 
Лепесівська, ф.Р-5464, 87 од.зб.,1945–1949 рр. 
Малоборовицька, ф.Р-4512, 327 од.зб.,1944–1947,1950–1982 рр. 
Миклашівська, ф.Р-6327, 15 од.зб.,1944, 1946–1949 рр. 
Мокровольська, ф.Р-5465, 353 од.зб.,1958–1983 рр. 
Норилівська, ф.Р-6337, 26 од.зб.,1961–1968 рр. 
Погорілецька, ф.Р-5469, 69 од.зб.,1944,1946–1954 рр. 
Поляхівська, ф.Р-1762, 265 од.зб.,1950–1972,1974–1981 рр. 
Семенівська, ф.Р-5473, 110 од.зб.,1944–1959 рр. 
Сивківська, ф.Р-5471, 349 од.зб.,1944–1946,1957–1982 рр. 
Ставищанська, ф.Р-5474, 384 од.зб.,1944–1965,1967–1982 рр. 
Стариківська, ф.Р-5476, 51 од.зб.,1944–1954 рр. 
Степанівська, ф.Р-5751, 15 од.зб.,1950–1954 рр. 
Сушовецька, ф.Р-5478, 317 од.зб., 1945–1983 рр. 
Хорошівська, ф.Р-5472, 383 од.зб.,1945–1982 рр. 
Юровецька, ф.Р-5462, 336 од.зб.,1945–1949,1952–1983 рр. 
Віньковецького району 
Адамівська, ф.Р-5925, 263 од.зб.,1944–1981 рр. 
Великоолександрівська, ф.Р-4974, 314 од.зб.,1944–1980 рр. 
Віньковецька, ф.Р-4965, 66 од.зб.,1944–1945,1947–1958 рр. 
Говорівська, ф.Р-4973, 384 од.зб.,1944–1981 рр. 
Грим’яцька, ф.Р-5933, 328 од.зб.,1948–1981 рр. 
Дашковецька, ф.Р-4971, 348 од.зб.,1944–1981 рр. 
Женишковецька, ф.Р-5608, 253 од.зб.,1950–1955,1958–1980 рр. 
Зіньківська, ф.Р-5930, 482 од.зб.,1944–1980 рр. 
Зорянська, ф.Р-4975, 191 од.зб.,1937,1940,1944–1959, 1964–1972 рр. 
Карачієвецька, ф.Р-4988, 446 од.зб.,1944–1980 рр. 
Карижинська, ф.Р-4985, 148 од.зб.,1944–1959 рр. 
Калюсицька, ф.Р-5932, 103 од.зб.,1945–1959 рр. 
Ломачинецька, ф.Р-4942, 80 од.зб.,1945–1957 рр. 
Майдано-Олександрівська, ф.Р-5934, 280 од.зб.,1953–1980 рр. 
Майдано-Віньковецька, ф.Р-4972, 45 од.зб.,1944–1954 рр. 
Малоолександрівська, ф.Р-4984, 51 од.зб.,1944–1954 рр. 
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Нетечинецька, ф.Р-5610, 181 од.зб.,1957–1981 рр. 
Новопетрашівська, ф.Р-5928, 84 од.зб.,1944–1954 рр. 
Осламівська, ф.Р-4997, 222 од.зб.,1944-1963,1973–1980 рр. 
Охрімовецька, ф.Р-5606, 472 од.зб.,1946–1980 рр. 
Петрашівська, ф.Р-5926, 319 од.зб.,1944–1980 рр. 
Пилипоолександрівська, ф.Р-4983, 86 од.зб.,1944–1959рр. 
Пирогівська, ф.Р-5927, 103 од.зб.,1944–1959 рр. 
Покутинецька, ф.Р-5931, 321 од.зб.,1944–1980 рр. 
Слобідсько-Орхімовецька, ф.Р-5605, 84 од.зб.,1947–1959 рр. 
Станіславівська, ф.Р-5929, 61 одзб.,1944–1959 рр. 
Старогутянська, ф.Р-5599, 37 од.зб.,1944–1953 рр. 
Старонетечинецька, ф.Р-6349, 54 од.зб.,1944–1959 рр. 
Тополівська, ф.Р-4986, 30 од.зб.,1949–1954 рр. 
Яснозірська, ф.Р-5612, 213од.зб.,1957–1980 рр.   
Вовковинецького району 
Вівсяниківська, ф.Р-4558, 17 од.зб.,1944–1947 рр. 
Гришківська, ф.Р-4579, 69 од.зб.,1944–1950 рр. 
Макарівська, ф.Р-4210, 114 од.зб.,1948–1959 рр. 
Новомайданська, ф.Р-4551, 18 од.зб.,1944–1947 рр. 
Новостроївська, ф.Р-4554, 80 од.зб.,1944–1957 рр. 
Прилужненська, ф.Р-4549, 94 од.зб.,1944–1959 р. 
Старогутянська, ф.Р-4552, 44 од.зб.,1944–1954 рр. 
Старомайданська, ф.Р-4550, 32 од.зб.,1944–1953 рр. 
Чернелівська, ф.Р-4555, 12 од.зб.,1944–1947 рр. 
Волочиського району 
Авратинська, ф.Р-3958, 327 од.зб.,1944–1954,1958–1984 рр. 
Бальковецька, ф.Р-4271, 98 од.зб.,1944–1954 рр. 
Богданівська, ф.Р-4265, 286 од.зб.,1944–1981 рр. 
Бокиївська, ф.Р-3848, 197 од.зб.,1945–1947,1962–1983 рр. 
Бронівська, ф.Р-4264, 322 од.зб.,1944–1982 рр. 
Бубнівська, ф.Р-3843, 233 од.зб.,1944–1980 рр. 
Видавська, ф.Р-4261, 308 од.зб.,1944–1959 рр. 
Війтовецька, ф.Р-3844, 5 од.зб.,1944–1946 рр. 
Волочиська, ф.Р-4251, 106 од.зб.,1944–1954 рр. 
Вочковецька, ф.Р-4287, 141 од.зб.,1944–1956 рр. 
Гайдайківська, ф.Р-4284, 125 од.зб.,1945–1958 рр. 
Гарнишівська, ф.Р-4283, 374 од.зб.,1944–1963,1966–1980 рр. 
Глядська, ф.Р-4296, 107 од.зб.,1944–1953 рр. 
Дзеленецька, ф.Р-3952, 6 од.зб.,1944–1945 рр. 
Завалійківська, ф.Р-4262, 211 од.зб.,1944–1982 рр. 
Зайчиківська, ф.Р-4314, 277 од.зб.,1944–1980 рр. 
Зеленівська, ф.Р-4266, 191 од.зб.,1944–1966 рр. 
Канівська, ф.Р-4313, 70 од.зб.,1946–1954 рр. 
Клининська, ф.Р-4285, 347 од.зб.,1944–1955,1958–1980 рр. 
Копачівська, ф.Р-4263, 193 од.зб.,1933–941,1944–1955, 1979–986 рр. 
Користівська, ф.Р-4259, 301 од.зб.,1944–970 рр. 
Кривачинецька, ф.Р-4297, 485 од.зб., 1944–1981 рр. 
Криштопівська, ф.Р-5820, 50 од.зб.,1944–1954 рр. 
Купільська, ф.Р-4275, 366 од.зб.,1944–1963,1969–1981 рр. 
Курилівська, ф.Р-4277, 122 од.зб.,1944–1951 рр. 
Курниківська, ф.Р-4270, 78 од.зб.,1944–1953 рр. 
Куровечківська, ф.Р-4298, 29 од.зб.,1944–1953 рр. 
Кушнірівська, ф.Р-4288, 121 од.зб.,1944–1955 рр. 
Левковецька, ф.Р-5823, 81 од.зб.,1945–1954 рр. 
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Лозівська, ф.Р-4268, 116 од.зб.,1944–1958 рр. 
Лонківська, ф.Р-4282, 215 од.зб.,1944–1966 рр. 
Личівська, ф.Р-5822, 322 од.зб.,1944–1983 рр. 
Маначинська, ф.Р-4295, 243 од.зб.,1944–1970 рр. 
Мислівська, ф.Р-4286, 77 од.зб.,1944–1954 рр. 
Немиринецька, ф.Р-4274, 77 од.зб.,1944–1957 рр. 
Ожиговецька, ф.Р-5778, 259 од.зб.,1944,1946–1966, 1972–1981 рр. 
Павликовецька, ф.Р-6209, 133 од.зб.,1967–1985 р. 
Пахутинецька, ф.Р-3957, 83 од.зб.,1944–1946,1971–1980 рр. 
Писарівська, ф.Р-4267, 255 од.зб.,1944–1983 рр. 
Петриковецька, ф.Р-4273, 139 од.зб.,1944–1959 рр. 
Подільська, ф.Р-4280, 65 од.зб.,1944–1954 рр. 
Полянська, ф.Р-4269, 295 од.зб.,1944–1980 рр. 
Поповецька, ф.Р-6211, 130 од.зб.,1964–1982 рр. 
Порохнянська, ф.Р-4279, 286 од.зб.,1944–1978 рр. 
Ріпнянська, ф.Р-4272, 119 од.зб.,1944–1958 рр. 
Рябіївська, ф.Р-4312, 164 од.зб.,1944–1953,1958–1969 рр. 
Сарнівська, ф.Р-4281, 267 од.зб.,1944–1973 рр. 
Солом’янська, ф.Р-4316, 209 од.зб.,1948–1980 рр. 
Тарнорудська, ф.Р-4323, 279 од.зб.,1945–1970 рр. 
Трительницька, ф.Р-3846, 120 од.зб.,1944–1946,1971–1984 рр. 
Федірківська, ф.Р-4294, 265 од.зб.,1944–1980 рр. 
Холодецька, ф.Р-4260, 165 од.зб.,1944–1958,1976–1982 рр. 
Чернявська, ф.Р-4299, 234 од.зб.,1944–1981 рр. 
Чухелівська, ф.Р-6003, 270 од.зб.,1944–1981 рр. 
Шмирківська, ф.Р-5821, 90 од.зб.,1944–1963 рр. 
Щаснівська, ф.Р-3948, 189 од.зб.,1944–1954,1976–1983 рр. 
Юхимовецька, ф.Р-3953, 264 од.зб.,1944–1946,1948–1981рр. 
Яхновецька, ф.Р-4278, 237 од.зб.,1945–1981 рр. 
Ганнопільського району 
Мусутинська, ф.Р-716, 1 од.зб.,1921 р. 
Пузирська, ф.Р-2382, 1 од.зб., 1924 р. 
Соснівська, ф.Р-2326, 1 од.зб.,1930 р. 
Селічевська, ф.Р-748, 54 од.зб.,1925–1931,1946–1954 рр. 
Гвардійського району 
Вищевовковецька, ф.Р-5696, 19 од.зб.,1950–1954 рр. 
Данюківська, ф.Р-5574, 57 од.зб.,1944–1954 рр. 
Климковецька, ф.Р-5046, 69 од.зб.,1944–1954 рр. 
Кудринецька, ф.Р-5054, 83 од.зб.,1944–1955 рр. 
Олешковецька, ф.Р-2635, 40 од.зб.,1921–1922,1946–1954 рр. 
Городоцького району 
Балакирівська, ф.Р-5174, 56 од.зб.,1944–1954 рр. 
Бедриковецька, ф.Р-5963, 176 од.зб.,1944–1970 рр. 
Борщівська, ф.Р-5967, 44 од.зб.,1959–1962 рр. 
Бубнівська, ф.Р-5168, 355 од.зб.,1945–1984 рр. 
Варовецька, ф.Р-5530, 343 од.зб.,1944–1984 рр. 
Великокарабчіївська, ф.Р-2380, 181од.зб.,1922,1944–1970 рр. 
Великояромирська, ф.Р-5162, 195 од.зб.,1944–1970 рр. 
Веселецька, ф.Р-4765, 100 од.зб.,1944–1970 рр. 
Дахнівська, ф.Р-5969, 31 од.зб.,1947–1959 рр. 
Доброгорщанська, ф.Р-5051, 27 од.зб.,1950–1964 рр.   
Жищинецька, ф.Р-5173, 373 од.зб.,1944–1984 рр.   
Іванковецька, ф.Р-5531, 179 од.зб.,1945–1966 рр. 
Кам’янська, ф.Р-5959, 272 од.зб.,1944–1973 рр. 
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Клинівська, ф.Р-3278, 484 од.зб.,1936–1941,1944–1984 рр. 
Коритнянська, ф.Р-5313, 67 од.зб.,1944–1954 рр. 
Кремінянська, ф.Р-4921, 92 од.зб.,1944–1958 рр. 
Кузьминська, ф.Р-5528, 387 од.зб.,1945–1984 рр. 
Куманівська, ф.Р-5546, 122 од.зб.,1944–1960 рр.  
Купинська, ф.Р-5960, 298 од.зб.,1949–1983 рр. 
Курівська, ф.Р-5529, 350 од.зб.,1944–1989 рр. 
Лісоводська, ф.Р-5522, 374 од.зб.,1944–1987 рр. 
Лісогірська, ф.Р-5964, 219 од.зб.,1964–1987 рр. 
Матвійковецька, ф.Р-5186, 15 од.зб.,1946–1947 рр. 
Мархлівська, ф.Р-4349, 78 од.зб.,1944–1962 рр. 
Мудриголовська, ф.Р-4876, 57 од.зб.,1945–1954 рр. 
Немиринецька, ф.Р-5961, 306 од.зб.,1944–1983 р. 
Новопорічанська, ф.Р-4908, 366 од.зб.,1945–1980 рр. 
Новосільська, ф.Р-4919, 18 од.зб.,1944–1947 рр. 
Новосвітська, ф.Р-5165, 366 од.зб.,1944–1980 рр. 
Остапковецька, ф.Р-215, 362 од.зб.,1923–1924,1944–1980 рр. 
Підлісноолексинецька, ф.Р-2094, 361 од.зб.,1921,1944–1980 рр. 
Пільноолексинецька, ф.Р-5188, 349 од.зб.,1944–1980 рр. 
Радковицька, ф.Р-5968, 214 од.зб.,1962–1983 рр. 
Рижулинецька, ф.Р-5052, 132 од.зб.,1944–1959 рр. 
Сатанівська, ф.Р-4763, 52 од.зб.,1944–1954 рр. 
Сирватинецька, ф.Р-5163, 43 од.зб.,1946–1963 рр. 
Скипченська, ф.Р-5159, 284 од.зб.,1946–1990 рр. 
Слобідко-Кузьминська, ф.Р-5979, 5 од.зб.,1944–1946 рр. 
Старопісочнянська, ф.Р-5526, 306 од.зб.,1946–1984 рр. 
Старопорічанська, ф.Р-4907, 25 од.зб.,1944–1948 рр. 
Тростянецька, ф.Р-5980, 11 од.зб.,1945–1947 рр. 
Турчинецька, ф.Р-5539, 95 од.зб.,1944–1962 рр. 
Хмелівська, ф.Р-5182, 253 од.зб.,1944–1984 рр. 
Хоптинецька, ф.Р-5962, 127 од.зб.,1961–1970 рр. 
Чорниводська, ф.Р-4918, 288 од.зб.,1928,1938–1941, 1944–1969 рр. 
Юринецька, ф.Р-4783, 322 од.зб.,1944-1947,1950–1984 рр. 
Грицівського району 
Білопільська, ф.Р-4322, 9 од.зб.,1946–1953 рр. 
Бутовецька, ф.Р-4290, 19 од.зб.,1944–1954рр. 
Драчівська, ф.Р-4305, 48 од.зб.,1944–1956 рр. 
Новоселицька, ф.Р-4321, 24 од.зб., 1947–1959 рр. 
Раштівська, ф.Р-4318, 33 од.зб.,1944–1953 рр. 
Сасанівська, ф.Р-4320, 16 од.зб.,1944–1954 рр. 
Сульжинська, ф.Р-4319, 21 од.зб.,1944–1954 рр. 
Тишевицька, ф.Р-225, 2 од.зб.,1923–1924,1926 рр. 
Довжоцького району 
Панівецька, ф.Р-71, 9 од.зб.,1923–1928 рр. 
Пудловецька, ф.Р-67, 128 од.зб.,1921–1927,1937,1940, 1944–1960 рр. 
Суржинецька, ф.Р-2184, 1 од.зб.,1923 р. 
Татариська, ф.Р-2185, 1 од.зб., 1923 р. 
Циолковецька, ф.Р-2118, 1 од.зб.,1924 р. 
Деражнянського району 
Богдановецька, ф.Р-4529, 365 од.зб.,1944–1966,1969-1986 рр. 
Божиковецька, ф.Р-4540, 370 од.зб.,1944–1980 рр. 
Буцнівська, ф.Р-4532, 14 од.зб.,1944–1946 рр. 
Волоськівська, ф.Р-4578, 404 од.зб.,1944–1980 рр. 
Галузинецька, ф.Р-4557, 450 од.зб.,1944–1980 рр. 
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Гатнянська, ф.Р-4533, 470 од.зб.,1944–1980 рр. 
Городищенська, ф.Р-4559, 337 од.зб.,1944–1959,1965–1980 рр. 
Деражнянська, ф.Р-4159, 509 од.зб.,1944–1961,1965–1980 рр. 
Загонецька, ф.Р-5611, 359 од.зб.,1944–1980 рр. 
Згароцька, ф.Р-4252, 369 од.зб.,1944–1980 рр. 
Зяньковецька, ф.Р-4534, 182 од.зб.,1944–1970 рр. 
Івановецька, ф.Р-4537, 53 од.зб.,1944-1954рр. 
Кальнянська, ф.Р-4147, 495 од.зб.,1940,1944–1966, 1969–1980 рр. 
Клопотовецька, ф.Р-4560, 266 од.зб.,1944–1947,1964–1980 рр. 
Копачівська, ф.Р-5607, 382 од.зб.,1946–1980 рр. 
Коржовецька, ф.Р-204, 346 од.зб.,1926,1944–1980 рр. 
Коричинецька, ф.Р-4173, 417 од.зб.,1944–1980 рр. 
Криничанська, ф.Р-205, 86 од.зб.,1923,1944–1954 рр. 
Лозівська, ф.Р-4175, 345 од.зб.,1950–1980рр. 
Мазниківська, ф.Р-5609, 347 од.зб.,1946–1980 рр. 
Майдано-Чернелевецька, ф.Р-4513, 332 од.зб.,1944–1966,1969–1980 рр. 
Маниковецька, ф.Р-1537, 303 од.зб.,1940,1944–1980 рр. 
Нижненська, ф.Р-4158, 409 од.зб.,1940,1944-1959, 1965–1980 рр. 
Новосільська, ф.Р-4528, 421 од.зб.,1944–1980 рр. 
Пилипівська, ф.Р-4174, 252 од.зб.,1944–1954,1965–1974, 1977–1980 рр. 
Радовецька, ф.Р-4553, 340 од.зб.,1944–1980 рр. 
Розсохівська, ф.Р-4162, 114 од.зб.,1946–1947,1949–1957 рр. 
Теперівська, ф.Р-4176, 42 од.зб.,1945–1954 рр. 
Черешенська, ф.Р-4160, 128 од.зб.,1949–1954 рр. 
Шарківська, ф.Р-4535, 84 од.зб.,1944–1954 рр. 
Шелехівська, ф.Р-5144, 92 од.зб.,1944–1960 рр. 
Шиїнецька, ф.Р-4161, 119 од.зб.,1948–1957 рр. 
Яблунівська, ф.Р-4539, 344 од.зб.,1944–1947,1949–1966, 1969–1980 рр. 
Явтухівська, ф.Р-4518, 381 од.зб.,1944–1966,1969–1978 рр. 
Яськовецька, ф.Р-2327, 104 од.зб.,1941,1944–1960 рр. 
Дунаєвецького району 
Балинська, ф.Р-2363, 282 од.зб.,1925,1945–1983 рр. 
Барсуківська, ф.Р-3199, 327 од.зб.,1944–1964 рр. 
Блищанівська, ф.Р-2370, 24 од.зб.,1924,1944-1954 рр. 
Великожванчицька, ф.Р-3806, 253 од.зб.,1944–1946,1948–1982 рр. 
Великопобіянська, ф.Р-3808, 241 од.зб.,1945–1947,1961–1982 рр. 
Воробіївська, ф.Р-2165, 396 од.зб.,1925-1929,1944–1983 рр. 
Вихрівська, ф.Р-223, 231 од.зб.,1926-1928,1945–1953, 1963–1981 рр. 
Ганнівська, ф.Р-1548, 114 од.зб.,1929–1934,1944–1958 рр. 
Голозубинецька, ф.Р-3798, 350 од.зб.,1944–1984 рр. 
Гірчичнянська, ф.Р-2375, 298 од.зб.,1923,1928,1944–1954, 1960–1987 рр. 
Гуто-Яцьковецька, ф.Р-3799, 229 од.зб.,1944–1982 рр. 
Дем’янковецька, ф.Р-2172, 55 од.зб.,1928,1944–1954 рр. 
Держанівська, ф.Р-3800, 47 од.зб.,1944–1954 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-2171, 197 од.зб.,1931,1944–1958 рр. 
Залісцівська, ф.Р-2214, 319 од.зб.,1924,1946–1982 рр. 
Заставлівська, ф.Р-3822, 43 од.зб.,1944-1954 рр. 
Зеленченська, ф.Р-3438, 181 од.зб.,1934-1936,1946-1954, 1961–1980 рр. 
Іванковецька,ф.Р-2061,387од.зб.,1927–928,1931–1935,1945–1959,1962–1982 рр. 
Кривчицька, .Р-2210, 260 од.зб.,1930,1945–1978 рр. 
Лисецька, ф.Р-6259, 212 од.зб.,1960–1984 рр. 
Лисогірська, ф.Р-6178, 104 од.зб.,1944–1960,1976–1981 рр. 
Маківська, ф.Р-3801, 518 од.зб.,1944–1987 рр. 
Маліївецька, ф.Р-2081, 488 од.зб., 1924, 1944–1989 рр. 
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Малокужелівська, ф.Р-3809, 389 од.зб.,1945–1983 рр. 
Маложванчицька, ф.Р-3802, 31 од.зб.,1944–1953 рр. 
Миньковецька, ф.Р-3790,306 од.зб.,1944–1956,1961–1982 рр. 
Михайлівська, ф.Р-3824, 284 од.зб.,1944–1983 рр. 
Міцовецька, ф.Р-166, 298 од.зб.,1924–1926,1945–1953, 1961–1982 рр. 
Могилівська, ф.Р-2170, 60 од.зб.,1924,1932–1935,1944–1956 рр. 
Морозівська, ф.Р-4442, 404 од.зб.,1944–1984 рр. 
Мушкутинецька, ф.Р-2212, 111 од.зб.,1928,1944–1961 рр. 
Нестеровецька, ф.Р-1876, 362 од.зб.,1929–1930,1945–1989 рр. 
Підлісномукарівська, ф.Р-169, 239 од.зб.,1923–1925,1945–1983 рр. 
Рахнівська, ф.Р-2169, 107 од.зб.,1927,1929,1932,1934, 1944–1959 рр. 
Рачинецька, ф.Р-992, 92 од.зб.,1934,1945–1958 рр. 
Руда-Горчичнянська, ф.Р-2181, 47 од.зб.,1944–1953 рр. 
Рудська, ф.Р-6008, 301 од.зб.,1946–1984 рр. 
Сиворогівська, ф.Р-3817, 305 од.зб.,1944–1982 рр. 
Синяківецька, ф.Р-6010, 55 од.зб.,1944–1954 рр. 
Січинецька, ф.Р-2194, 70 од.зб.,1924,1929,1945–1958 рр. 
Сокілецька, ф.Р-3751, 226 од.зб.,1944–1946,1949, 1961–1985 рр. 
Сприсівська, ф.Р-22, 83 од.зб.,1923–1926,1944–1954 рр. 
Ставищанська, ф.Р-3803, 68 од.зб.,1944–1958 рр. 
Старогутянська, ф.Р-6009, 209 од.зб.,1946–1975 рр.  
Терновська, ф.Р-4410, 131 од.зб.,1945–1957,1978–1986 рр. 
Томашівська, ф.Р-170, 344 од.зб.,1924–1926,1944–1988 рр. 
Тинянська, ф.Р-6266, 132 од.зб.,1961–1978 рр. 
Удрієвецька, ф.Р-6257, 70 од.зб.,1945–1958 рр. 
Чаньківська, ф.Р-3804, 421 од.зб.,1944–1988 рр. 
Чечельницька, ф.Р-6258, 149 од.зб.,1947–1970 рр. 
Шатавська, ф.Р-3805, 43 од.зб.,1944–1954рр. 
Яцковецька, ф.Р-3825, 62 од.зб.,1944–1954 рр. 
Жванецького району 
Слобідко-Малиновецька, ф.Р-2632, 1 од.зб.,1928 р. 
Ізяславський району 
Білевська, ф.Р-100, 3 од.зб., 1925–1930 рр. 
Білевська, ф.Р-5282, 338 од.зб.,1925,1930,1944–1947, 1950–1979 рр. 
Білижинецька, ф.Р-1227, 64 од.зб.,1930–1932,1944–1955 рр. 
Білогородська, ф.Р-1237, 356 од.зб.,1923–1933,1944–1979 рр. 
Білотинська, ф.Р-2195, 403 од.зб.,1928,1946–1979 рр. 
Більчинська, ф.Р-5907, 137 од.зб.,1944–1959 рр. 
Борисівська, ф.Р-4492, 370 од.зб.,1944–1981 рр. 
Великопузирківська, ф.Р-5267, 401 од.зб.,1945–1982 рр. 
Двірецька, ф.Р-5257, 464 од.зб.,1944–1979 рр. 
Дертківська, ф.Р-4511, 389 од.зб.,1944–1979 рр. 
Залузька, ф.Р-4498, 110 од.зб.,1944–1966 рр. 
Ізяслав-Новогородська, ф.Р-2276, 3 од.зб.,1923–1926 рр. 
Ізяслав-Старогородська, ф.Р-2347, 2 од.зб.,1924 р. 
Клубівська, ф.Р-5898, 407 од.зб.,1944–1979 рр. 
Кунівська, ф.Р-1304, 429 од.зб.,1929,1944–1981 рр. 
Ліщанська, ф.Р-5905, 135 одзб.,1944-1948,1971–1979 рр. 
Лютарська, ф.Р-5900, 336 од.зб.,1945-1953,1962–1979 рр. 
Михлянська, ф.Р-5283, 66 од.зб.,1944–1954 р. 
Михнівська, ф.Р-5256, 368 од.зб.,1944–1979 рр. 
Мокрецька, ф.Р-2088, 140 од.зб.,1925,1946–1962 рр. 
Мислятинська, ф.Р-5899, 359 од.зб.,1945–1979 рр. 
М’якотівська, ф.Р-4494, 375 од.зб.,1944–1979рр. 
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Новосільська, ф.Р-2166, 363 од.зб.,1937,1950–1981рр. 
Плужнянська, ф.Р-4496, 487 од.зб.,1944–1982 рр. 
Покощівська, ф.Р-5284, 77 од.зб.,1944–1954 рр. 
Поліська, ф.Р-4507, 411 од.зб.,1944–1953,1964–1979 рр. 
Припутнівська, ф.Р-5288, 31 од.зб.,1946–1954 рр. 
Путринецька, ф.Р-5265, 380 од.зб.,1945–1973 рр. 
Радошівська, ф.Р-690, 422 од.зб.,1921–1929,1948–1979 рр. 
Ріпківська,  ф.Р-178, 23 од.зб.,1934 рр. 
Ріпківська, ф.Р-5275, 667 од.зб.,1945–1980 рр. 
Сахновецька, ф.Р-5908, 310 од.зб.,1944–1959,1963–1982 рр. 
Сохужинецька, ф.Р-5906, 26 од.зб.,1955–1959 рр. 
Сошненська, ф.Р-5266, 437 од.зб.,1944–1982 рр. 
Старогутинська, ф.Р-4499, 19 од.зб.,1945–1950,1954,1959, 1961–1962 рр. 
Стриганська, ф.Р-1450, 4 од.зб.,1922–1937 рр. 
Теліжинецька, ф.Р-1544, 359 од.зб.,1925,1944–1982 рр. 
Тернавська, ф.Р-5902, 387 од.зб.,1955–1982 рр. 
Топорівська, ф.Р-5264, 358 од.зб.,1945–1979рр. 
Тишевицька, ф.Р-5287, 171 од.зб.,1946–1959,1973–1981 рр. 
Христівська, ф.Р-3558, 342 од.зб.,1946–1979 рр. 
Шекеринецька, ф.Р-2122, 370 од.зб.,1929,1944–1981 рр. 
Щурівецька, ф.Р-5897, 481 од.зб.,1946–1979 рр. 
Кам’янець-Подільського району 
Бабшинська, ф.Р-2044, 138 од.зб.,1925–1929,1944–1954 рр. 
Баговицька, ф.Р-4426, 66 од.зб.,1944–1948,1950–1959 рр. 
Безнісковецька, ф.Р-4565, 111 од.зб.,1944–1959 рр. 
Боришковецька, ф.Р-2047, 111 од.зб.,1923,1944–1959 рр. 
Бразька, ф.Р-1234, 533 од.зб.,1923-1935,1944–1954 рр. 
Великозаліснянська, ф.Р-3778, 445 од.зб.,1945–1982 рр.  
Великослобідська, ф.Р-5343, 123 од.зб.,1945–1960 рр. 
Верхньо-Панівецька, ф.Р-2051, 90 од.зб.,1923,1945–1960 рр. 
Вербська, ф.Р-2387, 137 од.зб.,1921–1928,1945–1946, 1948–1960 рр. 
Вітковецька, ф.Р-4661, 68 од.зб.,1944–1954 рр. 
Врублівецька, ф.Р-5011, 534 од.зб.,1944–1984 рр. 
Вихватновецька, ф.Р-1235, 300 од.зб.,1927–1934,1944–1959 рр. 
Гавриловецька, ф.Р-2052, 268 од.зб.,1923–1930,1944–1959 рр. 
Голосківська, ф.Р-2053, 546 од.зб.,1918–1930,1945–1981 рр. 
Гринчуцька, ф.Р-2055, 646 од.зб.,1925–1930,1944–1994 рр. 
Грушківська, ф.Р-4666, 602 од.зб., 1944–1984 рр. 
Гуменецька, ф.Р-81, 373 од.зб.,1926,1944–1966, 1969–1979рр. 
Демшинська, ф.Р-5341, 106 од.зб.,1944–1960 рр. 
Дерев’янська, ф.Р-4566, 432 од.зб.,1944–1992 рр. 
Довжоцька, ф.Р-4414, 328 од.зб.,1944–1981 рр. 
Жванецька, ф.Р-1206, 586 од.зб.,1922–1934,1944–1979 рр. 
Жванецька, ф.Р-182, 81 од.зб.,1923–1930 рр. (єврейська)        
Жердянська, ф.Р-3767, 532 од.зб.,1944–1981 рр.     
Завальська, ф.Р-65, 229 од.зб.,1922–1930,1947–1959, 1976–1979 рр. 
Заліська, ф.Р-3777, 591 од.зб.,1944–1984 рр. 
Зіньковецька, ф.Р-30, 123 од.зб.,1922–1927,1944–1954 рр. 
Ісаковецька, ф.Р-2062, 124 од.зб.,1920–1923,1927–1929, 1946–1954 рр. 
Кадиївська, ф.Р-1325, 876 од.зб.,1923–1941,1944–1981 рр. 
Калачковецька, ф.Р-4567, 327 од.зб.,1944–1975 рр. 
Калинянська, ф.Р-176, 65 од.зб.,1929–1932,1935–1941,1944–1946,1950–1953 рр. 
Китайгородська, ф.Р-4236, 478 од.зб.,1944–1983 рр. 
Княгининська, ф.Р-2067, 80 од.зб.,1921–1929,1944–1948, 1951–1959 рр. 
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Княжпільська. ф.Р-5640, 106 од.зб.,1944–1960 рр. 
Колибаївська, ф.Р-4234, 515 од.зб.,1923–1927,1944–1981 рр. 
Колубаївська, ф.Р-4571, 33 од.зб.,1944–1954 рр. 
Кормильчанська, ф.Р-3766, 415 од.зб.,1944–1980 рр. 
Красноставська, ф.Р-3785, 197 од.зб.,1944–1962 рр. 
Кубачівська, ф.Р-4563, 74 од.зб.,1944–1950 рр. 
Кудринецька, ф.Р-2072, 165 од.зб.,1922–1930,1944–1951 рр. 
Кульчиївецька, ф.Р-4233, 479 од.зб.,1944–1981рр. 
Ластовецька, ф.Р-4568, 380 од.зб.,1944–1986 рр. 
Лясковецька, ф.Р-2079, 170 од.зб.,1922–1930,1944–1954 рр. 
Ляшковецька, ф.Р-2080, 76 од.зб.,1922–1928 рр. 
Малинівецька, ф.Р-2082, 240 од.зб.,1922–1930,1944–1961 рр. 
Міловецька, ф.Р-1391, 167 од.зб.,1925–1929,1944–1959 рр. 
Нагорянська, ф.Р-82, 41 од.зб.,1919–1926,1945–1958 рр. 
Нігинська, ф.Р-5003, 363 од.зб.,1945–1979 рр. 
Нефедівецька, ф.Р-3417, 108 од.зб.,1944–1961 рр. 
Острівчанська, ф.Р-175, 343 од.зб.,1923–1934,1944–1958 рр. 
Подільська, ф.Р-3413, 408 од.,зб.,1944–1954,1960–1976 рр. 
Підпилип’янська, ф.Р-2369, 660 од.зб.,1944–1990 рр. 
Приворотська, ф.Р-4047, 632 од.зб.,1940–1941,1944–1990 рр.  
Радошівська , ф.П-690, 422 од.зб., 1921–1939, 1948–1979 рр. 
Рогізнянська, ф.Р-4662, 172 од.зб.,1944–1961 рр. 
Рудська, ф.Р-4413, 534 од.зб.,1944–1989 рр. 
Рункошівська, ф.Р-4667, 98 од.зб.,1944–1954 рр. 
Рихтівська, ф.Р-1220, 755 од.зб.,1922–1930,1944–1992 рр. 
Слобідко-Кульчиївецька, ф.Р-859, 868 од.зб.,1923–1934,1944–1983 рр. 
Слобідко-Рихтівська, ф.Р-181, 467 од.зб.,1923–1928,1946–1979 рр. 
Сокільська, Ф.Р-2108, 742 од.зб.,1923–1930,1945–1989 рр. 
Староушицька, ф.Р-2262, 380 од.зб.,1939–1941,1944–1979 рр. 
Супрунковецька, ф.Р-2386, 487 од.зб.,1923,1944–1990 рр. 
Тарасівська, ф.Р-4659, 31 од.зб.,1944–1947 рр. 
Теремецька, ф.Р-1080, 400 од.зб.,1921–1941,1944–1980 рр. 
Устянська. ф.Р-5344, 498 од.зб.,1960–1986 рр. 
Фурманівська, ф.Р-4238, 49 од.зб.,1944–1954 рр. 
Ходоровецька, ф.Р-72, 452 од.зб.,1934,1944–1986 рр. 
Цвікловецька, ф.Р-63, 73 од.зб.,1925,1944–1959 рр.  
Цибулівська, ф.Р-79, 78 од.зб.,1923–1927,1934,1937–1940, 1944–1954 рр. 
Чабанівська, ф.Р-77, 552 од.зб.,1940,1944–1989 рр. 
Шустовецька, ф.Р-3770, 608 од.зб.,1947–1987 рр. 
Ярузька, ф.Р-4042, 85 од.зб.,1944–1954 рр. 
Красилівського району 
Бережанська, ф.Р-3852, 144 од.зб.,1947–1963 рр. 
Васьківчицька, ф.Р-5222, 262 од.зб.,1944–1987 рр. 
Великозозулинецька, ф.Р-6255, 278 од.зб.,1947–1984 рр. 
Великоведмедівська, ф.Р-6253, 190 од.зб.,1948–1983 рр. 
Великоклітнянська, ф.Р-5633, 45 од.зб.,1948–1960 рр. 
Великосалиська, ф.Р-5632, 181 од.зб.,1951–1983 рр. 
Вереміївська, ф.Р-5215, 40 од.зб.,1944–1954 рр. 
Веселовська, ф.Р-5628, 194 од.зб.,1944–1984 рр. 
Волицька, ф.Р-5369, 138 од.зб.,1964–1984 рр. 
Глібівська, ф.Р-3951, 5 од.зб.,1944–1946 рр. 
Голюнківська, ф.Р-5230, 83 од.зб.,1945–1954 рр. 
Гриценківська, ф.Р-5364, 278 од.зб.,1948–1962,1969–1984 рр. 
Дубищенська, ф.Р-5231, 56 од.зб.,1944–1954 рр. 
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Западинська, ф.Р-5629, 225 од.зб.,1944–1965 рр. 
Заслучненська, ф.Р-6398, 104од.зб., 1965–1971, 1973–1980, 1982–1984 рр. 
Заставківська, ф.Р-5627, 256 од.зб.,1954–1986 рр. 
Котюржинецька, ф.Р-5729, 201 од.зб.,1945–1954,1962–1984 рр. 
Климашівська, ф.Р-5062, 200 од.зб.,1944–1964 рр. 
Корчівська, ф.Р-5817, 106 од.зб.,1947,1949–1963, 1970–1979 рр. 
Кременчуківська, ф.Р-5367, 233 од.зб.,1959–1969,1971–1986 рр. 
Криворудська, ф.Р-6293, 117 од.зб.,1953–1987 рр. 
Кузьминська, ф.Р-6221, 245 од.зб.,1944–1984 рр. 
Кульчинівська, ф.Р-5378, 403 од.зб.,1944–1948,1950–1985 рр. 
Кульчинівська, ф.Р-6313, 36 од.зб.,1944–1954 рр. 
Лагодинецька, ф.Р-5376, 187 од.зб.,1951–1983 рр. 
Ледянська, ф.Р-5226, 278 од.зб.,1953–1987 рр. 
Малоклітнянська, ф.Р-5370, 213 од.зб.,1946–1986 рр. 
Манівецька, ф.Р-5806, 59 од.зб.,1944-1956,1958–1959 рр. 
Митинецька. ф.Р-5630, 315 од.зб.,1944–1954 рр. 
Михайловецька, ф.Р-6292, 33 од.зб.,1946–1954 рр. 
Мончинецька, ф.Р-6272, 31 од.зб.,1947–1954 рр. 
Моньківська, ф.Р-5626, 93 од.зб.,1959–1970 рр. 
Печеська, ф.Р-6222, 350 од.зб.,1944–1984 рр. 
Рублянська, ф.Р-5221, 56 од.зб.,1949–1959 рр. 
Севрюківська, ф.Р-6220, 182 од.зб.,1948–1984 рр. 
Слобідко-Красилівська, ф.Р-5225, 21 од.зб.,1950–1954 рр. 
Терешківська, ф.Р-5631, 187 од.зб.,1952–1984 рр. 
Циценівська, ф.Р-6289, 28 од.зб.,1945–1953 рр. 
Чернелівська, ф.Р-5625, 84 од.зб.,1945,1948–1954,1958–1959,1976–1984 рр. 
Щиборівська, ф.Р-5227, 176 од.зб.,1957–1959,1967–1984 рр. 
Яворівська, ф.Р-5730, 228 од.зб.,1944–1958,1963–1984 рр. 
Летичівського району 
Бахматовецька, ф.Р-5596, 33 од.зб.,1944–1955,1964 рр. 
Белецька, ф.Р-4580, 73 од.зб.,1944–1954 рр. 
Бохнівська, ф.Р-4586, 63 од.зб.,1944–1953 рр. 
Буглаєївська, ф.Р-232, 8 од.зб.,1932–1936 рр. 
Буцнівська, ф.Р-4545, 168 од.зб.,1944–1954,1960–1967 рр. 
Варенківська, ф.Р-4524, 14 од.зб.,1945–1952 рр. 
Варенківська, ф.Р-5443, 13 од.зб.,1953–1954 рр. 
Вербська, ф.Р-4522, 45 од.зб.,1944–1950 рр. 
Волосовецька, ф.Р-4652, 234 од.зб.,1944–1980 рр. 
Голенищівська, ф.Р-4546, 209 од.зб.,1947–1959,1968–1977 рр. 
Головчинецька, ф.Р-4194, 140 од.зб.,1944–1954,1964–1967 рр. 
Голосківська, ф.Р-4622, 449 од.зб.,1944–1980 рр. 
Горбасівська, ф.Р-5435, 197 од.зб.,1944–1980 рр. 
Гречинецька, ф.Р-209, 319 од.зб.,1932–1934,1944–1975 рр. 
Грушковецька, ф.Р-4435, 271 од.зб.,1944–1980 рр. 
Ілятківська, ф.Р-2213, 163 од.зб.,1925–1926,1932–1936,1944–1964 рр. 
Козачківська, ф.Р-4520, 270 од.зб.,1944–1980 рр. 
Копитинецька, ф.Р-4601, 98 од.зб.,1944–1980 рр. 
Кудинська, ф.Р-5440, 336 од.зб.,1944–1980 рр. 
Лисанівська, ф.Р-4625, 255 од.зб.,1944–1980 рр. 
Лисогірська, ф.Р-4577, 111 од.зб.,1944–1960 рр. 
Майдано-Вербецька, ф.Р-4521, 179 од.зб.,1938–1939,1944–1954,1964–1980 рр. 
Поповецька, ф.Р-4602, 277 од.зб.,1946–1948,1950–1980 рр. 
Руднянська, ф.Р-5442, 338 од.зб.,1946–1965,1968–1980 рр. 
Сахнівська, ф.Р-5441, 288 од.зб.,1944–1980 рр. 
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Сьомаківська, ф.Р-222, 140 од.зб.,1932–1937,1965–1980  рр. 
Снитівська, ф.Р-4604, 342 од.зб.,1944–1980 рр. 
Сусловецька, ф.Р-5147, 101 од.зб.,1944–1960 рр. 
Требуховецька, ф.Р-4354, 248 од.зб.,1950–1980 рр. 
Чаплянська, ф.Р-4581, 249 од.зб.,1940,1944–1980 рр. 
Шпиченецька, ф.Р-229, 406 од.зб.,1931–1936,1944–1954,1958–1980 рр. 
Шпичинецька, ф.Р-5573, 99 од.зб.,1945–1959 рр. 
Шрубківська, ф.Р-4626, 239 од.зб.,1944–1948,1950–1980 рр. 
Юрчинківська, ф.Р-4246, 48 од.зб.,1944–1954 рр. 
Ялинівська, ф.Р-4193, 418 од.зб.,1940,1944–1963,1968–1980 рр. 
Ярославська, ф.Р-5013, 282 од.зб.,1944–1964,1968–1978 рр. 
Мануїльського району 
Колісецька, ф.Р-1881, 93 од.зб.,1944–1959 рр. 
Лисогірська, ф.Р-1942, 85 од.зб.,1947–1960 рр. 
Меджибізького району 
Западинецька, ф.Р-4647, 19 од.зб.,1944–1947 рр. 
Карповецька,. ф.Р-4649, 27 од.зб.,1944–1948 рр. 
Митковецька, ф.Р-4653, 70 од.зб.,1944–1954 рр. 
Моломолинецька, ф.Р-2383, 15 од.зб.,1923,1944–1950 рр. 
Паньковецька, ф.Р-4624, 35 од.зб.,1944–1950 рр. 
Редвинецька, ф.Р-2098, 53 од.зб.,1919–1921,1944–1954 рр. 
Русановецька, ф.Р-4650, 16 од.зб.,1944–1948 рр. 
Ставницька, ф.Р-4648, 32 од.зб.,1944–1950 рр. 
Миньковецького району 
Антонівська, ф.Р-4462, 52 од.зб.,1945–1959 рр. 
Антонівська, ф.Р-3811, 86 од.зб., 1944–1958 рр. 
Великокужелівська, ф.Р-3797, 75 од.зб.,1944–1958 рр. 
Городиська, ф.Р-3791, 66 од.зб.,1944–1958 рр. 
Джуржівська, ф.Р-3816, 178 од.зб.,1944–1959 рр. 
Катеринівська, ф.Р-3794, 19 од.зб., 1945–1954 рр. 
Кружковецька, ф.Р-4998, 3 од.зб.,1950–1952 рр. 
Ліпинська, ф.Р-3820, 29 од.зб.,1945–1952 рр. 
Малопобіянська, ф.Р-3815, 152 од.зб.,1944–1946,1971–1980 рр. 
Миньковецька, ф.Р-4474, 4 од.зб.,1950 р. 
Притулівська, ф.Р-3810, 57 од.зб.,1944–1956 рр. 
Тимківська, ф.Р-3795, 30 од.зб.,1944–1954 рр. 
Михайлівського району 
Васильковецька, ф.Р-2421, 70 од.зб.,1940–1941,1944–1954 рр. 
Виноградівська, ф.Р-4888, 68 од.зб.,1945–1959 рр. 
Іванівська, ф.Р-5311, 114 од.зб.,1944-1959 рр. 
Іванковецька, ф.Р-5312, 146 од.зб.,1944–1958 рр. 
Красносільська, ф.Р-5613, 22 од.зб..1950–1954 рр. 
Лугівська, ф.Р-4887, 123 од.зб.,1944–1959 рр. 
Монастирецька, ф.Р-5318, 65 од.зб.,1945–1954 рр. 
Підлісненська, ф.Р-4207, 63 од.зб.,1944–1954 рр. 
Новоушицького району 
Браїлівська, ф.Р-4947, 254 од.зб.,1944–1947,1950–1952, 1955–1980 рр. 
Вахновецька, ф.Р-4803, 355 од.зб.,1944–1945,1955–1957, 1960–1980 рр. 
Глібівська, ф.Р-3796, 563 од.зб.,1944–1980 рр. 
Глибочанська, ф.Р-3807, 59 од.зб.,1944–1956 рр. 
Заборознівецька, ф.Р-4959, 95 од.зб.,1940–1941, 1944–1954 рр. 
Заміхівська, ф.Р-5042, 327 од.зб.,1944–1980 рр. 
Іванівська, ф.Р-4970, 36 од.зб.,1944–1950 рр. 
Іванковецька, ф.Р-4969, 90 од.зб.,1944–1954 рр. 
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Івашковецька, ф.Р-4938, 384 од.зб.,1944–1980 рр. 
Капустянська, ф.Р-3818, 381 од.зб.,1944–1980 рр. 
Каскадська, ф.Р-4979, 203 од.зб.,1944–1961 рр. 
Косиківська, ф.Р-4834, 304 од.зб.,1944–1961,1963–1980 рр. 
Куражинська, ф.Р-4967, 328 од.зб.,1944–1980 рр. 
Кучанська, ф.Р-4976, 380 од.зб., 1944–1980 рр. 
Лоєвецька, ф.Р-4917, 373 од.зб.,1944–1980 рр. 
Любомирівська, ф.Р-5043, 24 од.зб.,1944–1950 рр. 
Малостружківська, ф.Р- 5012, 254 од.зб.,1944–1947,1950-1980 рр. 
Ольховецька, ф.Р-4990, 276 од.зб.,1944–1980 рр. 
Отроківська, ф.Р-3812, 295 од.зб.,1946–1980рр. 
Песецька, ф.Р-4977, 384 од.зб.,1944–1964 рр. 
Пилипо-Хребтіївська, ф.Р-4980, 405 од.зб.,1944–1980рр. 
Пилипковецька, ф.Р-4935, 371 од.зб., 1944–1980 рр. 
Рудковецька, ф.Р-4978, 37 од.зб.,1947–1948 рр. 
Слобідська, ф.Р-4981, 91 од.зб.,1944–1954 рр. 
Ставчанська, ф.Р-5000, 298 од.зб.,1944–1980 рр. 
Струзька, ф.Р-4989, 297 од.зб.,1944–1980 рр. 
Хребтієвська, ф.Р-4982, 43 од.зб., 1944–1953 рр. 
Цівковецька, ф.Р-4987, 7 од.зб.,1944–1947 рр. 
Щербовецька, ф.Р-4991, 60 од.зб.,1944–1951 рр. 
Орининського району 
Бережанська, ф.Р-3774, 86 од.зб.,1944–1953 рр. 
Думанівська, ф.Р-3765, 181 од.зб.,1944–1959 рр. 
Заміснянська, ф.Р-3776, 121 од.зб.,1944–1958 рр. 
Залучанська, ф.Р-6375, 105 од.зб.,1944–1954 рр. 
Кізянська, ф.Р-3773, 111 од.зб.,1944–1954 рр. 
Кочубієвська, ф.Р-3792, 205 од.зб.,1944–1960 рр. 
Мар’янівська, ф.Р-3779, 104 од.зб.,1944–1954 рр. 
Ніверська, ф.Р-3764, 73 од.зб.,1944–1954 рр. 
Орининська, ф.Р-3787, 525 од.зб.,1944–1982 рр. 
Орининська Друга, ф.Р-3786, 142 од.зб.,1944–1954 рр. 
Параївська, ф.Р-3772, 90 од.зб.,1944–1954 рр. 
П’ятничанська, ф.Р-3769, 198 од.зб.,1944–1959 рр. 
Ріпинецька, ф.Р-3384, 194 од.зб.,1944–1959 рр. 
Ружанська, ф.Р-3768, 90 од.зб.,1945–1954 рр. 
Чорнокозинецька, ф.Р-3781, 80 од.зб.,1944–1954 рр. 
Остропільського району 
Губинська, ф.Р-2056, 2 од.зб.,1924–1927 рр. 
Йосипівська, ф.Р-6309, 60 од.зб.,1944–1959 рр. 
Мартинівська, ф.Р-5430, 36 од.зб.,1944–1954 рр. 
Рогознянська, ф.Р-4999, 13 од.зб.,1944–1947 рр. 
Плужнянського району 
Антонівська (чешська), ф.Р-2324, 54 од.зб.,1928,1944–1954 рр. 
Великоборовицька, ф.Р-4505, 29 од.зб.,1944–1950 рр. 
Великорадогощанська, ф.Р-2259, 23 од.зб.,1924–1927,1944–1947 рр. 
Добринська, ф.Р-4504, 86 од.зб.,1944–1959 рр. 
Долочанська, ф.Р-4591, 29 од.зб.,1944–1954 рр. 
Дорогощанська, ф.Р-4491, 64 од.зб.,1944–1954 рр. 
Загорецька, ф.Р-4497, 24 од.зб.,1944–1959 рр. 
Зінківська, ф.Р-4502, 23 од.зб.,1945–1950 рр. 
Кам’янська, ф.Р- 4495, 45 од.зб.,1944–1954 рр. 
Карпилівська, ф.Р-4506, 16 од.зб.,1944–1947 рр. 
Коритненська, ф.Р-4508, 11 од.зб.,1944–1947 рр. 



 153

Малорадогощанська, ф.Р-4489, 13 од.зб.,1944–1948 рр. 
Михайлівська, ф.Р-1085, 53 од.зб.,1927–1930,1944–1964 рр. 
Перерослівська, ф.Р-4509, 401 од.зб.,1945–1982 рр. 
Слобідська, ф.Р-177, 52 од.зб.,1926–1929,1940–1941, 1944–1952 рр. 
Стороницька, ф.Р-219, 2 од.зб.,1925 р. 
Хотенська (перша), ф.Р-4612, 45 од.зб.,1944–1950 рр. 
Хотенська (друга), ф.Р-2117, 67 од.зб.,1927–1929,1944–1957 рр. 
Шельвівська, ф.Р-230, 34 од.зб.,1925 р. 
Шимковецька, ф.Р-4493, 87 од.зб.,1947–1959 рр. 
Полонського району 
Адамівська, ф.Р-5641, 47 од.зб.,1944–1954 рр. 
Бражинецька, ф.Р-4684, 356 од.зб.,1944–1986 рр. 
Буртинська, ф.Р-5748, 333 од.зб.,1944–1980 рр. 
Варварівська, ф.Р-5642, 47 од.зб.,1944–1954 рр. 
Великоберезнянська, ф.Р-5643, 421 од.зб., 1944–1988 рр. 
Великокаленицька, ф.Р-3975, 297 од.зб.,1944–1988 рр. 
Забілинська, ф.Р-5773, 21 од.зб.,1944–1955 рр. 
Котелянська, ф.Р-4686, 340 од.зб.,1944–1975 рр. 
Котюржинецька, ф.Р-4685, 353 од.зб.,1944–1985 рр. 
Кустовецька, ф.Р-4683, 407 од.зб.,1944–1986 рр. 
Липівська, ф.Р-4687, 68 од.зб.,1944–1954 рр. 
Лодзянівська, ф.Р-4688, 48 од.зб.,1944–1954 рр. 
Майдано-Волянська, ф.Р-4690, 36 од.зб.,1944–1954 рр. 
Малошкарівська, ф.Р-4291, 345 од.зб.,1946–1986 рр. 
Микулінська, ф.Р-4309, 232 од.зб.,1948–1976 рр. 
Новолабунська, ф.Р-6236, 391 од.зб.,1944–1986 рр. 
Новополонська, ф.Р-5772, 38 од.зб.,1945–1955 рр. 
Онацьковецька, ф.Р-4682, 394 од.зб.,1944–1984 рр. 
Понінківська, ф.Р-4694, 129 од.зб.,1930,1944–1959 рр. 
Прислуцька, ф.Р-4696, 52 од.зб.,1944–1954 рр. 
Роговичівська, ф.Р-3978, 330 од.зб.,1945-1987 рр. 
Хижниківська, ф.Р-3180, 1 од.зб.,1922 р. 
Червононовоселецька, ф.Р-5711, 53 од.зб.,1944–1954 рр. 
Проскурівського району 
Гречанська, ф.Р-6160, 5 од.зб.,1944–1946 рр. 
Зарічанська, ф.Р-6161, 8 од.зб.,1944–1945 рр. 
Малиницька, ф.Р-741, 3 од.зб.,1920–1923 рр. 
Ружичнянського району 
Волицька, ф.Р-5666, 60 од.зб., 1946–1954, 1961–1962 рр. 
Зарудянська, ф.Р-5063, 75 од.зб.,1944–1955 рр. 
Іванковецька, ф.Р-5585, 34 од.зб.,1944–1955 рр. 
Калинівська, ф.Р-5598, 47 од.зб.,1944–1954 рр. 
Карповецька, ф.Р-5059, 62 од.зб.,1944–1954 рр. 
Лезнівська, ф.Р-5581, 90 од.зб.,1944–1963 рр. 
Магнишівська, ф.Р-5319, 98 од.зб.,1944–1954 рр. 
Мацьковецька, ф.Р-5049, 73 од.зб.,1944–1954 рр. 
Розсошська, ф.Р-5056, 232 од.зб.,1944–1960 рр. 
Слобідська, ф.Р-4538, 108 од.зб.,1944–1959 рр. 
Хотьковецька, ф.Р-5659, 66 од.зб.,1944–1959 рр. 
Шумовецька, ф.Р-5058, 141 од.зб.,1944–1959 рр. 
Сатанівського району 
Вигнанська, ф.Р-5527, 68 од.зб.,1944–1954 рр. 
Гречанська, ф.Р-4373, 31 од.зб.,1948–1954 рр. 
Калитинецька, ф.Р-4761, 136 од.зб.,1944–1959 рр. 
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Мартинковецька, ф.Р-4789, 17 од.зб.,1944–1947 рр. 
Олександрівська, ф.Р-4764, 43 од.зб.,1946–1956 рр. 

 Постолівська, ф.Р-4325, 67 од.зб.,1949–1954 рр. 
 Сатанівсько-Слобідська, ф.Р-4781, 19 од.зб.,1945–1948 рр. 
 Славутського району 

Бараннє-Улашанівська, ф.Р-1225, 365 од.зб.,1930,1939,1946–1983 рр. 
Бачманівська, ф.Р-688, 23 од.зб.,1926–1939 рр. 
Берездівська, ф.Р-680, 351 од.зб.,1925–1930,1944–1979 рр. 
Варварівська, ф.Р-5384, 330 од.зб.,1923–1937,1944–1980 рр. 
Вачівська, ф.Р-1415, 14 од.зб.,1931–1938,1953–1954 рр. 
Великоправутинська, ф.Р-5387, 148 од.зб.,1945–1970 рр. 
Великоскнитська, ф.Р-1224, 248 од.зб.,1925–1936,1944–1971 рр. 
Волицька, ф.Р-714, 337 од.зб.,1922,1938,1944–1970 рр. 
Ганнопільська, ф.Р-666, 98 од.зб.,1924–1932 рр.,(єврейська) 
Ганнопільська, ф.Р-1203, 188 од.зб.,1923,1932,1944–1952,1955–1980 рр. 
Головлівська, ф.Р-696, 207 од.зб.,1925–1939,1945–1980 рр. 
Дідовогірська, ф.Р-772, 174 од.зб.,1925–1938,1945–1961 рр. 
Довжківська, ф.Р-1229, 231 од.зб.,1930–1939,1952–1977 рр. 
Досінська, ф.Р-2630, 93 од.зб.,1922–1938,1955–1959 рр. 
Жовтнева, ф.Р-2366, 299 од.зб.,1925,1945–1982 рр. 
Жуковська, ф.Р-1226, 83 од.зб.,1923–1938,1949–1958 рр. 
Іванівська, ф.Р-5385, 216 од.зб.,1947–1978 рр. 
Кам’янська, ф.Р-2371, 63 од.зб.,1930–1938,1945–1954 рр. 
Киликиївська, ф.Р-2222, 263 од.зб.,1923–1929,1939,1948–1985 рр. 
Клепачівська, ф.Р-1219, 130 од.зб.,1923–1939,1946–1959,1979–1985 рр. 
Колом’ївська, ф.Р-2260, 45 од.зб.,1931,1938,1945–1955 рр. 
Комарівська, ф.Р-1233, 122 од.зб.,1927–1928,1930–1938,1945–1954 рр. 
Корчицька, ф.Р-234, 154 од.зб.,1923–1931,1944–1964 рр. 
Красноставська, ф.Р- 668, 201 од.зб.,1924–1931,1945–1976 рр. 
Красноставська, ф.Р-2323, 5 од.зб.,1031–1934 рр.(єврейська)   
Купецька, ф.Р-1232, 353 од.зб.,1928–1938,1954–1968,1971–1988 рр. 
Кутківська, ф.Р-703, 276 од.зб.,1922–1934,1946–1970 рр. 
Лисиченська, ф.Р-1182, 520 од.зб.,1925–1938,1945–1983 рр. 
Малоправутинська, ф.Р-1239, 48 од.зб.,1924–1929,1945–1954 рр. 
Малоскнитська, ф.Р-1205, 293 од.зб.,1929–1930,1944–1978 рр. 
Манятинська, ф.Р-1200, 113 од.зб.,1924–1931,1946–1954, 1976–1986 рр. 
Марачівська, ф.Р-2086, 18 од.зб.,1928–1933,1948–1951 рр. 
Миньковецька, ф.Р-2372, 219 од.зб.,1927–1935,1944–1977 рр. 
Мирутинська, ф.Р-713, 108 од.зб.,1925–1927,1944–1970 рр. 
Мухарівська, ф.Р-1190, 107 од.зб.,1924–1931,1947–1970 рр. 
Нараївська, ф.Р-775, 47 од.зб.,1931–1936,1944–1954 рр.  
Ногачівська, ф.Р-715, 200 од.зб.,1922–1931,1946–1970 рр. 
Пашуківська, ф.Р-2384, 21 од.зб.,1925–1931,1946–1952 рр. 
Пиремишельська, ф.Р-2360, 30 од.зб.,1927–1937,1946–1952, 1959–1960 рр. 
Прикордонно- Улашанівська, ф.Р-673, 42 од.зб,1921–1930 рр. 
Піддубецька, ф.Р-5401, 17 од.зб.,1947–1954 рр. 
Полянська, ф.Р-1242, 395 од.зб.,1923–1938,1946–1982 рр. 
Понорська, ф.Р-1243, 194 од.зб.,1921–1941,1946–1956 рр. 
Потеребська, ф.Р-993, 33 од.зб.,1926–1939 рр. 
Сельцівська, ф.Р-2103, 121 од.зб.,1925–1940 рр. 
Славутська, ф.Р-683, 21 од.зб.,1923–1925 рр. 
Солов’ївська, ф.Р-2109, 35 од.зб.,1927–1938,1945–1952 рр. 
Ставищанська, ф.Р-5399, 8 од.зб.,1946–1950 рр. 
Старокривинська, ф.Р-710, 362 од.зб.,1923–1928,1948–1982 рр. 
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Улашанівська, ф.Р-1225, 365 од.зб.,1930,1939,1946–1983 рр. 
Хвощівська, ф.Р-5382, 250 од.зб.,1944–1973 рр. 
Хоняківська, ф.Р-770, 297 од.зб.,1924–1938,1947–1983 рр. 
Хоровецька, ф.Р-1215, 465 од.зб.,1921–1940,1944–1982 рр. 
Хоростоцька, ф.Р-771, 115 од.зб.,1923–1939,1947–1954 рр. 
Хутірська, ф.Р-774, 9 од.зб.,1927–1939 рр. 
Цвітоська, ф.Р-777, 308 од.зб.,1923–1935,1945–1981 рр. 
Чорнокалівська, ф.Р-2211, 2 од.зб.,1932–1934 рр. 
Янушівська, ф.Р-768, 5 од.зб.,1927–1938 рр.  
Смотрицького району 
Грицьківська, ф.Р-5164, 136 од.зб.,1944–1959 рр. 
Карачковецька, ф.Р-5551, 80 од.зб.,1945–1954 рр. 
Новогутянська, ф.Р-5339, 47 од.зб.,1946–1953 рр. 
Степанівська, ф.Р-5335, 61 од.зб.,1951–1959 рр. 
Черчецька, ф.Р-5550, 30 од.зб.,1946–1954 рр. 
Солобковецького району 
Лошковецька, ф.Р-1549, 225 од.зб.,1924–1925,1960–1982 рр. 
Пільнотарнавська, ф.Р-168, 6 од.зб.,1924–1925 рр. 
Пільномукарівська, ф.Р-4434, 35 од.зб.,1944–1954 рр. 
Слобідко-Глушковецька, ф.Р-4886, 78 од.зб.,1944–1954 рр. 
Старокостянтинівського району 
Баглаївська, ф.Р-6348, 273 од.зб.,1960–1990 рр. 
Березненська, ф.Р-4289, 315 од.зб.,1945–1983 рр. 
Великомацевицька, ф.Р-4303, 82 од.зб.,1944–1957,1959–1966 рр. 
Великочернятинська, ф.Р-6245, 342 од.зб.,1944–1985 рр. 
Вербородинська, ф.Р-5067, 22 од.зб.,1944–1957 рр. 
Веснянська, ф.Р-5423, 391 од.зб.,1944–1947,1949–1983 рр. 
Вишнопільська, ф.Р-5211, 272 од.зб.,1944–1983 рр. 
Григорівська, ф.Р-5045,141 од.зб.,1945–1964 рр. 
Громівська, ф.Р-6244, 346 од.зб.,1944–1987 рр. 
Губчанська, ф.Р-4302, 194 од.зб.,1944–1972 рр. 
Демковецька, ф.Р-5065, 232 од.зб.,1958–1986 рр. 
Ілляшівська, ф.Р-5077, 345 од.зб.,1944–1985 рр. 
Іршиківська, ф.Р-6285, 337 од.зб.,1945–1985 рр. 
Капустинська, ф.Р-6283, 330 од.зб.,1946–1994 рр. 
Киселівська, ф.Р-3178, 398 од.зб.,1923,1945–1970, 1974–1996 рр. 
Ладигівська, ф.Р-5080, 333 од.зб.,1944–1973 рр. 
Лажевська, ф.Р-212, 8 од.зб.,1926–1929 рр. 
Левківська, ф.Р-6282, 320 од.зб.,1944–1949,1954–1993 рр. 
Миролюбненська, ф.Р-191, 119 од.зб.,1923–1925,1948–1960,1964–1972 рр. 
Морозівська, ф.Р-2319, 139 од.зб.,1925–1926,1944–1965 рр. 
Немиринецька, ф.Р-6278, 332 од.зб.,1946–1985 рр. 
Нижчепогорільська, ф.Р-5813, 86 од.зб.,1944–1960 рр. 
Новоселицька, ф.Р-5764, 18 од.зб.,1945–1949 рр. 
Огіївська, ф.Р-5068, 36 од.зб.,1946–1949 рр. 
Остропільська, ф.Р-2092, 121 од.зб.,1924,1949–1962 рр. 
Пашковецька, ф.Р-5076, 397 од.зб.,1944–1990 рр. 
Пеньківська, ф.Р-4308, 158 од.зб.,1944–1972 рр. 
Рашнівська, ф.Р-2376, 1 од.зб.,1927 р. 
Самчиківська, ф.Р-5202, 266 од.зб.,1945–1979 рр. 
Самчиківська, ф.Р-5424, 122 од.зб., 1944–1947, 1950–1965 рр. 
Сахновецька, ф.Р-2321, 328 од.зб.,1924–1925,1944–1990 рр. 
Северинська, ф.Р-5205, 57 од.зб.,1944–1948,1950–1959 рр. 
Сербінівська, ф.Р-5206, 166 од.зб.,1958–1974 рр. 
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Сковородківська, ф.Р-5207, 402 од.зб.,1946–1984 рр. 
Староостропільська, ф.Р-5816, 307 од.зб.,1947–1949,1963–1989 рр. 
Стецьківська, ф.Р-4311, 299 од.зб.,1944–1986 рр. 
Чорнянська, ф.Р-3177, 184 од.зб.,1925,1957–1984 рр. 
Чорнянська, ф.Р-5768, 10 од.зб.,1945–1947 рр. 
Старосинявського району 
Адампільська, ф.Р-1341, 127 од.зб.,1925–1935,1965–1980 рр. 
Бабинська, ф.Р-187, 298 од.зб.,1931–1936,1944–1964, 1966–1984 рр. 
Десерівська, ф.Р-231, 10 од.зб.,1931–1936 рр. 
Залісянська, ф.Р-6185, 128 од.зб.,1965–1980 р. 
Заставецька, ф.Р-2060, 216 од.зб.,1931–1935,1948–1984 рр. 
Івківська, ф.Р-203, 313 од.зб.,1931–1936,1944–1988 рр. 
Мисюрівська, ф.Р-211, 8 од.зб.,1931–1935 рр. 
Мшанецька, ф.Р-6186, 288 од.зб.,1966–1993 рр. 
Новосинявська, ф.Р-2320, 5 од.зб.,1928–1936 рр. 
Ожарівська, ф.Р-6184, 199 од.зб.,1949–1979 рр. 
Олексіївська, ф.Р-216, 80 од.зб.,1927–1936,1945–1959 рр. 
Паплинецька, ф.Р-194, 129 од.зб.,1933–1937,1969–1980 рр. 
Пасічнянська, ф.Р-6183, 234 од.зб.,1945–1980 рр. 
Пилявківська, ф.Р-994, 192 од.зб.,1933,1967–1989 рр. 
Пилявська, ф.Р-217, 199 од.зб.,1932-1936,1944–1980 рр. 
Уласово-Русанівська, ф.Р-998, 10 од.зб.,1933–1936 рр. 
Харковецька, ф.Р-226, 146 од.зб.,1927–1928,1952–1987 рр. 
Цимбалівська, ф.Р-6187, 186 од.зб.,1965–1985 рр. 
Чехівська, ф.Р-228, 5 од.зб.,1932–1935 рр. 
Староушицького району 
Бакотська, ф.Р-3414, 202 од.зб.,1944–1963 рр. 
Бучайська, ф.Р-1087, 108 од.зб.,1941,1944–1959 рр. 
Гораївська, ф.Р-3416, 160 од.зб.,1944–1959рр. 
Зеленокуриловецька, ф.Р-4940, 48 од.зб.,1945–1954,1959 рр. 
Козодавинецька, ф.Р-2381, 82 од.зб.,1923,1944–1954 рр. 
Колодіївська, ф.Р-5345, 57 од.зб.,1944–1953 рр. 
Кривчанівська, ф.Р-3429, 53 од.зб.,1944–1954рр. 
Крушанівська, ф.Р-1079, 559 од.зб.,1940–1941,1945–1963, 1966–1987 рр. 
Куриловецька, ф.Р-2182, 1 од.зб.,1929 р. 
Пижівська, ф.Р-4939, 109 од.зб.,1944–1959 рр. 
Чугорська, ф.Р-3415, 147 од.зб.,1944–1959 рр. 
Шебутинецька, ф.Р-2305, 14 од.зб.,1925–1941 рр. 
Теофіпольського району 
Бережинецька, ф.Р-1842, 83 од.зб.,1946–1959 рр. 
Великолазучинська, ф.Р-5502, 342 од.зб.,1944–1982 рр. 
Волицька, ф.Р-4355, 57 од.зб.,1954–960 рр. 
Гаврилівська, ф.Р-1928, 278 од.зб.,1945–1962 рр. 
Гальчинецька, ф.Р-5509, 293 од.зб.,1945–1982 рр. 
Вороновецька, ф.Р-4762, 109 од.зб.,1944–1960 рр. 
Ільковецька, ф.Р-6207, 195 од.зб.,1961–1983 рр. 
Карабіївська, ф.Р-5504, 369 од.зб.,1944–1980 рр. 
Кузьминецька, ф.Р-1765, 19 од.зб.,1952–1954 рр. 
Мар’янівська, ф.Р-1783, 38 од.зб., 1944–1954 рр. 
Михиринецька, ф.Р-3943, 266 од.зб.,1944–1981 рр. 
Михнівська, ф.Р-5505, 64 од.зб.,1945–1959 рр. 
Мануїльська, ф.Р-1940, 348 од.зб.,1944–1981 рр. 
Немиринецька, ф.Р-5511, 45 од.зб.,1944–1954 рр. 
Новоставцівська, ф.Р-1781, 210 од.зб.,1950–1982 рр. 
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Олійниківська, ф.Р-4315, 273 од.зб.,1947–1960,1976–1983 рр. 
Ординецька, ф.Р-5510, 319 од.зб.,1944–1977 рр. 
Строківська, ф.Р-5508, 49 од.зб.,1950–1959 рр. 
Турівська, ф.Р-5500, 83 од.зб.,1945–1959 рр. 
Чувгузівська, ф.Р-5506, 254 од.зб.,1944–1982 рр. 
Шарлаївська, ф.Р-3949, 64 од.зб.,1944–1954 рр. 
Шибенська, ф.Р-5503, 260 од.зб.,1952–1983 рр. 
Хмельницького району 
Андрійковецька, ф.Р-5664, 151 од.зб.,1952–1955,1957–1981 рр. 
Антонівська, ф.Р-3956, 346 од.зб.,1944–1981 рр. 
Аркадієвецька, ф.Р-5663, 206 од.зб.,1944–1980 рр. 
Водичківська, ф.Р-3851, 239 од.зб.,1944–1981 рр. 
Гелетинецька, ф.Р-5583, 274 од.зб.,1944–1985 рр. 
Гвардійська, ф.Р-5061, 287 од.зб.,1944–1986 рр. 
Гнатовецька, ф.Р-4651, 152 од.зб.,1946–1950,1952–1984 рр. 
Грузевицька, ф.Р-3179, 115 од.зб.,1921–1922,1945–1959, 1976–1980 рр. 
Давидковецька, ф.Р-2057, 329 од.зб.,1935,1944–1968,1971–1984 рр. 
Жуковецька, ф.Р-5576, 205 од.зб.,1945–1966,1968–1979 рр. 
Захаровецька, ф.Р-3950, 285 од.зб.,1944–1980 рр. 
Книжковецька, ф.Р-2575, 23 од.зб.,1944–1955 рр. 
Колибанська, ф.Р-5582, 135 од.зб.,1945–1965,1967–1972 рр. 
Копистинська, ф.Р-5060, 305 од.зб.,1944–1963,1968–1986 рр. 
Лісовогриновецька, ф.Р-5569, 340 од.зб.,1944–1968,1971–1985 рр. 
Малашовецька, ф.Р-5587, 284 од.зб.,1944–1983 рр. 
Малиницька, ф.Р-5575, 231 од.зб.,1944–1981 рр. 
Масівецька, ф.Р-2085, 252 од.зб.,1922, 1944–1980 рр. 
Миколаївська, ф.Р-2322, 305 од.зб.,1924–1925,1944–1980 рр. 
Олешинська, ф.Р-5584, 158 од.зб.,1945–1983 рр. 
Осташківська, ф.Р-3955, 126 од.зб.,1944–1972рр. 
Пархомівецька, ф.Р-5572, 197 од.зб.,1946–1947,1949–1978 рр. 
Пашковецька, ф.Р-5064, 377 од.зб.,1944–1987 рр. 
Печеськівська, ф.Р-5568, 211 од.зб.,1946–1966,1969–1985 рр. 
Пироговецька, ф.Р-2196, 370 од.зб.,1922,1944–1984 рр. 
Рідкодубівська, ф.Р-202, 62 од.зб.,1923,1945–1951, 1976–1079 рр. 
Ружичанська, ф.Р-5044, 504 од.зб.,1944–1985 рр. 
Ружичнянська, ф.Р-2100, 465 од.зб.,1927,1944–1981 рр. 
Ставчинецька, ф.Р-3954, 149 од.зб.,1945–1946,1952–1966, 1970–1980 рр. 
Стуфчинецька, ф.Р-5571, 259 од.зб.,1945–1980 рр. 
Терешовецька, ф.Р-5570, 305 од.зб.,1944–1984 рр. 
Чабанівська, ф.Р-5586, 223 од.зб.,1944–1985 рр. 
Шаровечківська, ф.Р-5050, 339 од.зб.,1944–1981 рр. 
Чемеровецького району 
Андріївська, ф.Р-174, 75 од.зб.,1923–1930,1944–1946, 1948–1954 рр. 
Більська, ф.Р-5337, 337 од.зб.,1947–1977 рр. 
Бережанська, ф.Р-1238, 156 од.зб.,1923–1927,1944–1954 рр.   
Вишнівчицька, ф.Р-5545, 362 од.зб.,1946–1977 рр. 
Вівсянська, ф.Р-197, 447 од.зб.,1921–1931,1949–1977 рр. 
Вільховецька, ф.Р-74, 235 од.зб.,1925–1932,1944–1946,1949–1964 рр. 
Голенищівська, ф.Р-33, 476 од.зб., 1922–1932, 1944–1980 рр. 
Гуківська, ф.Р-3771, 418 од.зб.,1944–1978 рр. 
Гусятинська, ф.Р-25, 354 од.зб.,1923–1932,1944–1948, 1963–1973 рр. 
Демковецька, ф.Р-173, 98 од.зб.,1922-1927,1944–1950 рр. 
Домбровська, ф.Р-80, 2 од.зб.,1922–1925 рр. 
Драганівська, ф.Р-73, 73 од.зб.,1923–1932,1945–1954 рр. 
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Жабинецька, ф.Р-991, 311 од.зб.,1922–1923,1941,1944–1959,1972–1987 рр. 
Завадівська, ф.Р-5553, 55 од.зб.,1944–1954 рр. 
Залучанська, ф.Р-2377, 247 од.зб.,1927,1944–1978 рр. 
Закупненська, ф.Р-1236, 194 од.зб.,1927–1934,1945–1953 рр. 
Зарічанська, ф.Р-76, 472 од.зб.,1923–1927,1944–1981 рр. 
Збріжська, ф.Р-75, 110 од.зб.,1924–1928,1945–1954 рр. 
Зеленська, ф.Р-208, 254 од.зб.,1926–1936,1944–1954 рр. 
Івахновецька, ф.Р-8, 336 од.зб.,1922–1927,1945–1968 рр. 
Криківська, ф.Р-1240, 123 од.зб.,1922–1923,1944–1947,1949–1954 рр. 
Кугаєвецька, ф.Р-1222, 604 од.зб.,1924–1932,1944–1946, 1948–1983 рр. 
Кутковецька, ф.Р-1179, 363 од.зб.,1921–1931,1944–1947, 1949–1978 рр. 
Летавська, ф.Р-31, 587 од.зб.,1921–1927,1944–1982 рр. 
Лянцкорунська, ф.Р-210, 45 од.зб.,1925–1934 рр. 
Почапинецька, ф.Р-193, 199 од.зб.,1921–1927,1944–1954 рр. 
Пукляківська, ф.Р-3782, 450 од.зб.,1944–1989 рр. 
Свіршковецька, ф.Р-28, 547 од.зб.,1923–1927,1945–1986 рр. 
Слобідсько-Смотрицька, ф.Р-5334, 409 од.зб.,1944–1978 рр. 
Сокиринецька, ф.Р-29, 485 од.зб.,1923–1931,1945–1976 рр. 
Терешковецька, ф.Р-2089, 3 од.зб.,1921–1922 рр. 
Хропотовська, ф.Р-32, 156 од.зб.,1921–1931,1945–1947 рр. 
Циківська, ф.Р-5552, 361 од.зб.,1946–1980 рр. 
Чагарівська, ф.Р-1231, 71 од.зб.,1925–1927,1946–1954 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-227, 1 од.зб.,1927 р., (єврейська) 
Чернянська, ф.Р-2634, 224 од.зб.,1922,1945–1967 рр. 
Шидловецька, ф.Р-10, 419 од.зб.,1922–1927,1948–1980 рр. 
Юрковецька, ф.Р-911, 282 од.зб.,1921–1934 рр. 
Ямпільчицька, ф.Р-198, 82 од.зб.,1926–1932,1947–1954 рр. 
Чорноострівського району 
Баглаївська, ф.Р-3841, 10 од.зб.,1944–1947 рр. 
Везденківська, ф.Р-199, 39 од.зб.,1924,1944–1957 рр. 
Катеринівська, ф.Р-3839, 5 од.зб.,1944–1946 рр. 
Копачівська, ф.Р-3840, 13 од.зб.,1944–1946 рр. 
Крачківська, ф.Р-3837, 18 од.зб.,1944–1954 рр. 
Лапковецька, ф.Р-3853, 13 од.зб.,1947–1952,1954 рр. 
Манилівська, ф.Р-201, 59 од.зб.,1923,1944–1957 рр. 
Мартинівська, ф.Р-5580, 40 од.зб.,1946–1954 рр. 
Медведівська, ф.Р-3842, 11 од.зб.,1944–1946 рр. 
Нафтулівська, ф.Р-5048, 66 од.зб.,1946–1962 рр. 
Новобубнівська, ф.Р-3850, 11 од.зб.,1944–1947 рр. 
Педосівська, ф.Р-3838, 115 од.зб.,1946–1950,1964–1973 рр. 
Польово-Гриновецька, ф.Р-3836, 11 од.зб.,1944–1946 рр. 
Сергіївська, ф.Р-3847, 17 од.зб.,1944–1949 рр. 
Черепівська, ф.Р-3845, 268 од.зб.,1944–1945,1948–1981 рр. 
Шепетівського району 
Білокриничанська, ф.Р-4680, 41 од.зб.,1944–1951 рр. 
Великомедведівська, ф.Р-5414, 49 од.зб.,1944–1956 рр. 
Великомедведівська, ф.Р-2364, 8 од.зб.,1931–1932,1947–1955 рр. 
Великоришнівська, ф.Р-4693, 307 од.зб.,1944–1985 рр. 
Великошкарівська, ф.Р-4306, 252 од.зб.,1944–1984 рр. 
Вербовецька, ф.Р-4300, 304 од.зб.,1944–1986 рр. 
Вовковецька, ф.Р-3976, 364 од.зб.,1944–1986 рр. 
Городищенська, ф.Р-3977, 351 од.зб.,1944–1985 рр. 
Городнявська, ф.Р-5412, 300 од.зб.,1944–1988 рр. 
Губинська, ф.Р-2056, 2 од.зб.,1924–1937 рр. 
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Дубіївська, ф.Р-4681, 164 од.зб.,1944–1968 рр. 
Замороченська, ф.Р-4702, 37 од.зб.,1944–1954 рр. 
Зубівщинецька, ф.Р-2209, 2 од.зб.,1922–1929 рр. 
Конотопська, ф.Р-5417, 89 од.зб.,1944–1953 рр. 
Коськівська, ф.Р-4317, 320 од.зб.,1944–1965,1967–1986 рр. 
Ленковецька, ф.Р-4304, 287 од.зб.,1944–1972 рр. 
Лозичненська, ф.Р-5416, 53 од.зб.,1944–1952рр. 
Лотівська, ф.Р-4292, 148 од.зб.,1944–1959,1976–1984 рр. 
Майдано-Лабунська, ф.Р-4691, 62 од.зб.,1950–1959 рр. 
Мальованська, ф.Р-4701, 53 од.зб.,1944–1954 рр. 
Михайлюцька, ф.Р-4689, 307 од.зб.,1944–1984 рр. 
Мокиіївецька, ф.Р-4307, 227 од.зб.,1945–1981рр. 
Нетішинська, ф.Р-769, 256 од.зб.,1925,1931,1934,1936–1939,1945–1970 рр. 
Новичівська, ф.Р-4703, 336 од.зб.,1944–1987 рр. 
Новоселицька, ф.Р-5710, 495 од.зб.,1944–1988 рр. 
Плеснянська, ф.Р-3973, 46 од.зб.,1944,1946–1954 рр. 
Пліщинська, ф.Р-3974, 384 од.зб.,1944–1983 рр. 
Полянська, ф.Р-4820, 9 од.зб.,1944–1946 рр. 
Рилівська, ф.Р-5413, 176 од.зб., 1946–1970 рр. 
Рожичнянська, ф.Р-5712, 230 од.зб.,1959–1983 рр. 
Рудньо-Новенківська, ф.Р-5415, 58 од.зб.,1944–1952 рр. 
Савичанська, ф.Р-2332, 1 од.зб.,1935р. 
Серединецька, ф.Р-220, 251 од.зб.,1921–1923,1944–1986 рр. 
Старобейзимська, ф.Р-4293, 296 од.зб.,1944–1988 рр. 
Судилківська, ф.Р-5842, 381 од.зб.,1946–1984 рр. 
Судимонтська, ф.Р-5661, 26 од.зб., 1947–1953 рр. 
Траулинська, ф.Р-3829, 29 од.зб.,1944–1950 рр. 
Хотенська-2, ф.Р-2117, 67 од.зб.,1927–1929,1944–1957 рр. 
Хролинська, ф.Р-3980, 408 од.зб.,1946–1985 рр. 
Цмівська, ф.Р-3972, 30 од.зб.,1944–1953 рр. 
Чотирбокська, ф.Р-4310, 302 од.зб.,1945–1983 рр. 
Ярмолинецького району 
Антоновецька, ф.Р-5128, 291 од.зб.,1946–1947,1950–1980 рр. 
Баламутівська, ф.Р-188, 375 од.зб.,1926,1944–1987 рр. 
Баранівська, ф.Р-6226, 388 од.зб.,1944–1982 рр. 
Березівська, ф.Р-6225, 51 од.зб.,1944–1954 рр. 
Боднарівська, ф.Р-5315, 94 од.зб.,1944–1957 рр. 
Буйволовецька, ф.Р-233, 316 од.зб.,1921–1923,1944–1982 рр. 
Буринецька, ф.Р-6224, 59 од.зб.,1944–1954 рр. 
Вербсько-Мурована, ф.Р-6196, 218 од.зб.,1949–1981 рр. 
Вербицька, ф.Р-5314, 383 од.зб.,1945–1983 рр. 
Вихилівська, ф.Р-4885, 40 од.зб.,1945–1948,1950–1954 рр. 
Вихилівська, ф.Р-5160, 24 од.зб.,1950–1954 рр. 
Волудринецька, ф.Р-4884, 77 од.зб.,1944–1959 рр. 
Глушковецька, ф.Р-167, 415 од.зб.,1924–1926,1944–1983 рр. 
Голохвастівська, ф.Р-5131, 40 од.зб.,1944–1947,1950–1954 рр. 
Жилинецька, ф.Р-5290, 114 од.зб.,1944–1960 рр. 
Кадиївська, ф.Р-4883, 423 од.зб.,1944–1988 рр. 
Карначівська, ф.Р-5321, 60 од.зб.,1944–1950,1958–1959 рр. 
Косогірська, ф.Р-4882, 79 од.зб.,1944–1954 рр. 
Левковецька, ф.Р-5320, 56 од.зб.,1944–1954 рр. 
Лисівська, ф.Р-3176, 1 од.зб., 1927 р. 
Литовська, ф.Р-5316, 61 од.зб., 1944–1954 рр. 
Михайлівська, ф.Р-5310, 304 од.зб.,1951–1980 рр. 
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Монастироцька, ф.Р-5309, 366 од.зб.,1945–1984 рр. 
Москалівська, ф.Р-5547, 406 од.зб.,1944–1988 рр. 
Немичинецька, ф.Р-5053, 221 од.зб.,1944–1964 рр. 
Нижчевовковецька, ф.Р-5057, 115 од.зб.,1944–1954 рр. 
Новосільська, ф.Р-5127, 69 од.зб.,1944–1954 рр. 
Пасічнянська, ф.Р-5294, 485 од.зб.,1944–1988рр. 
Перегінська, ф.Р-5322, 46 од.зб.,1952–1954 рр. 
Правдівська, ф.Р-5317, 364 од.зб.,1927,1944–1982 рр. 
Проскурівська, ф.Р-171, 381 од.зб.,1924–1926,1944–1983 рр. 
Райковецька, ф.Р-5055, 356 од.зб.,1944–1976 рр. 
Савинецька, ф.Р-23, 378 од.зб.,1924–1928,1944–1986рр. 
Сказинецька, ф.Р-5292, 461 од.зб.,1944–1985 рр. 
Скаржинецька, ф.Р-5293, 370 од.зб.,1944–1949,1952–1986 рр. 
Слобідсько-Кадиївська. Ф.Р-6246, 42 од.зб.,1944–1954 рр. 
Солобковецька, ф.Р-172, 384 од.зб.,1923–1926,1944–1982 рр. 
Соколівська, ф.Р-4880, 318 од.зб.,1944–1954,1963–1980 рр. 
Соснівська, ф.Р-4239, 396 од.зб.,1945–1986 рр. 
Стріховецька, ф.Р-4411, 261 од.зб.,1944–1979 рр. 
Сутковецька, ф.Р-2111, 359 од.зб.,1925,1944–1981 рр. 
Тарасівська, ф.Р-4473, 53 од.зб.,1949–1952,1954–1957 рр. 
Томашівська, ф.Р-2205, 343 од.зб.,1926,1944–1981 рр. 
Шарівська, ф.Р-5129, 380 од.зб.,1944–1982 рр. 
 
Створені відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. як ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. Обиралися на 
загальних зборах громадян, були вищими органами радянської влади на селі. 
Тимчасово припинили діяльність з червня-серпня 1919 р. у зв’язку з 
військовими подіями національно-визвольної війни. Відновили діяльність в 
січні-березні 1921 р. Відповідно до Конституції УРСР 1937 р. (VII розділ) були 
перетворені у сільські ради трудящих, виконавчим та розпорядчим органом 
яких були виконавчі комітети в складі: голови, його заступників, секретаря та 
членів. З 1978 р. (прийняття нової Конституції УРСР) мають назву – сільські 
ради народних депутатів. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1930 р., останнє – 2002 р. 
Очікується надходження документів з архівних відділів 
райдержадміністрацій.  Інформація використовується у наукових і 
краєзнавчих виданнях. 

Постанови РНК СРСР, ЦК ВКП(б), ЦВК УРСР, циркуляри наркоматів 
УРСР, постанови губернської, окружних, обласних та районних рад і 
виконкомів. Розпорядження, накази, інструкції відділів виконкомів. Протоколи 
сесій, засідань виконкому сільрад. Протоколи загальних зборів селян. Плани, 
звіти, інформації про роботу сільрад, проведення колективізації та 
розкуркулення, списки осіб, позбавлених виборчого права. Доповіді про роботу 
сільських комітетів незаможних селян. Інформації про діяльність 
двадцятип’ятитисячників. Постанови, розпорядження райвиконкомів про 
політичну роботу серед жінок. Звіти, інформації про організацію і діяльність 
жіночих рад. Документи про діяльність сільських пожежних дружин. Відомості 
про діяльність сільськогосподарських товариств. Звіти, інформації про хід 
ліквідації неписемності. Акти і відомості про збитки, заподіяні населенню, 
господарствам нацистськими окупантами в період Великої Вітчизняної війни, 
списки громадян, вивезених на роботу в країни Західної Європи. Плани роботи 
і протоколи засідань постійних комісій: сільськогосподарської, фінансово-
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бюджетної, соціально-культурної, побуту і торгівлі.  По виборах в міські ради, 
звіти депутатів перед виборцями. Кошториси витрат, річні фінансові плани та 
звіти про їх виконання. Акти ревізій фінансової діяльності сільрад. 

 

Відділ у справах репатріації виконавчого комітету Кам’янець-
Подільської обласної ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-3499, 154 од. зб., 1944–1952 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створений у 1944 р. Займався питаннями обліку громадян, які в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941-1944) були вивезені в країни Західної Європи. Відав 
питаннями матеріального забезпечення та працевлаштування репатрійованих 
громадян. 

Фонд II категорії. Документи надійшли в 1961 р. в секретну частину архіву. 
Розсекречені в 1989 р. 

Директивні вказівки і розпорядження Ради Міністрів, відділу 
репатріації при Раді Міністрів УРСР. Рішення облвиконкому з питань 
репатріації. Звіт про працевлаштування, матеріальне та медично-санітарне 
забезпечення репатрійованих громадян. Відомості про кількість громадян, 
вивезених в Німеччину по районах. Відомості про кількість, списки 
репатрійованих громадян. Списки громадян, які прибули в область з інших 
областей під час окупації. Списки громадян, які проживають за кордоном. 
Опитувальні листи громадян по районах. Листування з різних питань. Плани 
відділу та звіти по їх виконанню. 

 
Комітети незаможних селян 

 
123 фонди, 1982 од. зб., 1920–1932 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Окружні 
Кам’янецький, ф.Р-1791, 332 од.зб.,1923–1930 рр. 
Шепетівський, ф.Р-1063, 38 од.зб.,1928–1930 рр. 
Повітові 
Летичівський, ф.Р-1797, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
Новоушицький, ф.Р-2423, 168 од.зб.,1921–1923 рр. 
Волосні 
Балинський, ф.Р-3318, 9 од.зб.,1921–1923 рр. 
Білгородський, ф.Р-3321, 3 од.зб.,1921–1922 рр. 
Гавриловецький, ф.Р-2422, 7 од.зб.,1921–1923 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-2345, 16 од.зб.,1921–1923 рр. 
Довжоцький, ф.Р-3261, 12 од.зб.,1921–1922 рр. 
Довжківський, ф.Р-2065, 4 од.зб.,1920–1923 рр. 
Жуківський, ф.Р-2247, 7 од.зб.,1921–1923 рр. 
Капустянський, ф.Р-2929, 3 од.зб.,1922 р. 
Кривинський, ф.Р-1699, 8 од.зб.,1921–1922 рр. 
Купинський, ф.Р-3320, 3 од.зб.,1922–1923 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-3317, 10 од.зб.,1921–1922 рр. 
Рахнівський, ф.Р-3319, 4 од.зб.,1922–1923 рр. 
Рихтецький, ф.Р-2804, 3 од.зб.,1922–1923 рр. 
Славутський, ф.Р-2248, 10 од.зб.,1921–1923 рр. 
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Солобковецький, ф.Р-2509, 1 од.зб.,1922 р. 
Фельштинський, ф.Р-1804, 1 од.зб.,1922 р. 
Районні 
Берездівський, ф.Р-684, 14 од.зб.,1923–1924 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-667, 77 од.зб.,1923–1932 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2510, 1 од.зб.,1923–1928 рр. 
Жванецький, ф.Р-1068, 143 од.зб.,1923–1930рр. 
Ізяславський, ф.Р-1788, 16 од.зб.,1923–1931 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1792, 277 од.зб.,1923–1932 рр. 
Купинський, ф.Р-1795, 41 од.зб.,1924–1926 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-92, 51 од.зб.,1921–1927 рр. 
Маківський, ф.Р-86, 87 од.зб.,1923–1928 рр. 
Плужнянський, ф.Р-1798, 1 од.зб.,1925 р. 
Славутський, ф.Р-757, 108 од.зб.,1923–1930 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-1803, 1 од.зб.,1928–1929 рр. 
Смотрицький, ф.Р-89, 22 од.зб.,1923–1925 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-967, 1 од.зб.,1923–1924 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-91, 99 од.зб.,1924–1931 рр. 
Сільські 
Андріївський, ф.Р-2559, 3 од.зб.,1926–1928,1931 рр. 
Бабшинський,ф.Р-1519, 2 од.зб.,1926 р. 
Барбарівський, ф.Р-2449, 1 од.зб.,1927 р. 
Бачманівський, ф.Р-2461, 1 од.зб.,1926 р. 
Білогородський, ф.Р-1780, 4 од.зб.,1924–1928 рр. 
Бережанський, ф.Р-2249, 7 од.зб.,1925–1927 рр. 
Боровицький, ф.Р-1782, 1 од.зб.,1930 р. 
Бразький, ф.Р-2273, 19 од.зб.,1924–1928,1932 рр. 
Великоправутинський, ф.Р-2434, 1 од.зб.,1930 р. 
Великоскнитський, ф.Р-2450, 1 од.зб.,1928 р. 
Вихватнівецький, ф.Р-2438, 1 од.зб.,1928–1929 рр. 
Вівсянський, ф.Р-93, 2 од.зб.,1924–1925 рр. 
Вільховецький, ф.Р-2498, 2 од.зб.,1926 р. 
Воробіївський, ф.Р-2566, 1 од.зб.,1928–1929 рр. 
Вульковський, ф.Р-2462, 1 од.зб.,1924 р. 
Гавриловецький, ф.Р-1518, 16 од.зб.,1923–1930 рр. 
Глинницький, ф.Р-2451, 1 од.зб.,1926 р. 
Голенищівський, ф.Р-2571, 3 од.зб.,1925–1927 рр. 
Гуменецький, ф.Р-2567, 1 од.зб.,1928 р. 
Гусятинський, ф.Р-94, 23 од.зб.,1922–1932 рр. 
Держанівський, ф.Р-2558, 1 од.зб.,1928 рр. 
Дідогірський, ф.Р-2435, 1 од.зб.,1927 рр. 
Довжківський, ф.Р-2690, 1 од.зб.,1922–1926 рр. 
Довжоцький, ф.Р-2430, 1 од.зб.,1926–1928 рр. 
Досинський, ф.Р-698, 4 од.зб.,1927–1930 рр. 
Драганівський, ф.Р-2564, 1 од.зб.,1922–1923 рр. 
Дятилівський, ф.Р-2446, 2 од.зб.,1925–1926 рр. 
Жванецький, ф.Р-1188, 9 од.зб.,1925 р.  
Жуківський, ф.Р-2227, 10 од.зб., 1924-193 0 рр.  
Заставський, ф.Р-2309, 1 од.зб.,1928 р.  
Зеленський, ф.Р-2557, 4 од.зб.,1921-1926 рр.  
Кадиївецький, ф.Р-1790, 19 од.зб., 1923-1929рр.  
Киликиївський, ф.Р-2425, 1 од.зб., 1922-1923 рр.  
Клепачівський, ф.Р-2310, 12 од.зб., 1924-1930,1932рр.  
Корчицький, ф.Р-2068, 2 од.зб., 1926-1927 рр.  
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Красноставський,ф.Р-2431, 1 од.зб., 1922-1928рр.  
Клюківський, ф.Р-2569, 4 од.зб., 1925-1926 рр.  
Крупецький, ф.Р-2447, 2 од.зб., 1926-1930 рр.  
Кугаівецький, ф.Р-2292, 19 од.зб., 1924-1932 рр.  
Кузьминчицький, ф.Р-97, 7 од.зб.,1927-1931 рр.  
Кутковецький, ф.Р-1516, 1 од.зб.,1925-1926рр. 
Летавський, ф.Р-2275, 9 од.зб., 1923-1926 рр.  
Лисичівський, ф.Р-2464, 2 од.зб.,1927 р.  
Лянцкорунський, ф.Р-3283, 7 од.зб.,1924-1927 рр.  
Лясковецький, ф.Р-5851, 23 од.зб., 1925-1929 рр.  
Ляшковецький, ф.Р-2357, 13 од.зб., 1923-1926 рр.  
Малиновецький, ф.Р-1499, 7 од.зб., 1924-1930 рр.  
Малоборовицький, ф.Р-2255, 6 од.зб.,1927-1928,1930-1931 рр.  
Малоскнитський, ф.Р-2445, 1 од.зб.,1922 р.  
Миньковецький, ф.Р-2432, 1 од.зб.,1927 р.  
Мирутинський, ф.Р-2456, 1 од.зб., 1923-1928 рр.  
Мухарівський, ф.Р-2440, 1 од.зб.,1923 р.  
Нетішинський, ф.Р-2436, 1 од.зб.,1922 рр.  
Ногачівський, ф.Р-2458, 3 од.зб.,1927-1930 рр.  
Острівчанський, ф.Р-2570, 1 од.зб.,1924 р.  
Пашуківський, ф.Р-2459, 1 од.зб., 1920-1926 рр.  
Перемишельський, ф.Р-2437, 1 од.зб.,1927 р.  
Печиводський, ф.Р-1038, 1 од.зб.,1930 р.  
Плосківський, ф.Р-2426, 1 од.зб., 1922-1928 рр.  
Понорський, ф.Р-2463, 3 од.зб.,1925 р.  
Потеребський, ф.Р-2251, 4 од.зб., 1926-1927 рр.  
Почапинецький, ф.Р-2245, 10 од.зб., 1924-1927 рр.  
Приворотський, ф.Р-2830, 2 од.зб.,1922-1923 рр.  
Прикордонно-Улашанівський, ф.Р-2443, 2 од.зб.,1923-1927 рр.  
Радошівський, ф.Р-131, 1 од.зб.,1923-1925 рр.  
Рівківський, ф.Р-2460, 1 од.зб.,1930 р.  
Свіршковецький.ф.Р-2428, 8 од.зб., 1924-1926 рр.  
Селичівський, ф.Р-2562, 1 од.зб.,1928 р.  
Січенецький, ф.Р-2563, 1 од.зб.,1928 р.  
Славутський, ф.Р-1800, 10 од.зб., 1924-1930 рр.  
Слобідко-Кульчиєвецький, ф.Р-2274, 27 од.зб.,1923-1926 рр.  
Сокиринецький, ф.Р-2417, 3 од.зб.,1931 р.  
Староушицький, ф.Р-2429, 1 од.зб.,1921 р.  
Строганівський, ф.Р-2444, 1 од.зб.,1927 р.  
Хоняківський, ф.Р-2448, 1 од.зб.,1923-1931 рр.  
Хоровецький, ф.Р-1420, 5 од.зб., 1922-1927 рр.  
Хоростоцький, ф.Р-1040, 2 од.зб., 1931-1932 рр.  
Хропотівський, ф.Р-1041, 5 од.зб., 1923-1924 рр.  
Хутірський, ф.Р-2441, 1 од.зб., 1927-1931 рр.  
Цвітоський, ф.Р-2433, 5 од.зб., 1926-1930 рр.  
Чагарівський, ф.Р-1805, 6 од.зб., 1926-1930 рр.  
Чемеровецький, ф.Р-2242, 9 од.зб., 1925-1927 рр.  
Чижівський, ф.Р-1807, 2 од.зб., 1924-1925 рр.  
Чорноострівський, ф.Р-3284, 1 од.зб., 1923 р.  
Шатерницький, ф.Р-2942, 1 од.зб., 1923 р.  
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Шидловецький, ф.Р-1808, 5 од.зб., 1924-1927,1930-1931 рр.  
Юрковецький, ф.Р-95, 9 од.зб., 1924-192 7,1930 р.  
Янушівський, ф.Р-2427, 1 од.зб., 1922-1924 рр. 
 

 
Волосні, сільські КНС створені в липні-серпні 1920 р. на підставі постанови 
ВУЦВК та РНК УСРР від 9 травня 1920 р. В період воєнного комунізму були 
адміністративними органами. До функцій входило: здійснення закону про 
наділення землею та реманентом безземельних і малозаможних селян, 
запровадження в життя закону про хлібну розверстку, надання допомоги 
органам радянської влади у боротьбі з бандитизмом, ліквідацію 
неписьменності. Ліквідовані за постановою ЦВК УСРР від 1923 р. про 
скасування повітів і створення округів. 
Окружні, районні комісії незаможних селян (КНС) створені на підставі 
„Положення про з’їзди, комісії і комітети незаможних селян УСРР” ВУЦВК і 
РНК УСРР від 11 липня 1923 р. у зв’язку зі зміною адміністративно-
територіального поділу України з метою керівництва сільськими і районними 
КНС, розподілу конфіскованих земель і сільгоспінвентарю серед бідноти, 
проведення колективізації бідняцьких і середняцьких господарств, 
здійснювали контроль за виконанням установ вищого рівня. На підставі 
декрету ВУЦВК і РНК УСРР від 16 листопада 1925 р. КНС були позбавлені 
адміністративних державних функцій і реорганізовані в добровільні громадські 
організації для сприяння соціалістичному перетворенню сільського 
господарства. У 1926 р. були перейменовані в комітети незалежних селян. 
Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР „Про ліквідацію округів і перехід на 
двоступеневу систему управління” від 2 вересня 1930 р. округи були 
ліквідовані. Припинили свою діяльність окружні КНС в 1933 р. 
Фонди І категорії: окружні, повітові, волосні, районні; сільські – ІІІ категорії: 
Перші надходження – 1924 р., останнє – 1958 р. Інформація 
використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 
 

Постанови, накази, інструкції, циркуляри Подільського і Волинського 
губернських, окружних, повітових, районних виконкомів та КНС. Протоколи 
пленумів і президій районних і сільських КНС. Протоколи І (1926), ІІ (1928), ІІІ 
(1930) окружних і районних з’їздів КНС. Доповіді, відомості і звіти про роботу 
волосних, районних, сільських КНС. Протоколи загальних зборів селян і членів 
сільських КНС про розкуркулення, проведення суцільної колективізації, 
організацію і зміцнення колгоспів. Протоколи засідань секцій КНС при 
Кам’янець-Подільському інституті народної освіти, сільськогосподарському 
інституті та робітфаці про відрядження і прийом на робітфаки й в інститути 
членів КНС. Матеріали про роботу споживчих і сільськогосподарських 
товариств, колгоспне будівництво, розкуркулення. Акти та подвірні відомості 
на землі і майно куркулів. Доповідь Кам’янецької окрколгоспсекції „Про стан 
та найближчі перспективи колгоспів Кам’янеччини”. Звернення Подільської 
комісії незаможних селян, окружних і районних КНС, протоколи і рішення 
зборів членів сільських КНС про організацію комітетів взаємодопомоги, збір 
коштів на будівництво літака „Незаможник України”, шефство над 
військовими частинами, допомогу безпритульним, проведення місячника 
мобілізації коштів на індустріалізацію країни. Документи про залучення жінок 
до громадсько-корисної роботи, поліпшення громадсько-виховної роботи на 
селі, охоплення дітей шкільного віку навчанням. Матеріали про роботи пунктів 
по ліквідації неписьменності. 
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Комітети взаємодопомоги 
 
28 фондів, 468 од. зб., 1922–1933,1935 рр., Описи. Рос., укр. мови. 
 
Районні 
Берездівський, ф.Р-685, 6 од.зб.,1923–1924 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-658, 61 од.зб.,1923–1930 рр. 
Довжоцький, ф.Р-2341, 109 од.зб.,1923–1929 рр. 
Жванецький, ф.Р-1070, 69 од.зб.,1923–1927 рр. 
Зінківський, ф.Р-1496, 1 од.зб.,1924 р. 
Купинський, ф.Р-1793, 17 од.зб.,1925–1926 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-3341, 27 од.зб.,1923–1927 рр. 
Маківський, ф.Р-1453, 58 од.зб.,1923–1928 рр. 
Плужнянський, ф.Р-1526, 1 од.зб.,1930 р. 
Смотрицький, ф.Р-1802, 27 од.зб.,1923–1927 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1806, 41 од.зб.,1923–1927 рр. 
Волосні 
Балинський, ф.Р-1447, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
Маківський, ф.Р-3340, 4 од.зб.,1922–1923 рр. 
Сільські 
Бабшинський, ф.Р-1945, 1 од.зб.,1927 р. 
Празький, ф.Р-2656, 3 од.зб.,1925–1929 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-2491, 1 од.зб.,1927 р. 
Дембрівський, ф.Р-2307, 6 од.зб.,1926–1928 рр. 
Зеленський, ф.Р-1787, 6 од.зб.,1926–1928 рр. 
Клепацький, ф.Р-712, 6 од.зб.,1923–1932 рр. 
Крупецький, ф.Р-2655, 2 од.зб.,1928–1932 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-2651, 4 од.зб.,1924–1928 рр. 
Малиновецький, ф.Р-1523, 2 од.зб.,1925–1929 рр. 
Почапинецький, ф.Р-3104, 1 од.зб.,1926 р. 
Комітет сіл Радошівки та Сивок, ф.Р-2780, 1 од.зб.,1933 рр. 
Теремковецький, ф.Р-2782, 1 од.зб.,1925 р. 
Хоровицький, ф.Р-2457, 2 од.зб.,1928–1929,1931 рр. 
Шидловецький, ф.Р-1843, 7 од.зб.,1924–1926 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-3080, 2 од.зб.,1935 р. 
 
Створені за постановою РНК УСРР від 23 грудня 1921 р. для покращення 
соціального забезпечення на селі, залучення широких селянських мас, 
розвитку їх самостійності й ініціативи. Комітети займалися організацією 
допомоги при неврожаях, пожежах, інших стихійних лихах як окремого 
господарства так і населеного пункту. Сприяли державним органам в напрямку 
соціального забезпечення хворих та поранених червоноармійців, їх сімей, 
демобілізованих та інвалідів. 
Постановою ВЦВК та РНК УСРР від 13 серпня 1930 р. товариства 
взаємодопомоги реорганізовані в каси взаємодопомоги. Постановою РНК 
УСРР від 20 жовтня 1934 р. №1124 та наказу Наркомсоцзабезу №178 
(листопад 1934) щодо реорганізації органів соціального забезпечення, 
товариства та каси допомоги ліквідовані. 
 
Циркуляри, інструкції, вказівки ВУЦВК, РНК ССРР, УСРР, Народного 

комісаріату соцзабезпечення, наркоматів, губернського, окружного комітетів 
взаємодопомоги, райвиконкомів. Протоколи засідань комітетів 
взаємодопомоги, звіти про роботу районних та сільських кас взаємодопомоги. 
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Протоколи загальних зборів членів сільських комітетів взаємодопомоги. 
Резолюція ІІІ з’їзду сільських товариств взаємодопомоги про своєчасне 
проведення сільськогосподарської кампанії, створення сіннєвого фонду тощо. 
Плани та звіти про роботу районних, сільських комітетів. Документи виборчих 
кампаній. Типовий статут комітету. Положення про організацію окружних 
планових комісій (Жванецький райкомітет взаємодопомоги). Інструкція по 
організації роботи осередків допомоги дітям на селі, протоколи засідань комісії 
„Допомоги дітям” Жванецького району (1926-1927). Акти обстеження і 
передачі посівних земельних ділянок районного комітету взаємодопомоги. 
Відомості про видачу разової грошової допомоги сім’ям червоноармійців. 
Список інвалідів, сімей червоноармійців, сиріт. Акти засвідчення стану 
здоров’я інвалідів. 

 
Комітети бідноти м. Кам’янця-Подільського 

 
31 фонд, 217 од. зб.,1921–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Районні 
  
Центральний орган районних комбідів м. Кам’янця-Подільського, ф.Р-
3379, 1 од.зб., 1923 р. 
1-го району, ф.Р-2678, 3 од.зб.,1922–1923 рр. 
2-го району,ф.Р-2679, 5 од.зб.,1922–1923 рр. 
3-го району,ф.Р-2640, 13 од.зб.,1922–1923 рр. 
4-го району, ф.Р-2639, 12 од.зб.,1922–1923 рр. 
5-го району, ф.Р-2643, 15 од.зб.,1921–1923 рр. 
6-го району, ф.Р-2664, 17 од.зб.,1922–1923 рр. 
7-го району, ф.Р-2648, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
8-го району, ф.Р-2661, 9 од.зб.1921–1923 рр. 
9-го району, ф.Р-3064, 5 од.зб.,1921,1923 рр. 
10-го району, ф.Р-3065, 4 од.зб.,1922–1923 рр. 
11-го району, ф.Р-2660, 5 од.зб.,1921–1923 рр. 
12-го району, ф.Р-2666, 2 од.зб.,1923 р. 
13-го району, ф.Р-2676, 2 од.зб.,1923 р. 
14-го району, ф.Р-2673, 3 од.зб.,1923 р. 
15-го району, ф.Р-2636, 6 од.зб.,1922–1923 рр. 
16-го району, ф.Р-2659, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
17-го району, ф.Р-2672, 2 од.зб.,1921–1922 рр. 
18-го району, ф.Р-2683, 8 од.зб.,1921–1923 рр. 
19-го району, ф.Р-2685, 2 од.зб.,1922 р. 
20-го району, ф.Р-2688, 6 од.зб.,1922–1923 рр. 
21-го району, ф.Р-2653, 31 од.зб.,1921–1923 рр. 
22-го району, ф.Р-2665, 3 од.зб.,1923 р. 
25-го району. ф.Р-2687, 1 од.зб.,1923 р. 
27-го району, ф.Р-2670, 1 од.зб.,1922 р. 
28-го району, ф.Р-2697, 1 од.зб.,1923 р. 
29-го району, ф.Р-2681, 2 од.зб.,1922–1923 рр. 
30-го району, ф.Р-2649, 23 од.зб.,1922–1923 рр. 
31-го району, ф.Р-2645, 7 од.зб.,1921–1922 рр. 
32-го району, ф.Р-2692, 13 од.зб.,1920–1922 рр. 
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40-го району, ф.Р-2650, 11 од.зб.,1920–1923 рр. 
 
11 червня 1918 р. ВЦВК затвердив декрет Ради Народних Комісарів 
„Про організацію постачання селянської бідноти”, затвердивши таким 
чином Комітети бідноти. Цей крок був зроблений у зв’язку із 
загостренням у селі до літа 1918 р. класової боротьби через 
продовольчу кризу, яка виникла по причині відмови куркулів продавати 
хліб державі за твердими цінами. Представники комбідів займалися 
розподілом хліба та сільськогосподарських засобів, надавали допомогу 
місцевій владі у вилученні хлібних надлишків у куркулів. З встанов-
ленням радянської влади на Україні комбіди діяли з 1921-1923 рр. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1952 р., останнє – 1955 р.  
 
Постанови, циркуляри, накази губернського, повітового виконкомів, 

Центркомбіду, повітового військомату. Положення про комітети бідноти. 
Протоколи засідань, доповіді, звіти про роботу комітетів. Акти ревізій. 
Зведення про хід збору податків з громадян. Списки членів комітетів, громадян 
районів, платників податку. Акти медичного огляду громадян. Листування з 
установами міста з питань надання допомоги голодуючим, організацію 
охорони історичних і культурних пам’яток, ремонту доріг. 
 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 
 
Підрахункові комісії з виборів суддів по Кам’янець-Подільській 
області 
 
Ф.Р-2828, 273 од. зб., 1949, 1951, 1947, 1957, 1960 рр. Описи. Рос., укр. 
мови.  
 
Створювались відповідно до постанов Президій Верховних Рад СРСР, УРСР, 
Центральних виборчих комісій. Повноваження виборчих комісій 
продовжувались протягом виборчої кампанії, припинялись після підведення 
підсумків голосування, з 1954 р. Хмельницької області. 
Займалася прийманням результатів голосування від райвиконкомів, 
підрахунком голосів під час виборів Народних суддів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. В 1963 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 798 од. зб. 
 
Інформації, зведення, відомості про хід підготовки до виборів по 

районах, протоколи загальних зборів трудящих про висування кандидатів у 
Народні судді і Народні засідателі, в члени дільничних виборчих комісій. 
Протоколи голосування дільничних виборчих комісій, списки кандидатів у 
Народні засідателі, члени дільничних комісій, виборців райвиконкомів області. 

 
 
Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР по Хмельницькій 
області 
 
Ф.Р-2827, 300 од. зб., 1937, 1946, 1950, 1954, 1951–1962 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Створювались відповідно до постанов Президії Верховної Ради СРСР, 
Центральних виборчих комісій. Повноваження виборчих комісій діяли 
протягом виборчої кампанії, діяльність яких припинялась після підведення 
підсумків голосування. 
Займались підготовкою та проведенням виборів, створенням виборчих 
дільниць, здійснювали контроль за додержанням і застосуванням 
законодавства про вибори на території виборчого округу та підрахунком 
голосів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1944 р. В 1962 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 1616 од. зб. 
 
Постанови, директивні вказівки Президії СРСР з підготовки і 

проведення виборів, протоколи виборів до Верховної Ради СРСР, голосування 
дільничних виборчих комісій з виборів по районах, загальних зборів трудящих 
з висування кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР. Листування з 
Кам’янець-Подільською окружною виборчою комісією. 

 
Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради УРСР по Хмельницькій 
області 
 
Ф.Р-2826, 200 од. зб., 1938, 1947, 1951–1962, 1967 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створювались відповідно до Конституції 1937 р. і постанов Президії 
Верховної Ради УРСР, Центральної виборчої комісії. Повноваження виборчих 
комісій здійснювалися протягом виборчої кампанії. 
Займались підготовкою та проведенням виборів, створенням виборчих 
дільниць, здійсненням контролю за додержанням і застосуванням 
законодавства про вибори на території виборчого округу. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1944 р. В 1962 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 1243 од. зб. 
 
Інформації, зведення про хід підготовки до виборів, протоколи 

загальних зборів трудящих з висування кандидатів в депутати, члени окружних 
і дільничних виборчих комісій. Протоколи засідань окружних і дільничних 
виборчих комісій. Протоколи голосування дільничних виборчих комісій, 
списки членів окружних і дільничних виборчих комісій і виборців. 
 

Виборчі комісії з виборів в місцеві ради депутатів трудящих  
по Хмельницькій області 
 
Ф.Р-2825, 1700 од. зб., 1939, 1947, 1950, 1953, 1961, 1962, 1947–1969 рр. 
Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створювались відповідно до постанов Президії Верховних Рад УРСР, 
Центральних виборчих комісій. Повноваження виборчих комісій 
продовжувались протягом виборчої кампанії, припинялись після підведення 
підсумків голосування. 
Займалися проведенням виборів, підрахунком голосів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1944 р. В 1962 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 1217 од. зб. 
 
Директивні вказівки Президії УРСР, постанови окружної виборчої 

комісії, обласного виконкому, протоколи реєстрації кандидатів у депутати, 
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загальних зборів трудящих з висування кандидатів до обласної ради, 
голосування по виборчих округах і дільницях. Відомості, зведення про хід і 
підсумки голосування дільничних виборчих комісій. Рішення райвиконкомів 
про створення виборчих дільниць, кількості населення по районах, списки 
виборців, особові справи кандидатів. 

 
Територіальні і окружні виборчі комісії з виборів Президента України  
і народних депутатів України 
 
9 фондів, 516 од. зб., 1997–1999, 2002, 2004–2006 рр. Описи. Укр. мова.  
 
Територіальні і окружні: 
центр м. Волочиськ, ф.Р-6340, 80 од. зб., 1997–1999, 2002, 2004–2006 рр. 
центр м. Деражня, ф.Р-6341, 43 од. зб., 1997–1999 рр. 
центр м. Дунаївці, ф.Р-6342, 102 од. зб., 1997–1999, 2002, 2004–2006 рр. 
центр м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-6343, 86 од. зб., 1997–1999, 2002,2004, 
2006 рр. 
центр м. Славута, ф.Р-6344, 38 од. зб., 1997-1999, 2004–2005 рр. 
центр м. Старокостянтинів, ф.Р-6345, 62 од. зб., 1997–1999, 2004–2006 рр.  
центр м. Хмельницький, ф.Р-6339, 81 од. зб., 1997–1999, 2002, 2004–2006 рр. 
Окружні: 
центр м. Красилів, ф.Р-6421, 13 од. зб., 2006 р. 
центр смт. Ярмолинці, ф.Р-6420, 11 од. зб., 2006 р. 
 
Відповідно до Конституції України 1996 р. і Законів України „Про вибори 
Президента України”, „Про вибори народних депутатів України” та постанови 
Центральної виборчої комісії від 27 листопада 1997 р. №14 були створені 
територіальні виборчі комісії для проведення виборів Президента України і 
окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України. В фонді за 
описом №1 – зібрані документи з виборів народних депутатів України, а за 
описом №2 – документи з виборів Президента України. 
Займались підготовкою та проведенням виборів, створенням виборчих 
дільниць, здійснювали контроль за додержанням і застосуванням 
законодавства про вибори на території виборчого округу. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1998 р. 
 
Постанови, протоколи засідань окружної та дільничних комісій. Заяви, 

декларації, автобіографії, програми кандидатів та партій, підписні листи, 
протоколи висування кандидатів у депутати, результати виборів. Рішення 
територіальних виборчих комісій про утворення дільниць. Трудові і 
господарські угоди, акти перевірок використання коштів, фінансові звіти, 
бухгалтерська документація, протоколи, відомості про використання коштів. 
Плани асигнувань, фінансовий звіт про надходження, штатний розпис, 
кошториси витрат. Передвиборні плакати кандидатів, заяви, скарги, акти про 
порушення закону, знищення документів. 

 
Хмельницька обласна територіальна виборча комісія з виборів 
депутатів до Хмельницької обласної ради 
 
Ф.Р-6422, 98 од. зб., 2006 р. Опис. Укр. мова. 
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Відповідно до Постанови Верховної Ради України №3122/ІV від 29 листопада 
2005 р. „Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів” рішенням ХХ сесії четвертого скликання 
Хмельницької обласної ради від 9 січня 2006 р. №18/20/2006 р. утворено 
обласну територіальну виборчу комісію з 26 територіальними виборчими 
комісіями з виборів депутатів обласної ради. 
Займалася підготовкою, проведенням та підрахунком результатів виборів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2006 р. 
 
Рішення про створення обласної територіальної виборчої комісії, 

передвиборні програми, плакати, листівки. Заяви, підписні листи, автобіографії 
кандидатів. Документи обласних партійних організацій, протоколи про 
підсумки голосування. Плани асигнувань, кошториси видатків, фінансові звіти 
про надходження і витрати коштів держбюджету. Відомості нарахування 
заробітної плати членам виборчих комісій. 

 
Хмельницька міська територіальна виборча комісія по виборах 
депутатів міської ради та міського голови 
 
Ф.Р-6423, 20 од. зб., 2006 р. Опис. Укр. мова. 
 
Відповідно до Постанови Верховної Ради України №3122/ІV від 29 листопада 
2005 р. „Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів” рішенням позачергової ХХVIII сесії 
Хмельницької міської ради від 06 січня 2006 р. №1 створено Хмельницьку 
міську територіальну виборчу комісію 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2006 р. 
 

Рішення, постанови окружної та міської територіальної виборчої комісії, 
передвиборні програми, плакати, листівки. Протоколи виборчих комісій 
про підсумки голосування. Фінансовий звіт, акти на знищення 
документів, списки обраних депутатів та міського голови, штатний 
розпис, кошториси витрат. 
 

Партизанські комісії 
 
20 фондів, 898 од.зб., 1924–1936 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Окружні 
Кам’янецька, ф.Р-3238, 13 од.зб.,1929–1931 рр. 
Проскурівська, ф.Р-3255, 11 од.зб.,1928–1931 рр. 
Шепетівська, ф.Р-3219, 59 од.зб.,1928–1931 рр. 
Міські 
Проскурівська, ф.Р-3228, 279 од.зб.,1928–1935 рр. 
Районні: 
Антонівська, ф.Р-3252, 30 од.зб.,1931–1935 рр. 
Волочиська, ф.Р-3232, 7 од.зб.,1932–1935 рр. 
Городоцька, ф.Р-3229, 20 од.зб.,1931–1934 рр. 
Грицівська, ф.Р-3227, 44 од.зб.,1930–1935 рр. 
Деражнянська, ф.Р-3218, 78 од.зб.,1931–1935 рр. 
Ізяславська, ф.Р-3217, 43 од.зб.,1930–1933 рр. 
Летичівська, ф.Р-3215, 74 од.зб.,1930–1934 рр. 
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Ляховецька, ф.Р-3230, 10 од.зб.,1930,1934–1935 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3224, 3 од.зб.,1933–1935 рр. 
Полонська, ф.Р-3225, 27 од.зб.,1929,1931,1936 рр. 
Славутська, ф.Р-1485, 32 од.зб.,1929–1935 рр. 
Смотрицька, ф.Р-3253, 20 од.зб.,1932–1936 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-3220, 71 од.зб.,1929–1935 рр. 
Теофіпольська, ф.Р-3216, 1 од.зб.,1931 р. 
Шепетівська, ф.Р-3221, 50 од.зб.,1929–1933 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-3231, 26 од.зб.,1931 р. 
 
Створені постановою ВУЦВК від 14 лютого 1931 р. Підпорядковувались 
Центральній, а з 1932 р. – Вінницькій обласній партизанським комісіям. 
Ліквідовані постановою Президії ВУЦВК від 23 червня 1935 р. 
Займалися перевіркою і поновленням у правах колишніх червоноармійців і 
червоних партизанів, їх обліком, проводили серед них політико-виховну і 
культурно-освітню роботу, контролювали виконання державними установами 
законів про пільги і пенсії. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р., останнє – 1956 р. Фонди 
надійшли  з Харківського архіву. 
 
Постанови ЦВК і РНК СРСР і РНК УСРР. Постанови, протоколи 

засідань, відозви та інструкції Центральної партизанської комісії при ВУЦВК, 
окружних, районних та міських партизанських комісії. Протоколи загальних 
зборів колишніх червоногвардійців і червоних партизанів. Плани роботи 
партизанських комісій. Автобіографії, спогади, заяви учасників Жовтневої 
революції та Громадянської війни. Листування з керівними органами і 
учасниками Громадянської війни про облік партизанів, допомогу і пільги для 
них. Особові справи колишніх червоногвардійців та червоних партизанів. 

 
ДЕРЖАВНИЙ І НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Управління уповноваженого Подільської губернської робітничо-
селянської інспекції по Новоушицькому повіту 
 
Ф.Р-3234, 10 од.зб., 1922 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність прослідковується за 1922 р. Виконувало функції органу контролю 
за діяльністю державних установ, організацій та підприємств. 
Фонд І категорії. Документи надійшли на зберігання в 1956 р. 
 
Доповіді уповноваженого губернським РСІ. Акти ревізій установ 

повіту. Книга особового складу управління. Листування з повітовим 
виконкомом, установами, організаціями, громадянами з різних питань.  

 
Повітові робітничо-селянські інспекції (РСІ) 
 
3 фонди, 42 од.зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Ізяславська, ф.Р-1918, 8 од.зб., 1921–1922 рр. 
Кам’янецька, ф.Р-1060, 27 од.зб., 1920–1922 р. 
Старокостянтинівська, ф.Р-3058, 7 од.зб., 1921–1922 рр. 
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Створені згідно з наказом Народного Комісаріату РСІ від 25 лютого 1920 р. як 
органи контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій. Проводили 
заходи, спрямовані на вдосконалення державного управлінського апарату, 
здійснювали контроль за виконанням рішень органів радянської влади, 
залучали до справи контролю робітників і селян шляхом організації груп 
сприяння органам РСІ. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК від 8 
березня 1922 р. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1930 р., останнє – 1953 р. 
 
Декрети РНК УРСР, циркуляри, накази, інструкції Наркомату РСІ, 

губернської, повітових інспекцій, повітового ревкому, повітового фінансового 
відділу. Доповіді РСІ про роботу. Протоколи засідань РСІ. Акти обстеження 
установ та організацій повітів. Фінансові документи про витрати грошей 
установами повітів. Списки службовців, відомості на виплату зарплати 
службовцям РСІ. Листування з повітовими відділами охорони здоров’я, праці, 
земельними відділами. 

 
Кам’янецька повітова військова робітничо-селянська інспекція 

 
Ф.Р-2049, 55 од.зб., 1920–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови 
 
Прослідковується діяльність в 1920–1922 рр. Створена як орган контролю за 
установами, організаціями, установами в повіті. 
Фонд І категорії.окументи надійшли в 1925 р. 
 
Декрети, копії наказів, постанов, протоколів  РНК. Накази, циркуляри, 

інструкції Центрального Комітету РСІ, повітового виконкому, Київського 
військового округу, Реввійськради республіки, військового комісару. 
Протоколи нарад. Документи і звіти про діяльність повітового відділу юстиції, 
фінансового відділу та відділу освіти (1922). Бюлетень Кам’янецької повітової 
РСІ від 5 червня 1921 р. Акти обстеження установ, організацій та підприємств. 
Заяви громадян та акти розслідування. Бухгалтерські документи. Листування з 
установами, підприємствами, організаціями з фінансово-господарських питань, 
перевірки їх діяльності.  
 

Районні робітничо-селянські інспекції (РСІ) 
 
5 фондів, 194 од.зб., 1929–1934 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Ганнопільська,ф.Р-2731, 5 од.зб.,1930–1931 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-2732, 4 од.зб.,1933 р. 
Ізяславська, ф.Р-1059, 50 од.зб.,1929–1934 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1737, 2 од.зб.,1932–1933 рр. 
Славутська, ф.Р-1061, 133 од.зб.,1929–1934 рр. 
 
Створені при райвиконкомах постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 14 грудня 
1928 р. Здійснювали контроль за виконанням місцевими органами влади 
рішень та постанов партії та уряду, контролювали діяльність підприємств, 
установ і організацій. 
Ліквідовані відповідно до постанови ЦВК СРСР від 11 лютого 1934 р. 
Фонди  І категорії. Перше надходження – 1948 р., останнє – 1950 р. 
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Постанови, розпорядження, директиви, циркуляри Контрольної комісії 
ВКП(б), КП(б)У та Наркомату робітничо-селянської інспекції УСРР. 
Протоколи засідань секцій робітничо-селянської інспекції сільрад та груп 
службовців про вибори членів груп сприяння РСІ. Відомості про їх склад. 
Плани та звіти роботи. Характеристика стану промисловості, сільського 
господарства та культурного будівництва. Звіти про роботу серед молоді, 
жінок, про діяльність профорганізацій Славутського району (1931-1933). 
Матеріали обстеження фінансово-господарської діяльності підприємств та 
організацій районів; підготовки колгоспів Ізяславського та Славутського 
районів до посівних кампаній (1931). Акти обстеження сільськогосподарських 
артілей Славутського району (1931-1933). Протоколи засідань РСІ, районних 
бюро скарг. Листування з підприємствами, установами та організаціями про 
боротьбу з бюрократизмом, зловживаннями, про розгляд кореспонденції, 
опублікованих в газетах. 
 

Окружні робітничо-селянські інспекції (окрРСІ) 
 
2 фонди, 533 од.зб., 1923–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецький ф.Р-736, 280 од.зб., 1923–1930 рр. 
Шепетівський ф.Р-1062, 253 од.зб., 1924–1929 р. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 17 червня 1925 р. Припинили 
діяльність в 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів. 
Здійснювали заходи щодо поліпшення державного апарату, боротьби з 
бюрократизмом, зміцнення революційної законності, поліпшення діловодної 
системи. Контролювали роботу установ і організацій, залучали трудящих до 
роботи в органах робітничо-селянської інспекції. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1950 р. У фондах 
знаходяться особливо цінні документи. 

 
Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, 

Наркомату РСІ, Наркомату праці, протоколи засідань колегії Наркомату РСІ, 
вказівки окружних виконкомів. Протоколи засідань окрвиконкомів (1925-
1930), окружних планових комісій (1927, 1933), протокол IV Кам’янецького 
окружного з’їзду профспілок (1927). Річні, квартальні плани та звіти про 
роботу окрРСІ. Документи обстеження фінансово-господарської діяльності 
підприємств, організацій, установ, відомчих архівів. Інформації про діяльність 
робітників двадцятип’ятитисячників  в колгоспах Кам’янецького округу (1929). 
Документи про районування округів, економічні характеристики районів, 
статистичні дані про землекористування, посівні площі, сівозміни, хід 
колективізації (1926-1927). Документи засідань окружних бюро скарг, 
листування з установами, організаціями, підприємствами про розгляд  скарг 
трудящих. Списки співробітників окружних РСІ. Листування з установами, 
організаціями, підприємствами з різних питань. Бюлетені архівного управління 
УСРР (1929). 
 

Хмельницький обласний комітет народного контролю 
 
Ф.Р-3753, 1142 од.зб., 1962–1990 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
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Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 27 листопада 
1962 р. створені обласні промисловий і сільський комітети народного 
контролю. Відповідно до постанови Пленуму ЦК КПРС від 16 листопада        
1964 р. вони були об’єднані в комітет партійно-державного контролю обкому 
Компартії України і виконкому обласної ради трудящих. Згідно з наказом 
УРСР від 22 грудня 1965 р. „Про органи народного контролю в Українській 
РСР”, перетворений в обласний комітет народного контролю. 
Підпорядковувався Комітету народного контролю УРСР. Відповідно до 
постанови Верховної Ради УРСР „Про скасування комітетів народного 
контролю Української РСР” від 20 листопада 1990 р. та рішення 9 сесії 
Хмельницької обласної ради від 18 січня 1992 р. комітет народного контролю 
припинив свою діяльність. 
Контролював виконання планів і завдань підприємствами, установами, 
організаціями; використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження; 
керував роботою груп і постів народного контролю. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1964р., останнє – 2006р. Фонд 
включає ОЦД.  В 2003 р. розсекречено 22 справи. 
 
Постанови ЦК КП України та Ради Міністрів УРСР. Постанови, 

розпорядження Комітету народного контролю. Протоколи засідань обласного 
комітету народного контролю. Інформації, доповідні, довідки з основної 
діяльності, направлені органом вищого рівня. Документи перевірок різних 
галузей народного господарства та діяльності підприємств, організацій, 
установ. Плани та звіти про роботу комітетів та груп народного контролю. 
Протоколи зборів нарад активу органів народного контролю по підвищенню 
кваліфікації працівників. Списки працівників комітетів народного контролю, 
голів і членів груп, які нагороджені урядовими нагородами, почесними 
грамотами КНК СРСР, УРСР. Листування з організаційно-методичних питань 
та контролю. Річні фінансові та статистичні звіти. Кошторис адміністративно-
господарських витрат. Документи профорганізації. 

 
Районні, міські комітети народного контролю 

 
22 фонди, 9365 од.зб., 1963–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Районні 
Білогірський, ф.Р-6172, 202 од.зб., 1965–1991 рр. 
Віньковецький, ф.Р-6037, 99 од.зб., 1967–1989 рр. 
Волочиський, ф.Р-6068, 101 од.зб., 1963–1990 рр. 
Городоцький, ф.Р-5169, 156 од.зб., 1963–1985 рр. 
Деражнянський, ф.Р-5884, 233 од.зб., 1965–1990 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-6088, 98 од.зб., 1963–1989 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5920, 200 од.зб., 1963–1990 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-6018, 704 од.зб., 1963–1991 рр. 
Красилівський, ф.Р-5374, 245 од.зб., 1963–1991 рр. 
Новоушицький, ф.Р-6073, 449 од.зб., 1965–1991 рр. 
Полонський, ф.Р-6049, 224 од.зб., 1967–1991 рр. 
Славутський, ф.Р-5982, 742 од.зб., 1965–1991 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-15, 211 од.зб., 1963–1991 рр. 
Старосинявський, ф.Р-6095, 639 од.зб., 1967–1990 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-6029, 180 од.зб.1967–1988 рр. 
Хмельницький, ф.Р-6031, 355 од.зб., 1965–1990 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-6203, 143 од.зб., 1965–1991 рр. 
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Шепетівський, ф.Р-5977, 704 од.зб., 1963–1990 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-5132, 442, од.зб., 1963–1991 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-5754, 584 од.зб., 1963–1990 рр. 
Хмельницький, ф.Р-6130, 1950 од.зб., 1963–1990 рр. 
Шепетівський, ф.Р-5977, 704 од.зб., 1963–1990 рр. 
 
Створені в 1963 р., як районні, міські комітети партійно-державного контролю, 
з 1966 р. – комітети державного контролю. 
Сприяли виконанню директив партії та уряду по зміцненню дисципліни та 
соціалістичної законності. На підприємствах, в організаціях, установах 
контроль здійснювався через групи та пости народного контролю. Ліквідовані 
у 1992 р. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1968 р., останнє – 1992 р. 
 
Постанови обласного комітету народного контролю. Заходи по 

здійсненню контролю за виконанням постанов, рішень і вказівок партії та 
уряду. Протоколи засідань районних, міських комітетів. Інформаційї, доповіді 
про діяльність комітетів. Плани проведення навчання активу народного 
контролю. Документи ревізій та перевірок виробничо-господарської і 
фінансової діяльності установ, організацій, підприємств, колгоспів і радгоспів. 
Списки груп народного контролю. Документи про роботу груп і постів. 
Статистичні звіти про роботу. Заяви громадян. 

 
 

Хмельницький державний центр стандартизації, метрології та 
сертифікації 
 
Ф.Р-6306, 215 од.зб., 1951–1996 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Розпорядженням комітету мір і приладів при Раді народних комісаріатів СРСР 
від 13.01.1941 р. організоване Управління уповноваженого Комітету мір і 
вимірювальних приладів при Кам’янець-Подільському, з 1954 р. – 
Хмельницькому облвиконкомі. Наказом Комітету стандартів, мір і 
вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР від 12.05.1960 р. №212 
перейменовано у Хмельницьку державну контрольну лабораторію по 
вимірювальній техніці. Постановою Комітету Держстандарту  СРСР від 
15.04.1971 р. переведено у Хмельницьку обласну лабораторію державного 
нагляду за стандартами та вимірювальною технікою. З 1977 р. діяла як 
міжобласна лабораторія державного нагляду за стандартами та вимірювальною 
технікою із відомчими лабораторіями у мм. Кам’янці-Подільському  і 
Шепетівці. З 1983 р. (Наказ Держстандарту УРСР від №403 від 14.12.1983 р.) 
перейменована у Хмельницький державний центр стандартизації і метрології 
(ЦСМ), з 1993 р. – Центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС). 
Виконував державні функції з нагляду за додержанням стандартів, норм та 
правил із метрологічного нагляду, організації робіт із стандартизації та 
сертифікації. З 1997 р. введено функції надання платних робіт і послуг 
суб’єктам підприємницької діяльності в галузі стандартизації, метрології, 
акредитації та сертифікації. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 2003 р. 
Очікуються надходження від архівного підрозділу установи. 
Інформація використовувалася в науково-дослідній роботі. 
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Постанови, накази, директиви, інструкції, витяги з протоколів 
Уповноваженого комітету при Раді Міністрів УРСР, Держстандарту СРСР, 
УРСР, Держстандарту України та листування з ними з основної діяльності. 
Рішення Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. Накази, 
розпорядження, директорія. Перспективні, річні плани роботи та звіти з питань 
державного нагляду за додержанням правил, норм і стандартів; кадрового 
забезпечення. Річні, квартальні бухгалтерські звіти, штатні розписи і 
кошториси. Річний баланс госпрозрахункової і бюджетної діяльності (1989). 
Звіти про державний нагляд в сільському господарстві області, річні звіти 
підвідомчих лабораторій держнагляду (Кам’янець-Подільської і Шепетівської). 
Акти контролю упорядкування нової вимірювальної техніки на промислових 
підприємствах (1969), відомчого нагляду, виконання пропозицій і приписів 
суб’єктами господарювання. Документи (акти, доповіді) засідань балансової 
комісії Держстандарту УРСР, аналізи перевірки діяльності Хмельницького 
ДЦСМС. Постанови, накази, витяги з протоколів Держстандарту УРСР, що 
стосуються діяльності обласної лабораторії. Журнали обліку проведення 
держнагляду на підприємствах та організаціях області, журнали реєстрації 
приписів, постанов по результатах держнагляду. Інформація про виконання 
наказів і розпоряджень Держстандарту України, місцевих органів влади і 
контролюючих установ. Протоколи засідань профкому. 

 
 

 
Представник Ради у справах колгоспів при уряді СРСР 
 
Ф.Р-3823, 25 од. зб., 1947–1953 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Призначався Радою у справах колгоспів при Уряді СРСР. Проводив нагляд за 
виконанням важливих постанов, наказів, рішень РНК СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, ЦК ВКП(б) в галузі сільського господарства області. Підпорядковувався 
і звітував раді у справах колгоспів при Уряді СРСР. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Постанови, розпорядження, вказівки і рекомендації Ради та листування 

з Радою у справах колгоспів. Довідки, доповідні записки, інформації по 
виконанню постанов партії та уряду в сільському господарстві (1947-1948), 
постанова РНК СРСР і ЦК КП(б) від 27 травня 1939 р. „Заходи охорони 
громадських колгоспних земель від розкрадань”. Довідки перевірок 
організаційно-господарського стану неподільних фондів колгоспів (1949). 
Доповідні записки з додатками по стану обліку і контролю за діяльністю 
укрупнених колгоспів, зведення по виконанню сільськогосподарських робіт, 
заготівлі зерна та цукрових буряків (1947).  

 
Управління державної інспекції з якості товарів 
і торгівлі в Хмельницькій області 
 
Ф.Р–4102, 562 од.зб., 1944 – 1992 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створене в 1944 р. як Головний державний інспектор по торгівлі в Кам’янець-
Подільській області. У зв’язку з перейменуванням області у Хмельницьку, 
установа змінила назву на Головний державний інспектор по торгівлі в 
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Хмельницькій області. З 1965р. перейменовано на управління державної 
інспекції з якості товарів і торгівлі в Хмельницькій області. Займалося 
перевіркою якості, товарів та послуг, що надавалися населенню організаціями 
торгівлі. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1992р. 

 
Накази та розпорядження Головного державного інспектора по торгівлі 

УРСР (1944-1948 рр.), головного державного інспектора по торгівлі в 
Кам’янець-Подільській області. Накази Міністерства торгівлі контроль за 
якими покладено на держторгінспекцію. Накази, розпорядження, огляди та 
циркулярні листи Укрдержторгінспекції. Постанови Ради Міністрів УРСР і 
рішення обласного та міськвиконкомів по питаннях торгівлі. Постанови 
Центроспілки. Документи по особовому складу (1952-1992 рр.). Кошториси та 
штатні розписи за 1964-1975 рр. Річні та квартальні завіти. 
 

Відділ цін виконачого комітету Хмельницької області Ради 
народних депутатів 

 
Ф.Р-6295, 116 од.зб., 1971-1990 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 

Створено згідно з рішенням виконавчого комітету Хмельницької області Ради 
депутатів №170 від 29 травня 1970р. ,,Про створення відділу цін виконкому 
обласної Ради депутатів трудящих” та наказу Держкомцін Ради Міністрів 
УРСР від 17 червня 1970 р. №86. З 1977 р. перейменований у відділ цін 
виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради народних депутатів. 
Підпорядковувався обласній Раді та її виконавчому комітету і Держкомцін 
УРСР. Ліквідований відповідно до розпорядження облвиконкому №65-Р від 9 
серпня 1991р. 
Здійснював роботу по затвердженню цін і тарифів, контролю за дотриманням 
державної дисципліни цін на території області. 
Фонд ІІ — категорії. Перше надходження — 1997 р. 
 
Рішення Держкомцін УРСР та відділу цін про вилучення в прибуток 

бюджету сум, отриманих в результаті завищених цін і тарифів. Плани, аналізи, 
інформації, доповіді про еокономічне обгрунтування цін, встановлення цін і 
тарифів. Протоколи комісій облвиконкому, експертної комісії по цінам і 
тарифам, засідань профспілкового комітету. Річні бухгалтерські звіти, звіти про 
фінансово-господарську діяльність. Штатні розписи, кошториси витрат. 
 

Група державного контролю за витрачанням і збереженням 
хлібопродуктів по Кам’янець-Подільській області 

 
Ф.Р-6165, 39 од.зб., 1947–1951 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створена відповідно до Положення про Державний контроль за витрачанням і 
збереженням хлібопродуктів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР 
від 24 листопада 1946 р. №2525. Підпорядковувалась Міністерству Державного 
контролю СРСР. Ліквідована в 1951 р. 

 
Накази, директивні вказівки Міністерства держконтролю СРСР. Учбові 

плани, програми групи. Протоколи виробничих нарад. Річні звіти про роботу 
групи. Звіти про якість зерна на заготівельних пунктах. Штатні розписи. 
Листування з питань збереження хлібопродуктів. 
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Державні податкові органи 
 

3 фонди, 119 од.зб., 1990–1996рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Державна податкова адміністрація Хмельницької області, ф.Р-6419, 4 од.зб., 
1995–1996 рр. 
Державна податкова інспекція по Кам’янець-Подільському району, ф.Р-6367, 
47 од.зб., 1990–1996 рр. 
Державна податкова інспекція по м.Кам’янець-Подільському, ф.Р-6399, 68 
од.зб., 1990–1996 рр. 

 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР №74 від 12.04.1990 р. та наказу 
Міністерства фінансів УРСР №19 від 13.04.1990 р. створені державна 
податкова інспекція Міністерства фінансів УРСР по Хмельницькій області та її 
структурні підрозділи. Підпорядковувались  Головній державній податковій 
інспекції України. 
Згідно Указу Президента України від 22.08.1996 р. №760/96 „Про утворення 
Державної податкової адміністрації України та місцевих державних 
податкових адміністрацій” на базі державної податкової інспекції по 
Хмельницькій області створена державна податкова адміністрація у 
Хмельницькій області. Основні функції: здійснення контролю за своєчасністю, 
достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів 
(обов’язкових платежів), контролю за валютними операціями, обліком 
платників податків. Надає податкові роз’яснення, здійснює заходи щодо 
кадрової служби в податкових органах. При виявленні фактів злочинної 
діяльності, направляє матеріали у відповідні органи. Організовує роботу, 
пов’язану зі здійсненням контролю за дотриманням суб’єктами  
підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими 
виробами тощо. 
Фонди Ф.Р-6419 – II категорії, Ф.Р-6367, 6399 – III категорії. Перше 
надходження – 2004р., останнє – 2006р. 4 справи фонду Державної 
податкової адміністрації у Хмельницькій області прийняті в секретну 
частину архіву. 
 
Накази з основної діяльності, протоколи виробничих нарад. 

Статистичні, бухгалтерські звіти. Документи обліку, оцінки і реалізації 
конфіскованого майна. Звіти та пояснювальні записки про підсумки роботи, 
надходження недоїмок, результати роботи відділу податкових розслідувань. 
Кошториси, штатні розписи. 

 
ПРАВОСУДДЯ 

 
ЮСТИЦІЯ 

Відділ юстиції виконавчого комітету Кам’янецької повітової ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів  

 
Ф.Р-1184, 140 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови.  

 
Створений у квітні 1919 р. відповідно до декрету РНК УРСР від 25 лютого 
1919 р. Із червня 1919 р. по липень 1920 р. не діяв у зв’язку з окупацією 
Поділля петлюрівцями і білопольськими військами. Із липня 1920 р. по лютий 
1921 р. був відділом Кам’янецького повітового ревкому. У 1922 р. 
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реорганізований у повітове бюро юстиції. Нагляд за його діяльністю 
здійснював Наркомат юстиції УСРР. Підпорядковувався губернському відділу 
юстиції. Здійснював керівництво і контроль за діяльністю органів 
прокуратури, слідства, народних судів, захисту і виправно-трудових установ. 
Ліквідований постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. „Про скасування 
губернських відділів юстиції і її повітових уповноважених і про порядок 
введення прокуратури”. Свої функції передав уповноваженим губернського 
прокурора і суду по Кам’янецькому повіту. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження  – 1924 р. 

 
Декрети, постанови ВУЦВК і Ради Народних комісарів УСРР про 

ліквідацію грошових знаків, випущених контрреволюційними урядами, розвиток 
кустарної і дрібної промисловості, порядок діяльності повітових відділів юстиції, 
організацію народних нотаріальних контор, порядок користування публічними 
видовищами, застосування амністії з нагоди третіх роковин Жовтневої революції. 
Циркуляри, розпорядження, вказівки, інструкції Наркомату юстиції УСРР про 
рівноправність державних мов, застосування амністії, організацію юридичних 
відділів при виконкомах, безкоштовну юридичну допомогу, контроль за 
діяльністю судових органів, призначення слідчих, роботу народних судів, 
порядок припинення кримінальних справ, про боротьбу з автокефальним рухом, 
бандитизмом, кримінальними злочинами, саботажем. Положення про народний 
суд УСРР та юридичні відділи при виконкомах. Постанови, накази, 
розпорядження і циркуляри Подільського губернського відділу юстиції, 
Кам’янецького повітового ревкому і виконкому, відділу юстиції про утворення 
повітових судово-слідчих установ, організацію комісії по відокремленню церкви 
від держави. Постанови комісії обвинувачів та захисників про діяльність колегії. 
Протоколи засідань ліквідаційної комісії (1920-1921), колегії бюро юстиції 
(1922). Накази з особового складу. Звіти, доповіді про діяльність відділу юстиції, 
консультаційних бюро, колегії адвокатів, народних судів, народних слідчих, 
комісії по відокремленню церкви від держави. Відомості про рух судових справ в 
народних судах і прокуратурах (1921). Листування про ведення слідства та  
виконання вироків, розгляд і рух судових справ, забезпечення збереження і 
використання архівних матеріалів відділу, комплектування кадрів, з 
адміністративно-господарських питань. Особові справи та списки народних 
суддів і  народних слідчих повіту (1921), працівників юридичного відділу (1921-
1923). Відомості на виплату заробітної плати працівникам (1921). 
 

Управління юстиції Хмельницької облдержадміністрації 
м. Хмельницький 

 
Ф.Р-2754, 726 од.зб., 1941, 1944–1956, 1971–1993 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Створене у 1937 р. як управління Наркомату юстиції по Кам’янець-Подільській 
області. Припинило діяльність на період окупації 1941–1944 рр., відновило у 
1944 р. У 1946 р. перейменоване в управління Міністерства юстиції по 
Кам’янець-Подільській області. В 1954 р. у зв’язку з перейменуванням області 
у Хмельницьку перейменоване в управління Міністерства юстиції при 
виконкомі Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. До його функцій 
входило керівництво народними судами, нотаріатом і адвокатурою області, 
забезпечення підлеглих організацій кваліфікованими кадрами, організація 
пропаганди правових знань, вивчення та узагальнення судової практики. 
Припинило діяльність у жовтні 1956 р. у зв’язку з ліквідацією Мінюсту СРСР 
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згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1956 р. Його функції 
були передані обласному суду. Відновив діяльність як відділ юстиції 
виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих на підставі Указу 
Президії Верховної Ради УРСР від 6 жовтня 1970 р після відновлення Мінюсту 
СРСР у серпні 1970 р. Керував і контролював діяльність народних судів, 
юридичних консультацій та нотаріальних контор. Реорганізований у жовтні 
1988 р. в управління юстиції Хмельницького облвиконкому рішенням 7-ї сесії 
20 скликання Хмельницької обласної ради народних депутатів. 
Розпорядженням Представника Президента в Хмельницькій області від 21 
квітня 1992 р. перейменоване в Управління юстиції Хмельницької 
облдержадміністрації. З грудня 1991 р. підпорядковане Міністерству юстиції 
України. Забезпечувало організаційну діяльність народних судів області та 
виконання судових рішень, здійснювало керівництво органами нотаріату і 
ЗАГСу. Надавало правову інформацію.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2005 р. У 1993 р. 
розсекречено 70 од.зб. за 1944-1956 рр. Очікуються подальші надходження 
документів. 

 
Накази, директивні вказівки, інструкції Міністерства юстиції СРСР, 

УРСР (1949-1956), управління Міністерства юстиції по Кам’янець-Подільській 
області (1946-1956). Накази обласного відділу юстиції з основної діяльності 
(1971-1973,1976,1986-1988). Протоколи міжвідомчих нарад, засідань про 
діяльність органів юстиції (1971,1974,1977,1979-1983,1985-1987). Протоколи 
обласних нарад нотаріусів (1974,1978), народних суддів (1949,1979). 
Протоколи засідань методичної ради по правовій роботі в народному 
господарстві (1985-1988,1992,1993). Протоколи нарад працівників відділу 
юстиції, нотаріальних контор і народних судів (1971). Протоколи оперативних 
нарад працівників відділу (1974 - 1977,1979) та управління юстиції (1988-1990). 
Зведені статистичні звіти про розгляд судами кримінальних і цивільних справ; 
про роботу народних судів і судових виконавців, нотаріальних контор, по праці 
і соцстраху. Звіти про роботу управління Міністерства юстиції (1945-1952). 
Документи про роботу координаційно-методичної ради по правовій пропаганді 
(1974-1983). Документи про стан правової роботи та пропаганди на 
підприємствах і установах народного господарства (1971-1983). Узагальнення і 
аналізи практики роботи народних судів та нотаріальних контор. Документи 
про узагальнення судової практики і прокурорського нагляду. Доповідні 
записки про роботу нотаріальних контор (1951-1956). Документи про перевірки 
роботи відділу юстиції, нотаріальних контор і народних судів. Акти ревізій 
роботи народних судів, управління Міністерства юстиції та обласного відділу 
юстиції. Штатні розписи та кошториси видатків. Зведені річні фінансові звіти. 
Листування про діяльність народних судів, нотаріальних контор області, з 
питань правової роботи в народному господарстві, правової пропаганди. 
 

Кам’янець-Подільська міська юридична консультація Народного 
комісаріату юстиції УСРР 

 
Ф.Р-2835, 1 од. зб., 1937 р. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Діяльність простежується протягом 1937 р. Надавала юридичну допомогу 
населенню м. Кам’янця-Подільського. Нагляд за організацією юридичної 
допомоги населенню здійснював Наркомат юстиції УСРР.  
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Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. Фонд містить 
документи попередника – Центральної юридичної консультації м. Кам’янець-
Подільського при відділі юстиції. 

 
Книга реєстрації прохань, скарг і заяв, які надійшли в консультацію 

(1921, 1937).  
 
Відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС) Кам’янець-
Подільської міської ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів  

 
Ф. Р-2856, 36 од. зб., 1920–1940 рр. Опис. Рос. мова. 

 
В Україні утворені на підставі декрету РНК України від 20 лютого 1919 р. 
„Про організацію відділів записів актів громадського стану” при місцевих 
органах влади. Відповідно до наказу № 5 від 28 липня 1920 р. відділу 
управління повітового Кам’янецького ревкому заснований відділ запису актів 
громадського стану.  
Займався реєстрацією актів громадянського стану. Український кодекс законів 
про сім’ю, опіку і шлюб 1926 р. визнав органами реєстрації актів 
громадянського стану в селах і селищах відповідні ради, в містах і районних 
центрах ― міські та районні бюро РАГС. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження  ― 1947 р. 

 
Метричні книги записів народження, шлюбу, розлучення і смерті. Заяви 

громадян про видачу свідоцтв про народження, шлюб. 
 
СУД 
 

Революційні трибунали 
 

3 фонди, 72 од. зб., 1921–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Особливий народний слідчий Подільського губернського революційного 
трибуналу по Кам’янецькому повіту, м. Кам’янець-Подільський, ф. Р-340, 69 од. 
зб., 1921–1922 рр.; 
Особливий народний слідчий Подільського губернського революційного 
трибуналу по Новоушицькому повіту, м. Нова Ушиця, ф. Р-858, 2 од. зб., 1922–
1923 рр.; 
Виїзна сесія Подільського губернського революційного трибуналу, м. 
Кам’янець-Подільський, ф. Р-2992, 1 од. зб., 1921р. 

 
В Україні утворені на початку 1918 р., припинили діяльність у зв’язку із вступом 
німецько-австрійських військ на територію України. Відновили діяльність 
відповідно до Положення про народні суди і революційні трибунали УСРР, 
затвердженого РНК УСРР 20 лютого 1919 р. Дізнання і попереднє слідство 
здійснювали слідчі комісії у складі окремих народних слідчих. Ревтрибунали 
займали верхній щабель судової системи, розглядали справи швидко, за 
відсутності захисту, обвинувачів. Їм були підсудні справи про державну зраду, 
шпигунство, службові злочини, саботаж та спекуляцію. Вироки ревтрибуналів 
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оскарженню не підлягали. Ліквідовані відповідно до Положення про судоустрій 
УСРР, затвердженого ВУЦВК 16 грудня 1922 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження ― 1925 р. У 1991 р. розсекречено 65 од. 
зб. (ф. Р-340). 

  
Постанови ВУЦВК, РНК, ЦК КП(б)У, Наркомату юстиції УСРР про 

взаємовідносини партійних комітетів із судово-слідчими установами, судові 
справи, які підлягають розгляду ревтрибуналами, місцеві органи юстиції, 
боротьбу з кримінальним бандитизмом і контрабандою. Вказівки Подільського 
губернського прокурора про роботу слідчих. Накази, постанови особливого  
народного слідчого губернського ревтрибуналу по Кам’янецькому повіту 
(1921). Відомості про рух справ особливого  народного слідчого губернського 
ревтрибуналу по Кам’янецькому повіту. Протоколи допитів звинувачених 
(1921). Справи про звинувачення громадян у незаконній вирубці лісу, 
дезертирстві, зв’язку з бандитами, злочинах за посадою. Справа про 
звинувачення наглядачів тюрми Ясинського, Медича і Любчика у прогаянні 
заарештованого (1921). Листування з помічником Подільського губернського 
прокурора по Кам’янецькому повіту, управлінням повітової міліції, волосними 
виконкомами про звинувачених, виклик громадян на допит. Настільні реєстри, 
алфавіти, журнали вхідних і вихідних документів, розносні книги особливих 
народних слідчих ревтрибуналів. 
 

Уповноважений Подільського губернського суду по Кам’янецькому 
округу 

 
Ф. Р-3147, 46 од. зб., 1920-1925 рр. Опис. Рос, укр. мови. 

 
Утворений на підставі наказу Наркомату юстиції УСРР від 3 лютого 1923 р. „Про 
внутрішній розпорядок роботи та управління губсуду” для зміцнення постійного 
зв’язку з місцевими органами судочинства. Був головним судовим органом, 
здійснював контроль за діяльністю судових установ округу. Припинив свою 
діяльність у серпні 1925 р. у зв’язку з утворенням окружного суду згідно з 
постановою РНК УСРР від 6 липня 1925 р. про встановлення штатів окружних 
судів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1926 р. 

 

Постанови, циркуляри ВУЦВК і РНК УСРР, Наркоматів юстиції і 
внутрішніх справ УСРР про заходи поліпшення матеріального становища 
органів юстиції, українізацію радапарату, розширення мережі трудових сесій 
народних судів, склад податкових комісій, використання праці осіб, 
засуджених до примусових робіт під вартою. Циркуляри, постанови, накази 
губернського і окружного виконкомів про забезпечення рівноправності мов, 
реєстрацію і охорону архівів, передачу установами архівів комітету охорони 
пам’ятників старовини. Протоколи засідань пленуму  губвиконкому (1924), 
президії губвиконкому та окрвиконкому (1923-1924) про мережу судових та 
слідчих дільниць, утворення нових слідчих дільниць. Циркуляри губернського 
фінансового відділу про місцевий бюджет, розподіл кредитів, з фінансових 
питань. Накази (1925), циркуляри, розпорядження Подільського губернського 
суду про подання звітів по місцевих доходах, фінансування органів юстиції, 
складання списків народних засідателів. Протоколи Кам’янецької окружної 
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комісії по розподілу народних засідателів, наради працівників юстиції округу. 
Доповідь про діяльність уповноваженого і судових установ округу (1924–1925), 
виїзної сесії губсуду. Відомості про рух кримінальних і цивільних справ 
народних судів і судових виконавців округу. Листування про утворення в м. 
Кам’янці камери народного суду для нацменшин, перевибори судів і слідчих, 
господарського забезпечення судів, з фінансових питань. Кошториси видатків, 
бюджет особливих трудових сесій (1924–1925), відомість на одержання 
зарплати працівників уповноваженого губсуду. Особові справи та картки, 
списки судових працівників округу, народних засідателів.  
 

Кам’янець-Подільська окружна сесія Подільського губернського 
суду 
 
Ф.Р-3005, 1 од. зб., 1925 р. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Утворена відповідно до „Положення про судоустрій УСРР”, затвердженого 
постановою ВУЦВК 16 грудня 1922 р. Підпорядковувалась Подільському 
губернському суду. Розглядала карно-судові справи про шпигунство, 
політичний бандитизм, контрреволюційні та деякі інші злочини,  
контрреволюційні змови. Ліквідована після скасування у 1925 р. 
адміністративного поділу УСРР на губернії. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження ― 1930 р. У 1991 р. розсекречено 1 од. 

зб. 
 
Справа про звинувачення священика с. Дерев’яна Вербка Сулковського 

Миколи Єліферовича у контрреволюційному виступі, участі у контрреволю-
ційній організації.  

 
Губернські суди 

 
2 фонди, 1507 од. зб., 1923–1925 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Волинський, м. Житомир, ф. Р-3750, 165 од. зб., 1923–1925 рр. 
Подільський, м. Вінниця, ф. Р-2232, 1342 од. зб., 1923–1925 рр. 

 
Утворені на Україні 1 березня 1923 р. у зв’язку із встановленням єдиної 
системи судових установ на підставі постанови ВУЦВК від 25 січня 1923 р. 
„Про відстрочку надання чинності „Положення про судоустрій УСРР”. Були 
судами першої інстанції по справах, віднесених законом до їх відання. 
Здійснювали нагляд за діяльністю підпорядкованих народних судів. Були 
органами касаційного розгляду касаційних скарг і протестів на вироки і 
рішення підвідомчих їм народних судів і приватних скарг на визначення тих 
же судів. Діяли як судові центри губерній для народних судів губерній. 
Загальне керівництво губсудів здійснював Наркомат юстиції УСРР. 
Підпорядковувалися безпосередньо Верховному суду УСРР. Припинили 
діяльність після скасування у 1925 р. адміністративного поділу УСРР на 
губернії і введення поділу території республіки на округи згідно з постановою 
ВУЦВК від 3 червня 1925 р. Подільський губсуд ліквідований наказом 
Подільського губсуду від 16 липня 1925 р.  
Фонди ІІ категорії. Перше  надходження - не встановлено. 
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Кримінальні справи про звинувачення громадян у контрреволюційній 
діяльності, антирадянській агітації, антисемітизмі, агітації проти податкової 
кампанії, переході кордону, зловживанні владою, ухилянні від військової 
служби, несплаті податків, непокорі радянській владі, нанесенні образ 
представникам влади, підробці документів, халатному ставленні до службових 
обов’язків, самоправстві, порушенні кодексу законів про працю та трудового 
договору, розтратах державного майна, в нелегальній торгівлі, самогоноварінні 
і продажу самогону, про самогубства, убивства, бандитизм, хуліганство, 
шахрайство, хабарництво, крадіжки, пограбування, пожежі, про невчасну 
реєстрацію релігійної громади, лісопорушення. Справи судових виконавців, 
трудової сесії, народного суду про незаконні дії міліції. Цивільні справи про 
визнання права власності на домоволодіння, розподіл майна, аліменти на 
утримання дітей. Реєстр кримінально-судових справ. 

 
Кам’янець-Подільський з’їзд народних суддів 

 
Ф.Р-1048, 191 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Укр., рос. мови.  
 
На підставі постанови Подільського губернського відділу юстиції від 31 січня 
1921 р. відповідно до „Положення про народний суд УСРР” від 26 жовтня 1920 
р., затвердженого РНК УСРР у зв’язку з ліквідацією повітових рад народних 
судів утворений районний з’їзд (рада) народних суддів (Кам’янецький районний 
райнарсуд). Діяльність його поширювалася на Кам’янецький, Летичівський, 
Проскурівський і Новоушицький повіти. Був апеляційною інстанцією в справах, 
розглянутих народними судами. Ліквідований в лютому 1922 р. Функції його 
були передані губернській раді народних суддів. 
Фонд ІІІ  категорії. Перше надходження - не встановлено.  
 
Декрети, постанови, циркуляри, інструкції РНК УСРР,  Наркомату 

юстиції УСРР та інших органів з питань судоустрою і судочинства, про розгляд 
цивільних справ, застосування амністії, анулювання грошових знаків 
контрреволюційних українських урядів, заснування ради народних суддів, 
боротьбу з бандитизмом. Доповіді, відомості про діяльність народних судів. 
Протоколи засідань з’їзду народних суддів району.  Відомості про дисциплінарні 
стягнення народних суддів, старших слідчих, рух карних і цивільних справ в 
народних судах Подільської губернії. Кримінальні справи про нанесення побоїв, 
крадіжки. Цивільні справи про визнання права користування землею, садибами, 
будинками, про право власності на рухоме і нерухоме майно, затвердження 
заповіту, розподіл спадкового майна. Листування з народними судами про 
призначення народних суддів. Журнали розпорядчих і судових засідань ради 
(1921). Настільний реєстр про рух цивільних справ (1921). 

 
Особливі сесії народних судів повітів 

 
3 фонди, 524 од. зб., 1922–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Ізяславського, ф. Р-779, 71 од. зб., 1922–1923 рр. 
Кам’янецького, ф. Р-1277, 428 од. зб., 1922–1923 рр. 
Полонського, ф. Р-1036, 25 од. зб., 1922 р. 
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Утворені в усіх повітових центрах при повітових бюро юстиції на підставі 
положення ВУЦВК і РНК від 5 жовтня 1921 р. „Про місцеві органи юстиції”. 
Особлива сесія народного суду в Кам’янецькому повіті організована 
розпорядженням Кам’янецької ради народних суддів від 21 червня 1921 р. 
„Про організацію особливих сесій народних судів Кам’янецького району”. 
Розглядали справи про дезертирство, порушення законів про працю, злісне 
ухиляння від сплати натурального податку, а також від військової служби за 
релігійними переконаннями; цивільні справи, де однією із сторін були 
державні установи чи підприємства. Були підзвітні повітовим відділам юстиції. 
Ліквідовані на підставі „Положення про судоустрій УСРР” від 16 грудня      
1922 р., затвердженого постановою ВУЦВК. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження ― 1924 р., останнє ― 1953 р. У 1991 р. 
розсекречено 2 од. зб. за 1922-1923 рр. (ф. Р-1277). 

 
Витяг з протоколу Наркомату юстиції „Про особливі сесії народного 

суду”, копія наказу по Кам’янецькому повітовому бюро юстиції (1922). 
Постанови особливої сесії народного суду Кам’янецького повіту (1923). 
Листування з Кам’янецькою міською міліцією про виклик в суд і постанови 
особливого народного судді. Справа про звинувачення жителів с. Западинці у 
злочинах за посадою. Кримінальні справи про звинувачення громадян у 
невиконанні вимог представників влади, переправах емігрантів через кордон,  
прихованні церковного золота, перевищенні влади, самоправстві, халатному 
ставленні до службових обов’язків, злочинах за посадою, невиконанні 
продподатку, дезертирстві, переході державного кордону, самовільній вирубці 
державного лісу, самовільному випасанні коней у державному лісі,  продажу 
спиртних напоїв, таємному винокурінні, нанесенні образ, бандитизмі, про 
вбивства. Цивільні справи про відновлення порушеного володіння, виселення з 
квартири, невиконання договору. Списки народних засідателів особливого 
народного суду (1923). 
 

Окружні суди 
 
3 фонди, 10571 од. зб., 1920–1931,1939 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільський, ф. Р-1185, 7934 од. зб., 1920–1931, 1939 рр. 
Шепетівський, ф. Р-1303, 2632 од. зб., 1925–1930 рр. 
Проскурівський , ф. Р-1895, 5 од. зб., 1925, 1928, 1930 рр. 
 
Створені в серпні 1925 р. у зв’язку з ліквідацією губерній і губернських судів 
згідно з постановою РНК УСРР від 3 червня 1925 р. Діяли на підставі 
„Положення про судоустрій УСРР” (1925). Були судами першої інстанції для 
розгляду кримінальних і цивільних справ, віднесених до їх підсудності й судами 
другої касаційно-ревізійної інстанції для народних судів округу. Здійснювали 
контроль за діяльністю народних суддів, народних слідчих, судових виконавців і 
нотаріальних контор округу, а також нагляд за діяльністю арбітражних і судово-
земських комісій. Діяли як судово-адміністративні центри для народних судів 
округу. Були підзвітні безпосередньо Наркомату юстиції УСРР. Припинили 
діяльність 1 жовтня 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів і створенням 
міжрайонних судів згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР “Про реорганізацію 
місцевих установ юстиції УСРР” від 29 вересня 1930 р. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1940 р., останнє – 1950 р. У 1991р. 
розсекречено 10 од. зб. (ф. Р-1185). 
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Постанови ВУЦВК, РНК СРСР та УСРР про зміну консульського 
статуту, українізацію радапарату, перевірку знань української мови 
службовцями установ. Правила внутрішнього розпорядку окружного суду та 
судових установ. Розпорядження, циркуляри, інструкції та інформаційні 
бюлетені Наркомату юстиції УСРР про роботу органів суду і адвокатури, з 
юридичних питань, посилення боротьби з бандитизмом, хуліганством, 
конокрадством. Постанови, рішення, вказівки та обіжники Верховного суду 
УСРР про судочинство та позовні справи. Обов’язкові постанови 
Кам’янецького окрвиконкому. Циркуляри Кам’янецького окружного суду про 
порядок вирішення спірних цивільних справ. Накази Кам’янецького (1925-
1926,1929-1930) і Шепетівського (1925-1926) окружних судів. Протоколи 
пленумів Кам’янецького і Шепетівського окружних судів. Протоколи 
розпорядчих засідань Кам’янецького окружного суду (1930). Протоколи 
президії Смотрицького райвиконкому, уповноважених судово-виконавчих дій 
про роботу суду, обов’язки народних засідателів, виконання судових дій 
сільрадами. Доповіді, звіти і відомості про діяльність Кам’янецького 
окружного суду. Звіти, доповіді та акти обстеження діяльності народних судів, 
слідчих Кам’янецького округу. Статистичні відомості про рух кримінальних і 
цивільних справ народних судів. Звіти райвиконкомів, сільрад та судів про 
нотаріальні дії. Копія обстеження роботи окружної комісії у справах 
неповнолітніх (1929). Кримінальні справи про звинувачення громадян в агітації 
проти радянської влади, колективізації, хлібозаготівель та проведення 
податкової кампанії, про зловживання по службі, недбале ставлення 
співробітників міліції до службових обов’язків, розтрату державних та 
громадських коштів, хабарництво, контрабанду, вбивства, бандитизм, підпали, 
крадіжки, хуліганство. Цивільні справи про визнання права власності і 
користування на домоволодіння, садиби; розділення дворів, будинків, майна;  
анулювання документів про денаціоналізацію домоволодінь, розірвання угоди 
купівлі і продажу, стягнення орендної плати за користування помешканнями,  
звільнення від військової служби за релігійними переконаннями. Касаційні 
рішення Кам’янецького окружного суду з кримінальних і цивільних справ 
(1927-1930). Дисциплінарні справи членів колегії захисників (1928). 
Персональні справи, характеристики, списки  працівників судових установ. 
Листування з Верховним судом УСРР, прокуратурою УСРР з юридичних 
питань, про порядок розгляду касаційних скарг та їх результати (1929-1930). 
Листування з окрвиконкомом, архівним управлінням, окружною прокуратурою 
та народними судами про передачу і зберігання справ в архівах (1929-1930). 
Листування з окрвиконкомом, окружною прокуратурою, народними судами і 
міліцією про організацію музею при окружній міліції, роботу дисциплінарних 
судів, видачу дозволів на виїзд за кордон і з судових питань. Листування з 
народними судами і слідчими округу про боротьбу зі злочинами, розгляд 
касаційних скарг з цивільних справ. Листування з колегією захисників про 
особовий склад. Списки народних засідателів та кандидатів у народні 
засідателі. 
 

Кам’янецький окружний дисциплінарний суд 
 

Ф.Р-1869, 211 од. зб., 1926–1928 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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Утворений на підставі постанови Кам’янецького окрвиконкому від 29 березня 
1926 р. відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 3 лютого 1926 р. 
„Про дисциплінарні суди”. Реорганізований на підставі нового Положення про 
окружні дисциплінарні суди, затвердженого постановою ВУЦВК і РНК УСРР 
від 29 червня 1927 р. згідно з постановою окрвиконкому від 5 серпня 1927 р. 
Підпорядковувався окрвиконкому і Головному дисциплінарному суду при 
ВУЦВК. Розглядав справи про службові зловживання осіб, що обіймали 
відповідальні посади у державних і кооперативних органах у тих випадках, 
якщо ці проступки не підлягали кримінальній відповідальності. Йому були 
підсудні справи про службові недогляди і проступки членів окружних 
виконкомів (крім голів і членів президій виконкомів); посадових осіб, обраних 
або затверджених окружними виконкомами; голів і членів районних 
виконкомів та сільських рад тощо. Мав право вживати заходи впливу: догана, 
переведення на нижчу посаду, позбавлення права займати керівні або 
відповідальні посади у державних і громадських організаціях на строк до двох 
років, звільнення з посади. Ліквідований на підставі постанови окрвиконкому 
від 15 серпня 1928 р. відповідно до розпорядження ВУЦВК від 30 липня 1928 
р. „Про припинення діяльності округового дисциплінарного суду”. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1930 р.  
 
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про затвердження Положення про 

дисциплінарні суди, постанова Кам’янецького окрвиконкому про ліквідацію суду 
(1928). Обіжники, розпорядження, циркуляри, накази. Протоколи засідань суду 
(1926-1927). Справи про звинувачення працівників державних, кооперативних і 
громадських установ і організацій у зловживаннях по службі. Листування про 
розгляд справ про звинувачення посадових осіб у недбалому ставленні до 
службових обов’язків, подання відомостей про кількість і рух справ. Настільний 
реєстр (1926-1928). 

 
Особлива трудова сесія народного суду Кам’янецького округу 
 
Ф.Р-1878, 195 од. зб., 1923–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворена згідно з „Положенням про судоустрій УСРР” 1922 р., затвердженим 
постановою ВУЦВК на підставі постанови Кам’янецького окрвиконкому від 24 
травня 1923 р. Спеціальна судова установа, яка розглядала справи про злочинне 
порушення Кодексу законів про працю та індивідуальні і групові спори між 
робітниками, службовцями та їх наймачами. Діяла у складі народного судді 
(головуючого) та двох постійних членів трудової сесії (від окружної ради 
профспілок) та відділу місцевої промисловості або від відділу місцевого 
господарства. Члени трудової сесії користувалися правами народних суддів. 
Право їх дострокового відкликання належало окружному виконкому, що їх 
затвердив та організаціям, які їх делегували. Припинила діяльність в липні 1930 
р. у зв’язку з ліквідацією округу. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1932 р. 
 
Обіжники, циркуляри, інструкції Наркомату юстиції УСРР, Наркомату 

праці УСРР, окружного комітету боротьби з безробіттям  про охорону праці, 
стягнення штрафу за порушення кодексу закону про працю, ведення судових 
справ, з фінансових питань. Постанови Подільського губернського (1924-1925), 
Кам’янецького окружного (1926-1929) судів по касаційних скаргах громадян на 
рішення трудової сесії народного суду. Річні звіти, доповіді про діяльність 
(1925-1926,1929), акти обстеження (1925-1926). Квартальні звіти про рух справ. 
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Колективна угода. Цивільні справи за позовом профспілок про невиплату 
зарплати, компенсації за невикористану профвідпустку та неправильне 
звільнення з роботи колишніх службовців та членів спілки, за позовом 
громадян про стягнення грошей за виконану роботу. Кримінальні справи. 
Списки членів особливої трудової сесії.  Листування з Кам’янецьким окружним 
судом про розгляд трудових конфліктів, адміністративні стягнення, особовий 
склад, з судових питань.  
 

Судово-земельні комісії 
 

7 фондів, 10578 од.зб., 1922–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська окружна, ф.Р-948, 679 од.зб., 1923–1930 рр. 
Шепетівська окружна, ф.Р-2864, 7795 од.зб., 1923–1930 рр. 
Особлива земельна дільнична судова колегія при народному суді 4-ї дільниці 
Проскурівського повіту, ф.Р-995, 4 од.зб., 1922 р. 
Жванецька районна, ф.Р-3287, 924 од.зб.,1923–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська районна, ф.Р-3310, 560 од.зб., 1923–1929 рр. 
Лянцкорунська районна, ф.Р-3246, 370 од.зб., 1923–1929 рр. 
Маківська районна, ф.Р-3247, 246 од.зб., 1923–1928 рр. 
 
Утворені на підставі постанови ВУЦВК від 13 вересня 1922 р. „Про порядок 
розгляду земельних суперечок” для вирішення спорів по земельних справах. 
Розглядали спірні справи, що виникали при землеустрої, а також всі суперечки 
про права на землекористування. Окружна комісія розглядала касаційні скарги 
на рішення районних комісій. Окружні комісії підпорядковувалися 
губернським судово-земельним комісіям, в касаційному порядку – 
уповноваженим губернських комісій по округах, а з 1925 р. – Наркомату 
земельних справ УСРР. Загальне керівництво та вищий контроль по спірних 
земельних справах здійснював Наркомат земельних справ УСРР та Наркомат 
юстиції УСРР. Ліквідовані відповідно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 
15 лютого 1930 р. „Про порядок розв’язання земельних спорів”. Функції 
окружних і районних судово-земельних комісій передано окружним і 
районним виконавчим комітетам. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1961 р. 

 
Постанови ВУЦВК УСРР, циркуляри, розпорядження Наркомату 

земельних справ УСРР, Подільської губернської і Кам’янецької окружних 
судово-земельних комісій про порядок розгляду земельних справ та зборів, 
реорганізацію та фінансування судово-земельних комісій, стягнення зборів по 
спірних справах, гербовий збір, розмежування земель, виділення земель 
колгоспам, порядок користування землею, яка знаходиться у віданні земельних 
судових комісій (1924-1928). Накази, обіжники, розпорядження центру (1923-
1928). Циркуляри, розпорядження окрземвідділу про своєчасний розгляд 
позовних справ про землю, введення збору за дозвіл судово-земельних справ, 
ведення діловодства. Протоколи, акти про розкуркулення та вилучення лишків 
землі у громадян Шепетівського та Кам’янецького округу (1923-1927). 
Обов’язкова постанова про зберігання архівів і їх впорядкування в установах 
(1925). Протоколи волосних конференцій про організацію волосних земельних 
комісій. Протоколи відкритих засідань окружних і районних судово-земельних 
комісій про розгляд земельних справ (1923-1927). Рішення районних судово-
земельних комісій (1925-1929). Звіти про діяльність окружних і районних 
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судово-земельних комісій (1925-1926). Звіти і відомості про рух земельних 
справ в окружних і районних  земельних судових комісіях. Акти обстеження і 
ревізії окружних і районних судово-земельних комісій (1927-1928). Касаційні 
скарги громадян на рішення районних судових земельних комісій про землю та 
відновлення землекористування. Листування з питань сільгоспподатку та 
фінансово-господарських питань, про порушення землекористування, 
проведення розкуркулення, виконання рішень окружної судово-земельної 
комісії, судово-земельні справи, результати розгляду скарг. Справи за позовом 
громадян про відновлення права користування землею, будинками, садибами, 
майном, розподіли садибної і польової землі, господарств і майна. Відомості на 
виплату заробітної плати працівникам комісій та суддям району (1923-1925). 
Відомості про особовий склад окружних і районних судово-земельних комісій 
(1924-1926). Книги обліку судово-земельних справ (1923-1924). Журнали 
обліку позовних справ. Журнали відкритих засідань окружних та районних 
судово-земельних комісій. Журнали судових засідань. Настільні реєстри 
судових справ (1923-1930). Алфавітні книги судово-земельних комісій (1923-1926).  
 

Хмельницький обласний суд 
 

Ф.Р-1871, 3611 од.зб., 1938–1939, 1944–1993 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Розпочав діяльність у 1937 р. після утворення області як Кам’янець-
Подільський обласний суд із центром у м. Кам’янець-Подільський. У 1941 р. 
центром обласного суду став м. Проскурів. Відновив діяльність у 1944 р. Після 
перейменування області у Хмельницьку став називатися Хмельницьким 
обласним судом. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 1954 р. 
при обласному суді  утворена президія, яка переглядала вироки, постанови 
судів області. У 1944-1956 рр. знаходився в системі Міністерства юстиції 
УРСР. У 1956-1970 рр. підпорядковувався Верховному суду УРСР і виконував 
також функції ліквідованих управлінь юстиції. З жовтня 1970 р. після 
відновлення Міністерства юстиції УРСР підпорядковувався відділу юстиції. 
Діяльність установи регулювалася Законом „Про судоустрій України” (1981). 
Розглядав карні та цивільні справи першої і касаційної інстанцій. Здійснював 
контроль за діяльністю народних судів, проводив ревізію. При обласному суді 
діяла дисциплінарна колегія, яка розглядала справи про порушення трудової 
дисципліни з боку народних суддів. Реорганізований у червні 2001 р. 
відповідно до Закону „Про судоустрій України” в Апеляційний суд 
Хмельницької області.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє - 2004 р. У 2003 р. 
розсекречено 197 од.зб. за 1944-1965 рр. Очікуються подальші надходження 
документів. 
 
Постанови, укази Президії Верховної Ради СРСР, УРСР і Ради 

Міністрів УРСР, Верховного суду СРСР і УРСР, накази Міністерства юстиції 
СРСР і УРСР, директиви і розпорядження начальника управління Міністерства 
юстиції області про діяльність судових органів. Рішення і постанови 
облвиконкому з питань судової діяльності. Директивні вказівки і накази 
обласного суду. Накази голови обласного суду (1970). Протоколи і постанови 
обласних нарад судових виконавців, нотаріусів, народних суддів (1958), 
міжвідомчих, оперативних нарад. Протести прокурора і постанови президії 
облcуду по контрреволюційних справах наглядової колегії. Звіти про діяльність 
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обласного суду (1945-1965). Статистичні звіти про роботу нотаріальних контор 
(1957-1970), народних судів. Квартальні статистичні звіти про розгляд 
кримінальних справ по першій інстанції  в касаційній і наглядній колегіях 
(1945-1965). Документи узагальнень судової практики Верховного суду СРСР 
та УРСР, обласного суду і народних судів; практики роботи нотаріальних 
контор, товариських судів. Узагальнення судової практики обласного суду по 
окремих категоріях кримінальних справ (1945-1965). Акти ревізій обласного 
суду, документи перевірок роботи народних судів області. Цивільні справи про 
розірвання шлюбу, розподіл майна, встановлення права власності на 
домоволодіння, виселення, стягнення коштів (1945-1955). Кримінальні справи 
про звинувачення громадян у бандитизмі, розкраданні державного майна, 
зловживаннях по службі, вбивствах, пограбуваннях, зґвалтуваннях (1946-1993). 
Штатні розписи, кошториси видатків, зведені річні звіти про фінансово-
господарську діяльність. 

 

Народні суди 

 
82 фонди, 45095 од. зб., 1918–1941, 1944–1966 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 

 
Дільничні: 
Ізяславського повіту: 
1-ї дільниці, м. Ізяслав, ф.Р-1832, 18 од. зб., 1920–1922 рр. 
2-ї дільниці, с. Славута, ф.Р-1835, 43 од. зб., 1920–1921 рр. 
7-ї дільниці, с. Ганнопіль, ф.Р-1776, 20 од. зб., 1921–1922 рр. 
9-ї дільниці, м. Славута, ф.Р-2711, 1 од. зб., 1920–1921 рр. 
Кам’янецького повіту: 
1-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-3226, 306 од. зб., 1920–1922 рр. 
2-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1196, 91 од. зб., 1921–1922 рр. 
3-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2917, 22 од. зб., 1921–1923 рр. 
4-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-47, 168 од. зб., 1920–1923 рр. 
5-ї дільниці, м. Маків, ф.Р-2916, 100 од. зб., 1921–1922 рр. 
6-ї дільниці, м. Городок, ф.Р-49, 258 од. зб., 1918–1923 рр. 
8-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-999, 236 од. зб., 1921–1922 рр. 
Летичівського повіту: 
3-ї дільниці, м. Меджибіж, ф. Р-1003, 1188 од. зб., 1920–1923 рр. 
4-ї дільниці, м. Летичів, ф. Р-1002, 359 од. зб., 1920–1921 рр. 
Новоушицького повіту: 
8-ї дільниці, м. Дунаївці, ф. Р-1900, 26 од. зб., 1920–1921 рр. 
Полонського повіту: 
2-ї дільниці, м-ко Миропіль Волинської губернії, ф.Р-751, 50 од. зб., 1921–   
1922 рр. 
4-ї дільниці, м-ко Краснопіль Волинської губернії, ф.Р-1009, 217 од. зб.,         
1921 рр. 
Проскурівського повіту: 
1-ї дільниці, м. Проскурів, ф.Р-1005, 1106 од. зб., 1921–1922 рр. 
4-ї дільниці, м. Проскурів, ф.Р-987, 244 од. зб., 1921–1922 рр. 
Старокостянтинівського повіту: 
2-ї дільниці, м. Старокостянтинів, ф.Р-978, 210 од. зб., 1922–1923 рр. 
4-ї дільниці, м. Красилів, ф.Р-1730, 26 од. зб., 1921–1922 рр. 
5-ї дільниці, м. Старокостянтинів, ф.Р-1001, 105 од. зб., 1921–1922 рр. 
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6-ї дільниці, м. Старокостянтинів, ф.Р-1000, 63 од. зб., 1921 р. 
Ушицького повіту: 
2-ї дільниці, м-ко Нова Ушиця, ф.Р-1836, 329 од. зб., 1921–1923 рр. 
4-ї дільниці, м. Дунаївці, ф.Р-3158, 109 од. зб., 1921 р. 
5-ї дільниці, м-ко Ушиця, ф.Р-1617, 105 од. зб., 1920–1921 рр. 
6-ї дільниці, с. Маліївці Солобковецької волості, ф.Р-1845, 18 од. зб., 1921 р. 
Бердичівського судового округу: 
17-ї дільниці, м. Славута Славутського району, ф.Р-652, 13 од. зб., 1930 р. 
Волинського судового округу Волинської губернії: 
18-ї дільниці, м-ко Купель Старокостянтинівського повіту, ф.Р-3254, 9 од. зб., 1922–
1923 рр. 
19-ї дільниці, м. Ізяслав Ізяславського повіту, ф.Р-1855, 190 од. зб., 1921-1923, 1930–
1931 рр. 
20-ї дільниці, м. Ляхівці Ізяславського повіту, ф.Р-1856, 70 од. зб., 1921–      
1923 рр. 
21-ї дільниці, м. Славута Ізяславського повіту, ф.Р-1122, 533 од. зб., 1922–  
1923 рр. 
Ізяславського судового округу Волинської губернії: 
8-ї дільниці, с. Івки Плужнянської волості Ізяславського повіту , ф.Р-1846, 138 
од. зб., 1921–1923 рр. 
Кам’янецького округу: 
1-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2915, 3287 од. зб., 1922–1930,     
1940 рр. 
2-ї дільниці,  м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-3024, 2181од. зб., 1923–1930 рр. 
3-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1623, 3963 од. зб., 1921–1930, 1937–
1939 рр. 
4-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-3154, 9 од. зб., 1924–1929 рр. 
5-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-48, 113 од. зб., 1923–1927 рр. 
7-ї дільниці, м. Дунаївці Дунаєвецького району, ф.Р-50, 78 од. зб., 1921,1922, 1924–
1930 рр. 
8-ї дільниці, м.Нова Ушиця Новоушицького району, ф.Р-51, 35од.зб., 1924–
1926 рр. 
10-ї дільниці, с. Лянцкорунь Лянцкорунського району, ф.Р-53, 2129 од. зб., 1921–      
1929 рр. 
11-ї дільниці,с. Чемерівці Чемеровецького району, ф.Р-54, 1122 од.зб.,1923–
1929 рр. 
12-ї дільниці, м. Зіньків Зіньківського району ф.Р-70, 173 од. зб., 1922–1924 рр. 
14-ї дільниці,м.Оринин Орининського району,ф.Р-1417,7 од. зб., 1926,1928–
1930 рр. 
Проскурівського округу: 
1-ї дільниці, м. Проскурів,  ф.Р-3088, 105 од. зб., 1923–1924 рр. 
2-ї дільниці, м. Проскурів, ф.Р-989, 279 од. зб., 1922–1923 рр. 
7-ї дільниці, м. Проскурів, ф.Р-988, 504 од. зб., 1923–1930 рр. 
Шепетівського округу: 
1-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-780, 648 од. зб., 1921, 1923–1928 рр. 
2-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-783, 156 од. зб., 1920–1925 рр. 
3-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-784, 405 од. зб., 1922–1928 рр. 
4-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-781,  324 од. зб., 1922–1930 рр. 
5-ї дільниці, м. Плужне, ф.Р-785, 192 од. зб., 1921, 1924, 1929, 1930 рр. 
6-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-782, 1299 од. зб., 1923–1930 рр. 
7-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-1743, 74 од. зб.,1925–1928 рр. 
10-ї дільниці, м. Ізяслав ф.Р-2663, 1 од. зб., 1924 р. 
13-ї дільниці, м. Красилів, ф.Р-1479, 4595 од. зб., 1923–1925, 1944–1954 рр. 
17-ї дільниці, м. Шепетівка, ф.Р-3113, 15 од. зб., 1928–1929 рр. 
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Дільничні міст: 
1-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-58,1565 од. зб.,1936–1941,1944–
1950 рр. 
2-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-59,1078 од. зб.,1937–1941,1945–
1950 рр. 
3-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-69, 1841 од. зб., 1937–1941 рр. 
2-ї дільниці, м. Проскурів, ф.Р-2758, 1 од. зб., 1939–1941 рр. 
Дільничні районів: 
1-ї дільниці, Довжоцького, с. Довжок ,ф.Р-1834, 1 од. зб., 1941 р. 
61-ї дільниці, Кам’янець-Подільського, ф.Р-55, 173 од. зб., 1930–1933 рр. 
18-ї дільниці, Плужнянського, м. Плужне, ф.Р-1854, 50 од. зб., 1930 р. 
1-ї дільниці, Полонського, ф.Р-3353, 265 од. зб., 1944–1954 рр. 
2-ї дільниці, Полонського, ф.Р-3392, 350 од. зб., 1946–1954 рр. 
Районні: 
Антонінський, ф.Р-6311, 7 од. зб., 1944–1953 рр. 
Базалійський, ф.Р-5701, 16 од. зб., 1944–1959 рр. 
Волочиський, ф.Р-5601, 185 од. зб., 1944–1966 рр. 
Грицівський, ф.Р-5525, 798 од. зб., 1944–1954 рр. 
Городоцький, ф.Р-6124, 112 од. зб., 1945–1951 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-1273, 126 од. зб., 1930–1936 рр. 
Ізяславський, ф.Р-1868, 918 од. зб., 1931–1938 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-60, 7061 од. зб., 1930–1939, 1944–1950 рр. 
Орининський, ф.Р-3262, 148 од. зб., 1944–1953 рр. 
Остропільський, ф.Р-5852, 158 од. зб., 1944–1950 рр. 
Полонський, ф.Р-6237, 62 од. зб., 1955–1965 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2874, 1 од. зб., 1938 р. 
Сатанівський, ф.Р-6122, 118 од. зб., 1944–1950 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5782, 568 од. зб., 1944–1951 рр. 
Старосинявський, ф.Р-1897, 154 од. зб., 1935–1936, 1944–1947 рр. 
Староушицький, ф.Р-1276, 928 од. зб., 1932–1941, 1947–1955 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1901, 346 од. зб., 1930–1935 рр. 

 
Утворені в квітні-травні 1919 р. на підставі декрету РНК України від 19 лютого 
1919 р. “Про суд”. Кримінальні справи розглядалися народними судами, які 
обирались радами чи виконкомами на рік; цивільні – одним постійним суддею. 
Судова реформа 1922 р. основною ланкою судової системи визначила 
народний суд у складі постійного народного судді та двох народних 
засідателів. Вони розглядали у першій інстанції всі цивільні і кримінальні 
справи, крім тих, що належали до підсудності інших судів. Питання організації 
та діяльності судових органів регламентували положення про судоустрій 
УСРР, прийняті постановами ВУЦВК і РНК УСРР у 1922,1925,1929 та 1931 рр. 
Відповідно до Положення про судоустрій УСРР, затвердженого ВУЦВК 23 
жовтня 1925 р. народні суди поділялися по дільницях. У 1924 р. в 
Кам’янецькому окрузі знаходилося 13 дільниць народних судів. За законом 
про судоустрій СРСР і союзних республік 1938 р. передбачалося, що всі 
справи в народних судах розглядалися колегіально ― народним суддею за 
участю двох народних засідателів, які обиралися громадянами таємним 
голосуванням строком на три роки. Народні судді звітували про свою роботу 
перед населенням. Припинили діяльність на період окупації 1941-1944 рр., 
відновили ― у 1949 р. Законом “Про судоустрій УРСР”, прийнятим 
Верховною Радою УРСР 30 червня 1960 р., запроваджено єдиний народний 
суд району чи міста, який не мав районного поділу. Народні судді обиралися 
громадянами району (міста) строком на п’ять років таємним голосуванням, а 
народні засідателі ― загальними зборами робітників, службовців і селян за 
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місцем їх роботи або проживання. Голову районного (міського) народного 
суду затверджував районний (міський) виконком. Нагляд за судовою 
діяльністю районних (міських) народних судів здійснювали вищі суди. 
Припинили діяльність у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення 
змін і доповнень до Закону УРСР “Про судоустрій УРСР” (1994) і утворенням 
місцевих судів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1924 р., останнє – 1998 р. 
У 1991 р. розсекречено: 2 од. зб. (ф.Р-2915), 1930-1940 рр.; 2 од. зб. (ф.Р-1003), 
1921-1922 рр.; 2 од. зб. (ф.Р-60), 1930-1939 рр. За результатами експертизи 
цінності вилучено у 1981 р. 768 од. зб. (ф. Р-3262), у 1983 р. – 297 од. зб. (ф. Р-
3353), 1877 од. зб. (ф. Р-5601), 345 од. зб.(ф. Р-1276), 37 од. зб. (ф. Р-5701). 
 
Постанови, циркуляри, інструкції, вказівки ВУЦВК і РНК, Наркомату 

юстиції УСРР, Верховного суду УСРР про відміну права спадщини, гербовий 
статут, встановлення зборів в доход республіки, стягнення податків, заборону 
соціально-небезпечним громадянам перебувати у певних місцевостях, 
проведення кампанії по перевиборах народних засідателів, про особливі сесії 
народного суду, порядок ведення слідства по різних злочинах, розкуркулення, 
посилення боротьби з дезертирством, конокрадством, самогоноварінням, 
стягнення податків, по справах порушення законів про працю, земельні позови, 
передачу справ народними судами по підсудності, порядок оскарження дій 
судових виконавців. Обіжники Верховного суду УСРР, Наркоматів юстиції та 
внутрішніх справ про судочинство (1924–1925). Циркуляри, обіжники, 
розпорядження, вказівки губернського, окружного, обласного (1941) судів та 
інших судових і фінансових органів про умовно-дострокове звільнення 
ув’язнених, з судових справ. Копії ухвал Подільського губернського суду, 
вироків окружного суду по касаційних справах. Витяг з наказу Кам’янецького 
виконкому про утворення в м. Кам’янці районного народного суду (1921). 
Відомості про злочинну діяльність куркульського елементу, рух кримінальних і 
цивільних справ, звіти народних слідчих. Акти обстеження народних судів та 
камер народних слідчих. Вироки народних судів. Кримінальні справи про 
звинувачення громадян у зловживанні по службі,  халатному ставленні до 
службових обов’язків,  перевищенні влади, підробці документів, хабарництві, 
розтраті державних коштів, в недотриманні революційних свят, невиконанні 
постанови про обов’язкове навчання та вимог місцевої влади, переховуванні 
зброї і золота, незаконному переході державного кордону СРСР і контрабанді, 
агітації проти радянської влади, непокорі представникам влади,  несплаті 
державних податків, невиконанні плану хлібозаготівлі, спекуляції зерном і 
хлібом, порушенні колективного договору, порушеннях трудової дисципліни 
(1940-1941) і громадського спокою, дезертирстві,  ухилянні від військової 
служби, пограбуванні церкви (с. М. Скнит), незаконній порубці лісу, 
вбивствах, крадіжках. Цивільні справи про визнання права власності на 
домоволодіння, спадщину, користування польовою та присадибною землею, 
розподіл рухомого і нерухомого майна, відновлення на посаді та виплату 
зарплати, встановлення трудового стажу, визнання фактів народження 
громадян, реєстрації шлюбів, розлучень, смерті, перебування на військовій 
службі, виплату аліментів на утримання дітей, стягнення коштів за 
користування електроенергією, виселення з помешкання. Судові оповістки про 
виклик народних засідателів на судові засідання та урочисті обітниці (1929). 
Заяви громадян про розгляд скарг та видачу довідок про несудимість. Копії 
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довідок про судимість окремих громадян. Списки осіб, позбавлених виборчих 
прав; громадян, які відбули примусову працю, дезертирів. Листування про 
вибори і роботу народних засідателів, боротьбу з дезертирством, виконання 
вироків, стягнення аліментів за рішеннями суду, з судових питань. Журнали 
розпорядчих засідань народних судів (1924). Настільні реєстри судових і 
цивільних справ (1923–1930). Журнали вхідних і вихідних документів (1923–
1930). Документи з особового складу. Відомості на виплату заробітної плати 
працівникам народних судів(1923).  
 

Кам’янець-Подільський запасний військовий суд 
 
Ф.Р-1125, 10 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Діяльність простежується протягом 1921–1922 рр. 
Здійснювали правосуддя у Збройних силах України та інших військових 
формуваннях. Входили до єдиної судової системи загальних судів держави. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 

 
Постанови слідчої комісії Подільського губернського ревтрибуналу, 

вироки, протоколи допитів особливого народного слідчого Подільського 
ревтрибуналу. Кримінальні справи про звинувачення  громадян у незаконній 
порубці лісу, розкраданні державного майна, втечі з-під варти, крадіжці заліза; 
про звинувачення міліціонерів у незаконному арешті вчителя Камінського та 
самовільному відлученні з посту на зсипному пункті в м. Кам’янець-
Подільському.  

 
Окружні будинки примусових робіт НКВС УСРР 

 
2 фонди, 21513 од. зб., 1920–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Кам’янець-Подільський Подільської губернії, м. Кам’янець-Подільський, ф. Р-
288, 9725 од. зб., 1921–1930 рр. 
Шепетівський Волинської губернії, м. Ізяслав, Р-3015, 11788 од. зб.,          
1920–1930 рр.  
 
Поправно-трудові установи в Україні утворені 7 березня 1920 р. Нагляд за 
закономірністю і умовами утримання заарештованих у місцях ув’язнення у 
1920-1922 рр. здійснював Наркомат юстиції. Відповідно до постанови ВУЦВК 
від 6 грудня 1922 р. „Про передачу місць ув’язнення у відання НКВС” всі 
місця ув’язнення перейшли у відання НКВС. Загальне керівництво місцями 
позбавлення волі, в яких утримувалися ті, які відбували покарання судових 
установ, слідчих органів і органів ДПУ здійснював у 1920 р. Центральний 
каральний відділ, у 1921–1922 р. ― Центральний виправно-трудовий відділ; з 6 
грудня 1922 р. ― Головне управління місцями позбавлення волі НКВС УСРР 
(м. Харків),  з 26 вересня 1924 р. ― Центральний виправно-трудовий відділ 
НКВС, у 1927–1930 рр. ― поправно-трудовий відділ НКВС. Безпосереднє 
керівництво місцями позбавлення волі, в яких утримувалися ув’язнені, 
організацію примусових робіт без утримання під вартою здійснювали у 1922-
1924 рр. губернські управління (інспекції) місцями позбавлення волі, які 
входили до складу відділів управління губвиконкомів. При губернських 
управліннях знаходились губернська розподільча, спостережна комісії, бюро 
примусових робіт. Згідно постанови президії ВУЦВК від 20 вересня і наказу 
НКВС від 25 вересня 1924 р. Губерніальні інспекції місць позбавлення волі 
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перейменовані у Губерніальні виправно-трудові інспекції. У зв’язку з 
ліквідацією губерній функції безпосереднього керівництва місцями 
позбавлення волі у 1925 р. передані округовим поправно-трудовим інспекціям. 
Відповідно до інструкції РНК „Про організацію примусових робіт без 
тримання під вартою” (1926) організовано округові (на чолі з начальником 
округової виправно-трудової інспекції) та районні бюро примусової праці. У 
1926-1927 рр. при кожній поправно-трудовій установі діяли розподільчі, 
дозорчі комісії, бюро примусових робіт. Згідно постанови РНК УСРР від 8 
вересня 1927 р. округові поправно-трудові інспекції ліквідовані. Згідно 
постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про поширення прав місцевих органів влади і 
спрощення порядку управління” (1928 р.) функції поправно-трудових 
інспекцій, в т.ч. і організація примусових робіт та використання праці 
примусових робітників, перейшли на поправно-трудові установи (ПТУ). 
Шепетівський БУПР розпочав свою діяльність у 1920 р. як Ізяславська тюрма, 
у 1921–1922 рр. діяв як  Ізяславський будинок примусових робіт. Бупри діяли 
на основі положень і інструкцій про виправно-трудовий режим в місцях 
ув’язнення, розроблених Головним управлінням місцями позбавлення волі, 
затверджених НКВС за погодженням з НКЮ. Здійснювали утримання, облік, 
організацію і розподіл праці засуджених до примусових робіт, дбали про 
виконання робіт, охорону праці примусових робітників, стежили за порядком 
робіт, виконували судові вироки і адміністративні постанови про примусові 
роботи. У Бупрах утримувалися переважно в’язні, засуджені за 
контрреволюцію, бандитизм, розтрати, крадіжки коней. Бупри ліквідовані на 
підставі наказу про реорганізацію поправно-трудових установ УСРР від 21 
квітня 1930 р. згідно з постановами РНК СРСР від 11 липня 1929 р. та колегії 
НКВС від 16 березня 1930 р. у зв’язку з утворенням будинків попереднього 
ув’язнення та промислових поправно-трудових колоній. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження ― 1950 р. У 1957 р. розсекречено 2 
од. зб. (ф. Р-288). У 1948 р. за результатами експертизи цінності документів 
вилучено 7308 од. зб. (ф. Р-288).  

 
Постанови ВУЦВК і РНК, циркуляри, розпорядження НКВС УСРР про 

порядок відбування примусових робіт, правильне використання грошових 
доходів від роботи ув’язнених, охорону здоров’я ув’язнених, організацію 
весняно-польових робіт, права і обов’язки зав. бюро примусових робіт, порядок 
ліквідації округових виправно-трудових інспекцій. Збірники положень, 
інструкцій, обіжників, розпоряджень та найважливіших наказів по поправно-
трудових установах УСРР (1927–1929). Обіжники, циркуляри, розпорядження 
НКВС (1926–1930). Накази начальника виправно-трудового управління УСРР, 
розпорядження, вказівки окрадмінвідділів, окружних бюро примусових робіт 
установам і організаціям округу про порядок використання примусової праці, 
умови і організацію праці в Бупрах, скорочення звітності. Накази та 
розпорядження начальників Кам’янець-Подільського та Шепетівського 
окружних Бупрів з особового складу та про забезпечення заарештованих 
(1920–1930). Накази лікарні Кам’янець-Подільського Бупру (1923–1928). 
Розпорядження наглядачів, протоколи допитів (1926) Шепетівського Бупру 
(1927). Протоколи засідань дозорчих, розподільчих та спостережних комісій 
про дострокове звільнення ув’язнених з-під варти (1924–1930). Протоколи 
засідань окружного і районних бюро примусових робіт (1926–1928). Протоколи 
засідань адмінвідділу Шепетівського Бупру (1927, 1929). Доповіді про 
морально-трудову діяльність Бупрів та відомості про рух, склад та кількість 
ув’язнених (1923-1930), українізацію установи (1927). Звіти про діяльність 
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лікарні Кам’янець-Подільського Бупру та бюро примусових робіт (1923–1928). 
Документи про утворення землеробної колонії (1921), діяльність спостережної 
комісії лікарні, бюро консультації при Кам’янець-Подільському Бупрі. 
Документи слідчого про голодування ув’язнених Шепетівського Бупру (1924). 
Відомості про розвантаження Кам’янець-Подільського Бупру, втечі, санітарну 
обробку ув’язнених та інші комунальні послуги. Відомості про подання 
добових рапортів вартових по Кам’янець-Подільському Бупру. Листування про 
рух ув’язнених, використання примусової праці, харчування, конвоювання 
ув’язнених. Історії хвороб ув’язнених Кам’янець-Подільського Бупру. 
Журнали засідань розпорядчих і спостережних комісій при Кам’янець-
Подільському Бупрі.Книги обліку засуджених до примусової праці (1923–
1925). Алфавіт, реєстри в’язнів. Списки заарештованих та осіб, які знаходяться 
в місцях ув’язнення (1922–1929). Заяви ув’язнених Шепетівського Бупру про 
направлення на роботу, забезпечення одягом (1926-1930). Книги чергувань 
адміністрації (1928, 1929). Щоденник вартового Шепетівського Бупру (1928). 
Рапорти службовців Шепетівського Бупру. Бюджет, кошториси витрат 
Шепетівського Бупру (1927, 1928). Відомості на виплату зарплати працівникам 
бупрів (1921, 1926–1929). Відомості про особовий склад працівників бупрів, 
списки службовців. Книга обліку особового складу. Персональні справи 
службовців Кам’янець-Подільського Бупру (1923–1924). Справи про 
відбування примусових робіт у Шепетівському Бупрі громадян, звинувачених у 
крадіжках, контрабандному промислі, хуліганстві, розкраданні лісу, вбивствах, 
нанесенні побоїв, торгівлі контрабандними товарами (1923–1930). Справи 
підслідних ув’язнених Кам’янець-Подільського Бупру (1921–1930). 
 

ПРОКУРАТУРА 
 

Уповноважений Волинського губернського прокурора  
по Полонському повіту 
 
Ф.Р-3260, 5 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

 
Утворений відповідно до постанови ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. „Про 
скасування губернських відділів юстиції і їх повітових уповноважених і про 
порядок введення прокуратури”. Здійснював нагляд за точним виконанням 
законів державними установами, службовими особами і громадянами, 
контролював діяльність органів слідства, підтримував державне обвинувачення 
на суді, брав участь в розгляді цивільних справ.   Ліквідований згідно з  
постановою ВУЦВК від 7 березня 1923р. про скасування повітів.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 
 
Постанови і циркуляри ВУЦВК і РНК УСРР про відновлення житлового 

фонду республіки, надання допомоги безробітним, порядок розгляду земельних 
спорів, взаємовідносини судових і адміністративних органів влади, боротьбу з 
бандитизмом і контрабандою, посилення стягнення податків, порядок 
розв’язання продовольчих справ продподатковими сесіями нарсудів і 
ревтрибуналів (1922). Циркуляри, бюлетені Наркоматів юстиції і внутрішніх 
справ УСРР про відокремлення церкви від держави, боротьбу з пияцтвом, 
розгляд судами справ, пов’язаних з порушенням закону про працю. Накази і 
постанови Полонського повітового виконкому про введення в 1922–1923 рр. 
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одноразового загальногромадянського податку для допомоги сільському 
господарству і боротьби з наслідками голоду, завдання по продподатку, облік 
духовенства, ліквідацію Полонського повіту (1922). Протоколи засідань президії 
Полонського повітового виконкому про збір пайків нетрудового елементу, хід 
продподаткової кампанії. Протоколи з’їздів працівників судів та юстиції 
Полонського повіту (1922). Резолюції 2 з’їзду рад Полонського повіту (1923). 
Протоколи розпорядчих засідань про розподіл дільниць народних судів. 
Відомості про рух справ в народних судах. Листування про організацію сесії 
народного суду для розгляду справ злісних неплатників голодного податку, 
особовий склад співробітників, з судових питань. Кошторис витрат. Особові 
картки і списки співробітників підвідомчих установ. 

 
Подільський губернський прокурор 

 
Ф.Р-2668, 1 од. зб., 1925 р. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Утворений відповідно до положення ВУЦВК від 28 червня 1922 р. „Про 
прокурорський нагляд”. Прокурор губернії підпорядковувався безпосередньо 
прокурору республіки. Опротестовував невідповідні із законом розпорядження 
і постанови виконкомів через прокурора республіки в РНК або президію 
ВУЦВК. Ліквідований у зв’язку із скасуванням губерній у 1925 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. У 1991 р. розсекречено   
1 од. зб. 

Листування з ВУЦВК, прокурором республіки, окружним прокурором, 
окружним судом про виконання вироку над Кравченком Степаном і Судаковим 
Федором, засудженими до вищої міри покарання.  

Повітові прокуратури  

2 фонди, 23 од. зб., 1922–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславська, ф. Р-1073, 21 од. зб., 1922 р. 
Кам’янецька, ф. Р-3090, 2 од. зб., 1923 р. 
 
Створені відповідно до „Положення про прокурорський нагляд”, затвердженого 
постановою ВУЦВК від 28 червня 1922 р. Здійснювали нагляд за загальним 
дотриманням законів, безпосередній нагляд за проведенням попереднього 
слідства і дізнання, підтримання обвинувачення на суді. Ліквідовані згідно з 
постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про скасування повітів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження ― 1950 р. 
 
Постанови ВУЦВК УСРР про скасування щомісячних податків з 

селянського населення, інструкції про застосування амністії до свята 
Жовтневої революції. Положення про адвокатуру. Витяг з протоколу засідання 
президії губвиконкому про проведення кампанії по збору голодного 
оподаткування з нетрудового елементу (1922). Листування про оподаткування 
громадян, нагляд за веденням слідчих і судових справ, утворення надзвичайних 
трійок по боротьбі з бандитизмом і контрабандою. Розносна книга помічника 
Волинського губернського прокурора по Ізяславському повіту (1922). Журнали 
вхідних і вихідних документів (1923). 

 
Окружні прокуратури 
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3 фонди, 10525 од. зб., 1922–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Кам’янецька, Ф. Р-1822, 7215 од. зб., 1922–1930, 1932–1938 рр. 
Проскурівська, Ф. Р-1828, 71 од. зб., 1930 р. 
Шепетівська, Ф. Р-2669, 3239 од. зб., 1923–1930 рр. 

 
Засновані у 1923 р. у зв’язку з утворенням округів відповідно до „Положення 
про прокурорський нагляд”, затвердженого постановою ВУЦВК від 28 червня 
1922 р. Здійснювали нагляд за законністю дій всіх органів влади, установ, 
громадських і приватних організацій і громадян; підтримували державне 
обвинувачення при розгляді судами кримінальних і цивільних справ. 
Підпорядковувалися губернському прокурору, з 1925 р у зв’язку з ліквідацією 
губерній  Генеральному прокурору УСРР. Загальне керівництво здійснював 
Наркомат юстиції УСРР. Припинили діяльність у 1937 р. у зв’язку з 
ліквідацією прикордонних округів і створенням Кам’янець-Подільської 
області.  
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1938 р., останнє – 1950 р. 
У 1991 р. розсекречено 33 од. зб. за 1923, 1926-1929рр. (ф. Р-1822) та 159 од. 
зб. за 1924-1930 рр. (ф. Р-2669). У 1962 р. за результатами експертизи 
цінності документів вилучено 14612 од. зб. (ф. Р-2669).  

 
Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УСРР, 

Наркоматів юстиції, внутрішніх справ, фінансів, торгівлі, Верховного суду, 
прокуратури УСРР про структуру і штати окружних судів і прокуратур, 
порядок нагляду за діяльністю юридичних частин організацій і установ, 
прокурорський нагляд та виконання судових рішень, розгляд справ про 
порушення законів про хлібозаготівлю (1923–1929, 1935–1937). Постанови, 
циркуляри окружних виконавчих комітетів, адміністративних відділів та інших 
окружних установ (1925–1929, 1935–1936). Протоколи засідань пленумів 
Шепетівського окружного суду, президії окружного та районного виконкомів, 
селищних  і сільських рад округу. Накази Шепетівської окружної прокуратури. 
Протоколи нарад прокурорів округу (1927–1929). Протоколи окружної комісії 
по українізації радянського апарату (1923–1925), комісії по боротьбі з 
бандитизмом. Плани роботи окружної прокуратури, суду та звіти про їх роботу. 
Статистичні звіти, доповіді про діяльність Кам’янецької та Шепетівської 
окружних прокуратур, народних судів, слідчих. Відомості про хід 
хлібозаготівлі, надходження і рух судових справ в народних судах, розгляд 
скарг. Акти обстеження діяльності райвиконкомів, міських та сільських рад, 
районних управлінь міліції, народних слідчих, юридичних відділів. 
Інформаційні зведення про кількість осіб, які оголосили голодування, політико-
економічний стан селянства і класову боротьбу в селах,  стан революційної 
законності в Кам’янецькому окрузі.  Списки громадян, звинувачених у 
контрабанді, переході державного кордону і співробітництві з шпигунсько-
диверсійними організаціями (1926–1927). Вироки окружних та народних судів. 
Протести прокурорів на постанови, розпорядження окрвиконкомів, 
райвиконкомів та вироки народних судів. Клопотання судово-слідчих органів 
про санкціонування арештів злочинного елементу. Кримінальні справи про 
звинувачення громадян в агітації проти радянської влади і проведенні 
релігійних обрядів, поширенні антирадянських провокаційних чуток; виданні 
та розповсюдженні контрреволюційних листівок; участі у нелегальних 
контрреволюційних і сіоністських організаціях та бандах; співробітництві з 
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петлюрівським урядом; про  зловживання по службі, розтрату і привласнення  
державних коштів, майна, хабарництво, порушення законодавства про 
торгівлю, крадіжки, шпигунство і контрабанду, перехід державного кордону, 
виготовлення фальшивих грошей, спекуляцію валютою,  бандитизм, вбивства, 
самовбивства, пограбування. Цивільні справи про відновлення виборчих прав 
громадян, встановлення права власності на домоволодіння, денаціоналізацію 
землі, розподіл землі, майна, будинків, несплату аліментів на утримання дітей. 
Листування з прокуратурою УСРР, судово-слідчими органами, окружною 
міліцією про боротьбу із злочинністю та контрабандистами, розгляд 
кримінальних і слідчих справ, заяв і скарг громадян, ведення слідства та підбір 
кадрів, з судових та адміністративних питань. Відомості на виплату зарплати 
працівникам Шепетівської окружної прокуратури (1923–1928). Списки 
керівних працівників, слідчих Шепетівського округу, службовців Шепетівської 
окружної прокуратури (1926–1927). Журнали вхідних і вихідних документів. 
 

Прокуратура Хмельницької області,  м. Хмельницький 
 

Ф.Р-1823, 1670 од.зб., 1940–1941, 1944–1992 рр. Описи. Рос.,укр. мови. 
 

Розпочала діяльність у 1937 р. після утворення області як прокуратура 
Кам’янець-Подільської області із центром у м. Кам’янець-Подільський. У 1941 
р. центром прокуратури став м. Проскурів. Припинила діяльність на період 
окупації 1941-1944 рр., відновила у 1944 р. У 1954 р. у зв’язку з 
перейменуванням області у Хмельницьку перейменована у прокуратуру 
Хмельницької області. Підпорядковувалась прокуратурам СРСР та УРСР. Із 
грудня 1991р. підпорядковується Генеральній прокуратурі України. Діяльність 
установи регулюється Законом України „Про прокуратуру” (1991). 
Підтримувала державне обвинувачення в суді, здійснювала нагляд за 
дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство, наглядала за законністю судових 
вироків і рішень.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2003 р. У 2003 р. 
розсекречено 343 од.зб. за 1971-1990 рр. Очікуються подальші надходження 
документів. 

 
Накази, директиви прокурорів СРСР, УРСР про заходи щодо організації 

прокурорського нагляду за дотриманням установами та підприємствами 
законності. Постанови пленумів Верховного суду СРСР і УРСР по нагляду за 
законністю розгляду судових справ. Накази прокурора області з основної 
діяльності (1945–1986), по оперативній роботі (1982–1989). Протоколи і 
постанови міжвідомчих і оперативних нарад при прокурорі області (1952–
1980). Протоколи засідань колегій (1980–1990), координаційних нарад (1981–
1991). Плани роботи, статистичні звіти, доповіді про роботу органів 
прокуратури. Аналізи статистичних даних по області. Доповідні записки, 
довідки з питань прокурорсько-слідчої роботи, про стан боротьби зі 
злочинністю серед неповнолітніх. Узагальнення, аналізи, огляди роботи 
органів прокуратури по боротьбі зі злочинністю й порушеннями законності, по 
кримінально-судовому нагляду. Подання, протести президії обласного суду по 
судовому нагляду. Доповідні записки, довідки по нагляду за слідством, за 
місцями позбавлення волі, по справах неповнолітніх. Акти ревізій, доповідні 
записки про перевірки міських та районних прокуратур. Доповідні записки 
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міських та районних прокурорів про виконання рішень колегій і постанов 
координаційних нарад. Вибіркові справи відділу цивільно-судового нагляду 
(1971-1972). Інформаційні листи про позитивний досвід слідчої роботи 
прокуратур, цивільно-судової практики. Кошториси видатків, штатні розписи. 
Звіти про фінансово-господарчу діяльність. 
 

Дільничі прокуратури 
 
2 фонди, 877 од.зб., 1930–1940 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1826, 850 од.зб., 1930–1940 рр. 
Славутська, ф.Р-1829, 27 од.зб., 1930–1934 рр. 
 
Утворені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 29 вересня 1930 р. 
„Про реорганізацію місцевих установ юстиції УСРР”. Підпорядковувалися 
безпосередньо Генеральному прокурору УСРР. Загальне керівництво 
здійснював НК юстиції УСРР. Здійснювали прокурорський нагляд: Кам’янець-
Подільська – у Кам’янець-Подільському, Орининському, Староушицькому, а з 
1931 р. – у Новоушицькому районах; Славутська – у Ганнопільському, 
Славутському та Шепетівському районах. Їх завданням було провадження 
адміністративного нагляду, керівництво та нагляд за діяльністю органів 
дізнання і слідства (народних слідчих, органів ДПУ). Ліквідовані згідно з 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 21 березня 1934 р. „Про організацію 
районних прокуратур УСРР”. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. У 1991 р. розсекречено 1 
од.зб., (ф.Р-1826) та 1 од.зб. (ф.Р-1829).  
 
Постанови, розпорядження, протоколи засідань ВУЦВК і РНК УСРР, 

Наркомату юстиції УСРР про боротьбу за революційну законність, виконання 
плану м’ясозаготівлі, підготовку до збиральної кампанії, участь прокуратури в 
хлібозаготівлі (1930–1934). Циркуляри, вказівки Наркомату юстиції, обласного 
суду, прокуратури про діяльність органів прокуратури, посилення оперативної 
роботи в сільськогосподарських кампаніях, збереження кінського поголів’я, з 
питань підбору кадрів (1931–1934). Накази Кам’янець-Подільської дільничої 
прокуратури з основної діяльності (1930) та особового складу (1934). Постанови, 
протоколи засідань райвиконкомів, сільрад та Кам’янець-Подільської міської 
ради (1930–1934). Протоколи нарад працівників прокуратури та інших установ 
юстиції про завдання прокурорського нагляду, хід виконання планів 
хлібозаготівлі, поліпшення роботи груп сприяння прокуратурі. Протоколи 
нарад груп сприяння прокуратурі (1930,1931). Акти обстеження діяльності 
районних управлінь міліції, народних слідчих та інших організацій і установ 
районів. Протести прокурора на постанови райвиконкомів та сільрад, народних 
судів. Постанови прокурора про закриття справ. Припис прокурора про 
віддання суду наклепників (без дати). Справи про зловживання по службі, 
розтрату та привласнення державних грошей, хліба, вбивства, крадіжки, 
підпали, антирадянську агітацію, перевищення влади, про звинувачення 
громадян у зриві заготівлі сільськогосподарських продуктів, весняної посівної 
кампанії, колективізації.  Списки куркульських господарств Кам’янецького 
округу (1931). Листування про організацію на підприємствах, в організаціях і 
установах груп сприяння прокуратурі, розгляд карних та цивільних справ, 
кореспонденцій, опублікованих в газетах, скарг трудящих, роботу комісії по 
чистці радянського апарату, виконання вироків народних судів, з 
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адміністративно-господарських та слідчих питань. Відомості на виплату 
зарплати співробітникам Кам’янець-Подільської дільничої прокуратури    
(1932, 1934). Документи з особового складу Кам’янець-Подільської дільничої 
прокуратури (1931, 1932,1934). 

 
Районні прокуратури 
 
7 фондів, 611 од.зб., 1934–1937, 1940, 1944–1953, 1959–1981 рр. Описи. 
Укр., рос. мови. 
 
Волочиська, ф.Р-3887, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1825, 31 од.зб., 1934, 1935, 1940 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5846, 27 од.зб., 1944–1950 рр. 
Старосинявська, ф.Р-1830, 319 од.зб., 1935–1937, 1944–1949 рр. 
Староушицька, ф.Р-1799, 40 од.зб., 1934, 1949–1953 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-1831, 133 од.зб., 1934–1935 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-6044, 43 од.зб., 1959–1981 рр. 
 
Утворені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 21 березня 1934 р. 
„Про організацію районних прокуратур УСРР” після ліквідації дільничих 
прокуратур. 
Здійснювали нагляд за законністю дій державних установ і громадських 
організацій, порушували кримінальне переслідування і підтримували державне 
звинувачення обвинувачення на суді. Здійснювали прокурорський нагляд на 
території відповідних районів. Підпорядковувалися обласному прокурору. 
Припинили діяльність на період окупації 1941–1944 рр., відновили у 1944 р. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1985 р. У 1991 р. 
розсекречено 1 од.зб. (ф.Р-1825). 
 
Накази Генерального прокурора СРСР (1946,1949,1951). Розпорядження, 

накази, директиви обласної прокуратури (1934,1950-1951). Протоколи засідань 
Старосинявського райвиконкому (1945). Рішення Староушицького 
райвиконкому (1949–1952). Накази прокурорів. Протоколи нарад робітників 
прокуратури (1934–1935). Протоколи, постанови оперативних міжвідомчих і 
координаційних нарад Ярмолинецької прокуратури (1968–1981). Річні звіти 
Ярмолинецької прокуратури (1960–1981). Звіт Чемеровецького прокурора 
(1934). Акти обстеження сільрад та колгоспів Старосинявського району (1937), 
споживчих товариств Чемеровецького району (1934). Аналізи, узагальнення, 
довідки Ярмолинецького прокурора з питань стану законності і боротьби із 
злочинністю (1959–1981). Інформації Ярмолинецької прокуратури з питань 
прокурорсько-слідчої роботи (1975, 1981). Наглядові та карні справи. 
Кримінальні справи про зловживання по службі, розтрату державних коштів, 
хуліганство, крадіжки, порушення революційної законності. Заяви і скарги 
громадян про виключення їх із колгоспів, поновлення у виборчих правах 
(1934–1935). Відомості на виплату зарплати (1934–1935). Штатний розпис та 
фінансові звіти прокуратури Старокостянтинівського району (1950). Журнал 
реєстрації кримінальних справ (1949,1951). Листування з судовими та слідчими 
органами про порядок розгляду кримінальних та цивільних справ, скарг 
трудящих. 

 
Міські прокуратури 
 
2 фонди, 4443 од.зб., 1934–1941, 1961–1980 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Кам’янець-Подільська, ф.Р-1251, 4273 од.зб., 1934–1941, 1961–1980 рр. 
Проскурівська, ф.Р-796, 170 од.зб., 1941 р. 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 21 березня 1934 р. 
„Про організацію районних прокуратур УСРР” у зв’язку з підпорядкуванням 
міських рад облвиконкому. Здійснювали прокурорський нагляд на території 
міст. Припинили діяльність у зв’язку з окупацією міст. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2000 р. У 1991 р. 
розсекречено 7 од.зб. за 1934–1941 рр. (ф.Р-1251). 
 
Накази, постанови, розпорядження, інструкції РНК СРСР, НК юстиції, 

прокуратури СРСР і УСРР, обласної прокуратури з адміністративних, 
фінансових та судових питань, про покращення роботи прокуратури (1938–
1941), стан соціалістичної законності. Постанови Кам’янець-Подільської 
міської прокуратури про санкціонування арештів, вилучень, порушення 
кримінальних та цивільних справ (1938–1941). Книга наказів з особового складу 
(1934,1935,1937–1941). Протоколи засідань Кам’янець-Подільської (1935,1937–
1941) та Проскурівської (1941) міської ради.  Протокол об’єднаної наради 
працівників прокуратури, представників торговельних організацій та судових 
установ про боротьбу з розтратами державних коштів (1938). Протоколи зборів 
трудящих про організацію груп сприяння прокуратурам на підприємствах, в 
організаціях, установах, колгоспах. Протоколи засідань груп сприяння 
(1934,1935,1938). Протоколи оперативних нарад Кам’янець-Подільської міської 
прокуратури (1939). Протоколи і постанови оперативних і міжвідомчих нарад 
(1961-1980). Квартальні, місячні плани, річні звіти Кам’янець-Подільської 
міської прокуратури (1938–1939,1961–1980). Акти обстеження установ та 
організацій м. Кам’янця-Подільського (1938). Аналізи, узагальнення, довідки з 
питань законності і боротьби зі злочинністю (1961–1980). Доповідні записки 
про результати перевірки установ та організацій (1939). Розслідування фактів, 
зазначених у дописах газет „Правда”, „Червоний кордон” (1935,1937–1939). 
Листування з установами про розслідування різних злочинів, скарг громадян, 
порушення фінансової дисципліни, судові справи, рух кримінальних справ (1935, 
1937–1941). Кримінальні справи про зловживання по службі, розтрату 
державних коштів, порушення паспортного режиму, трудової дисципліни, 
правил торгівлі, крадіжки, хуліганство, про звинувачення громадян у 
антирадянській агітації, антисемітизмі, невиконанні хлібозаготівлі, несплаті 
державних податків, зрізанні колосків на колгоспному полі, шкідництві на 
будівництві заводу в м. Кам’янець-Подільському, утриманні нелегальної 
їдальні і торгівлі спиртними напоями, самовільному залишенні роботи та в’їзді 
у прикордонну смугу без дозволу. Скарги і заяви громадян, списки засуджених 
по справах хлібозаготівель (1934–1939). Кошториси і штатні розписи Кам’янець-
Подільської міської прокуратури (1961,1963–1965,1969,1971–1973,1975–1978). 
Відомості на виплату заробітної плати співробітникам Кам’янець-Подільської 
міської прокуратури (1935,1937,1939,1940). Відомості про особовий склад 
Кам’янець-Подільської міської прокуратури (1941). 

 
Камери народних судів, слідчих та канцелярії судових виконавців 

 
22 фонди, 782 од. зб., 1914–1934,1936, 1940 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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Чергова камера народного суду Ізяславського повіту, м. Ізяслав, ф.Р-1933, 
157 од. зб., 1921–1922 рр. 
Судові слідчі 
Кам’янець-Подільського окружного суду, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2913, 1 
од. зб., 1917–1918 рр. 
4-ї дільниці Кам’янецького повіту, м. Городок, ф.Р-3035, 1 од. зб., 1914–1918 рр. 
Старші слідчі 
Подільського губернського суду, м. Вінниця, ф.Р-2911, 1 од. зб.,1924–1925 рр. 
Кам’янецького окружного суду, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1813, 24 од. зб., 1925–
1930 рр. 
Судовий пристав Кам’янець-Подільського окружного суду, м. Кам’янець-
Подільський, ф.Р-2914, 3 од. зб., 1918–1919 рр. 
Дільничні народні слідчі 
Кам’янецького повіту 
5-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р -2910, 1 од. зб., 1919–1921 рр. 
Кам’янецького округу 
1-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2359, 26 од. зб., 1923–1930 рр. 
2-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2671, 12 од. зб., 1921–1929 рр. 
3-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2793, 22 од. зб., 1924–1928, 1936 рр. 
6-ї дільниці, м. Дунаївці, ф.Р-1812, 25 од. зб., 1923–1929 рр. 
Шепетівського округу 
1-ї дільниці, м. Славута, ф.Р-2912, 2 од. зб., 1926–1927 рр. 
3-ї дільниці, м. Ізяслав, ф.Р-2901, 3 од. зб., 1924,1929 рр. 
Районів і міст 
Кам’янець-Подільського, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1336, 34 од. зб., 1927–
1934 рр. 
Новоушицького, м. Нова Ушиця ф.Р-3263, 6 од. зб., 1930–1931 рр. 
Шепетівського, м. Шепетівка, ф. Р-1120, 6 од. зб., 1931–1934 рр. 
м. Проскурова,  ф.Р-2851, 2 од. зб., 1940 р. 
Дільничні судові виконавці 
Кам’янецького окружного суду 
6-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2452, 235 од. зб., 1929,1930 рр. 
Кам’янецького округу 
1-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2453, 171 од. зб., 1924–1930 рр. 
2-ї дільниці, м. Стара Ушиця  Староушицького району, ф.Р-2794, 1 од. зб.,     
1928 р. 
5-ї дільниці, с. Лянцкорунь Чемеровецького району, ф.Р-2455, 10 од. зб., 1924–
1929 рр. 
61-ї дільниці, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-2454, 39 од. зб., 1930–1933 рр. 
 
В Україні судові слідчі діяли ще протягом 1918 р. в судових відомствах УНР і 
Української держави. Судові слідчі ліквідовані декретами уряду УСРР „Про 
введення народного суду” від 4 січня 1918 р. і „Про суд” від 19 лютого 1919 р. У 
лютому 1919 р. в системі Наркомату юстиції УСРР були введені посади 
народних слідчих, які діяли при судах. Народні слідчі обиралися по повітах 
виконкомами, в містах – радами депутатів, судових виконавців обирали ради 
народних суддів. У 1922 р. стосовно слідчих встановлено подвійне 
підпорядкування: адміністративне – судам і оперативне – прокурорам. Народні 
слідчі діяли для попереднього розслідування злочинних дій, які підлягали 
судовому розгляду в межах ввірених їм дільниць і при окремих судових 
установах. Судові виконавці виконували рішення народних судів та інших 
судових органів, а також заходи забезпечення позовів, охорони майна, що 
підлягало судовому спору і передачі присудженого майна або продажу 
описаного майна. Посади судових виконавців при окружних судах  скасовані з 1 



 204

жовтня 1930 р. на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про реорганізацію 
місцевих установ юстиції УСРР” від 29 вересня 1930 р. Відповідно до зазначеної 
постанови камери народних слідчих організовувалися в кожному 
адміністративному районі, народних слідчих призначали і звільняли 
райвиконкоми і міські ради. У 1928 р. всі слідчі зосереджуються у прокуратурі, 
яка до 1958 р. за Основами кримінального судочинства СРСР і союзних 
республік, 1958 р. офіційно монополізує проведення попереднього слідства. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1933 р., останнє – 1950 р. 
У 1991 р. розсекречено: ф. Р-1813, 3 од. зб., ф. Р-2455, 1 од. зб.; у 1993 р. 
розсекречено ф. Р-1812, 3 од. зб. 

 
Постанови, циркуляри, розпорядження і вказівки ЦВК, РНК, Наркомату 

юстиції УСРР, губернського суду Поділля, окружного суду, окружної 
прокуратури про заборону торгівлі і зберігання золота, срібла, платини та 
іноземної валюти в 50-верстовій прикордонній смузі, боротьбу з 
конокрадством і бандитизмом,  бюрократизмом, тяганиною і порушниками 
законів,  порядок зберігання секретних документів і передачі архівних 
матеріалів в архіви, перейменування вулиць м. Кам’янця, перегляд мережі 
дільниць народних судів Кам’янецького округу, заснування кабінетів судово-
наукової експертизи (1923), порядок розгляду трудових конфліктів, ведення 
слідства, зберігання речових доказів, охорони безгосподарного і 
конфіскованого майна, виконання рішень суду, особливий порядок 
притягнення до слідства осіб, які входили до складу німецького консульського 
управління, подання списків осіб, позбавлених виборчих прав. Циркуляри, 
розпорядження Наркомату юстиції УСРР, окружного прокурора про 
взаємовідносини між органами суду, слідства та прокуратури, відповідальність 
за розтрату державного майна, спостереження за умовами в місцях ув’язнення, 
розшук осіб, які переховуються від слідства (1925–1927). Постанова та 
резолюція Кам’янецької окружної судової комісії про вилучення землі з 
користування розкуркулених громадян с. Бережанка Чемеровецького району 
(1924–1927). Інструкція прокуратури республіки про постановку слідчої 
роботи. Циркуляри і вказівки повітового відділу юстиції про порядок 
складання і подання звітів. Постанови окружного прокурора, протоколи 
допитів слідчих, ордери на проведення допитів. Звіти, відомості і доповіді про 
діяльність і рух справ по камерах слідчих та судових виконавців. Статистичні 
звіти про ув’язнених (1923). Відомості обліку підслідних осіб (1924–1927). 
Відомості про членів і кандидатів КП(б)У, ЛКСМУ, які знаходяться під 
слідством (1926–1927). Анкети дезертирів (1921–1922). Слідчий матеріал по 
справі розслідування анонімного листа, одержаного секретарем сільради с. 
Ходорівці (1929). Кримінальні справи про звинувачення громадян у переході 
державного кордону, контрабандному промислі, зловживанні по службі, 
дезертирстві, ухилянні від мобілізації, розтраті державного майна, вбивствах, 
образах, крадіжках. Справа про вбивство начальника міліції 4-го району 
Кам’янецького повіту (1921). Цивільні справи про позбавлення громадян 
користування польовою та садибною землею, відновлення володіння землею, 
визнання права власності на описане майно, розподіл майна, виселення з 
помешкання, стягнення коштів з громадян та установ на користь держави. 
Листування про порядок проведення розслідувань справ (1928), ведення 
слідства, подання слідчих матеріалів, утримання під вартою підслідних, 
боротьбу з оголошенням ув’язненими голодувань, витрати бюджетних коштів, 
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виконання рішень суду, прийом на роботу. Настільні реєстри слідчих по 
виробництву дізнань (1923–1928). Книги речових доказів народних слідчих 
дільниць (1922–1923). Журнал для запису ув’язнених (1923). Журнали вхідних 
і вихідних документів (1921–1924). Відомості на видачу утримання 
службовцям (1923). 

 
АДВОКАТУРА 
 
Окружні колегії захисників 

 
2 фонди, 30 од. зб., 1924–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Шепетівська, ф. Р-2530, 14 од. зб., 1924–1930 рр. 
Кам’янецька, ф. Р-1816, 16 од. зб., 1927–1930 рр. 

 
Колегії захисників створювалися згідно з „Положенням про адвокатуру УСРР”, 
затвердженим постановою ВУЦВК 2 жовтня 1922 р. Діяли з метою 
забезпечення трудящих юридичною допомогою при розв’язанні цивільних 
спорів і представленні захисту в кримінальному суді. Основними формами 
діяльності колегії захисників були приватна практика та певна робота у 
юридичних консультаціях, участь в організації і діяльності юридичних 
консультацій. Контроль за діяльністю колегій захисників здійснював Наркомат 
юстиції. Членів колегії затверджувала президія виконкому. Ліквідовані з 1 
жовтня 1930 р. на підставі постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про реорганізацію 
місцевих установ юстиції УСРР” від 29 вересня 1930 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1950 р.  

 
Вказівки і розпорядження робітничо-селянського уряду України (1928). 

Циркуляри Наркомату юстиції. Протоколи засідань президії та загальних 
зборів членів колегії (1927–1929). Доповідь про реорганізацію колегії. Плани та 
звіти про діяльність районних юридичних консультацій (1928–1930). 
Повідомлення завідуючих районними юридичними консультаціями про 
відкриття довідкових бюро при сільських будинках та хатах-читальнях округу. 
Листування з районними відділами окружної колегії захисників про подання 
місячних звітів. Дисциплінарні справи членів колегії захисників (1924–1928). 
 

Хмельницька обласна колегія адвокатів 

 
Ф.Р-5307, 1254 од. зб., 1944–1993 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Утворена наприкінці 1937 р., як добровільне фахове об’єднання, рішенням 
організаційного бюро зборів захисників області відповідно до наказу 
Наркомату юстиції УРСР від 22 вересня 1937 р. У зв’язку з прийняттям 
першого загальносоюзного „Положення про адвокатуру” (1939) запроваджено 
назву ― колегія адвокатів. Вищим органом колегії були загальні збори, які 
обирали виконавчий комітет – президію. В 1954 р. у зв’язку з 
перейменуванням області у Хмельницьку почала іменуватись Хмельницькою 
обласною колегією адвокатів. Підпорядковувалась Міністерству юстиції УРСР, 
з 23 березня 1963 р. – юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР, з 6 жовтня 
1970 р. – Міністерству юстиції УРСР. Відповідно до Закону України „Про 
адвокатуру” (1992) діяла на засадах добровільності, самоврядування та 
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гласності. Надавала юридичну допомогу громадянам, організаціям, сприяла 
захисту їх прав і законних інтересів. Здійснювала контроль за роботою 
адвокатів та юридичних консультацій. Захищала професійні та соціальні права 
адвокатів, створювала умови для безпосереднього здійснення ними своєї 
діяльності. Припинила свою діяльність 17 травня 1993 р. рішенням загальних 
зборів колегії. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1968 р. 

 
Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР, укази Президії Верховної 

Ради СРСР про надання допомоги колгоспам у стягненні дебіторської 
заборгованості, юридичне обслуговування  колгоспів, посилення кримінальної 
відповідальності за згвалтування, хабарництво. Накази і розпорядження 
Наркомату юстиції СРСР, Міністерства юстиції СРСР і УРСР про 
затвердження штатів колегії адвокатів, результати перевірки роботи колегії 
адвокатів, ліквідацію недоліків в роботі органів юстиції, прокуратури і міліції, 
участь профспілок у вирішенні питань пенсійного забезпечення робітників і 
службовців, дострокове звільнення з виправно-трудових таборів і колоній 
спеціалістів сільського господарства, про матеріальну відповідальність осіб, 
звинувачених у загибелі худоби, яка належала колгоспам і радгоспам, 
перепідготовку та зміцнення кадрів, підсумки атестації адвокатів УРСР, 
громадсько-масову роботу. Постанови пленумів Верховного суду СРСР з 
питань судової практики по цивільних справах, поліпшення діяльності судів по 
боротьбі із злочинністю та хабарництвом. Протоколи загальних зборів, 
виробничих нарад, кущових нарад, конференцій і семінарів адвокатів області. 
Протоколи засідань президії колегії про прийняття та відчислення із членів 
колегії, підсумки роботи та досвід роботи колегії, трудову дисципліну 
адвокатів. Розпорядження і вказівки президії колегії з питань діяльності 
адвокатури (1947-1953). Накази з особового складу. Плани, звіти про діяльність 
президії колегії. Звіти і відомості юридичних консультацій області про 
юридичне обслуговування колгоспів, громадсько-масову роботу. Узагальнення 
роботи обласних колегій адвокатів УРСР, юридичних консультацій та колегії. 
Огляди, рецензії і висновки про якість роботи адвокатів області. Зведені 
статистичні звіти  про роботу колегії адвокатів. Звіти про підготовку і 
підвищення кваліфікації адвокатів. Документи про перевірку діяльності колегії 
адвокатів, юридичних консультацій і окремих адвокатів, атестацію адвокатів, 
роботу з кадрами. Документи комісії про контроль за якістю роботи. 
Листування з Міністерством юстиції СРСР і УРСР про узагальнення перевірки 
роботи адвокатів колегії, надання юридичної допомоги колгоспам і проведення 
агітаційно-масової пропаганди серед населення, соціалістичну законність, стан 
підготовки кадрів колегії адвокатів (1947–1958). Кошториси витрат, штатні 
розписи, річний баланс фінансово-господарської діяльності. Річний 
бухгалтерський звіт. Розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки 
адвокатів юридичних консультацій. Особові справи адвокатів. Протоколи 
звітно-виборних профспілкових зборів.  

 
АРБІТРАЖ 

 
Обласний державний арбітраж при виконкомі Хмельницької 
обласної ради народних депутатів 

 
Ф.Р-62, 114 од.зб., 1938–1941, 1970–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Розпочав діяльність у 1938 р. як обласний державний арбітраж Кам’янець-
Подільської області. Припинив діяльність на період окупації 1941–1944 рр., 
відновив у 1944 р. У 1966 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 
31 грудня 1965 р. „Про структуру місцевих державних арбітражів УРСР та їх 
штати” реорганізований у обласний державний арбітраж при виконкомі 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. У 1970 р. перейменований в 
обласний державний арбітраж Хмельницької області при виконкомі 
Хмельницької обласної ради народних депутатів. Припинив діяльність у 
зв’язку із створенням арбітражного суду Хмельницької області відповідно до 
Закону України „Про арбітражний суд” від 4 червня 1991 р. Підпорядковувався 
Державному арбітражу при Раді Міністрів УРСР. Розглядав господарські 
спори між підприємствами, установами та організаціями. Створення, порядок 
діяльності держарбітражу визначалися Законом „Про державний арбітраж в 
СРСР” (1979), Правилами розгляду господарських спорів державними 
арбітражами, Положенням про органи державного арбітражу в УРСР та 
іншими актами.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1996 р. У 1961 р. 
за результатами експертизи цінності документів вилучено 1458 од.зб. 

 
Постанови, інструкції, вказівки РНК СРСР і УРСР, головного арбітражу 

СРСР і УРСР, Кам’янець-Подільського облвиконкому про роботу 
держарбітражів, організацію соціалістичного змагання (1939–1941). Накази 
обласного арбітражу (1938–1940). Протоколи нарад господарників і керівників 
підприємств (1939,1940). Протоколи виробничих нарад (1940). Річні і 
квартальні плани (1940,1976–1986). Річні статистичні звіти (1940,1941, 1970–
1986). Рекомендації про усунення недоліків в господарській діяльності 
підприємств та організацій (1981–1986). Огляд роботи арбітражів УРСР (1940). 
Соцзобов’язання і документи про їх виконання (1977–1986). Відомості про 
виплату зарплати працівникам (1941). Документи з особового складу 
(1939,1940). Журнал засідань спорів (1940). 
 
 

НОТАРІАТ 
 

Державні нотаріальні контори 
 
4 фонди, 1500 од.зб., 1921-1941, 1944-1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Шепетівська окружна, м. Шепетівка, ф.Р-1395, 4 од.зб., 1924–1931 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-61, 954 од.зб., 1921-1940, 1944–1988 рр. 
Проскурівська, ф.Р-1810, 97 од.зб., 1925–1941 рр. 
Перша Хмельницька міська відділу юстиції виконкому обласної ради народних 
депутатів, м. Хмельницький, ф.Р-6215, 445 од.зб., 1944–1980 рр. 
 
Почали діяти у 1921 р. після затвердження постанови РНК від 27 липня 1921 р. „Про 
нотаріат”. Підпорядковувались губернському суду, а з 1925 р. у зв’язку з 
ліквідацією губерній – окружному суду. Відповідно до постанови РНК УРСР від 
27 грудня 1940 р. функції керівництва нотаріальних контор покладено на 
Управління Наркомату юстиції по Кам’янець-Подільській області. Загальне 
керівництво до 1946 р. здійснював НК УСРР, з квітня 1946 р. підпорядковувалися 
Управлінню юстиції Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих 
під загальним керівництвом Міністерства юстиції УРСР. В 1954 р. 
Проскурівська нотаріальна контора перейменована в Першу Хмельницьку 
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державну нотаріальну контору у зв’язку із перейменуванням області у 
Хмельницьку. Із жовтня 1956 р. нотаріальні контори стали підпорядковуватися 
Хмельницькому обласному суду у зв’язку із скасуванням Міністерств юстиції. 
З грудня 1970 р. підпорядковувалися відділу юстиції Хмельницького 
облвиконкому та Міністерству юстиції УРСР у зв’язку з утворенням 
Міністерств юстиції СРСР і УРСР. Діяльність контор регулювалася „Положенням 
про державний нотаріат” (1923,1925), Законом „Про державний нотаріат” (1975). 
Відповідно до Закону України „Про державний нотаріат” (1993) керівництво 
державними нотаріальними конторами здійснюють Міністерство юстиції  
України та його органи на місцях. Окружна контора припинила діяльність у 
1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. Перша Хмельницька міська та 
Кам’янець-Подільська припинили діяльність на період окупації 1941-1944 рр., 
відновили у 1944 р. Вчиняли нотаріальні дії: посвідчували договори, заповіти, 
інші дії. З 1996 р. документи державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів 
надходять до Хмельницького обласного нотаріального архіву. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2000 р. 
 
Циркуляри, інструкції, постанови, накази ВУЦВК і РНК, НК юстиції 

СРСР, УСРР, Кам’янець-Подільського окрвиконкому про порядок націоналізації 
будинків, зберігання і реалізації валютних цінностей, оформлення договорів, 
оплату за виконання нотаріальних дій та розширення соціалістичного змагання 
(1922, 1926–1928, 1938–1941). Постанови обласної нотаріальної контори про 
роботу нотаріальних органів, з адміністративних, фінансових та господарських 
питань. Бюлетені Наркомату юстиції про затвердження штатів нотаріальних 
контор (1928, 1938). Оголошення про функціонування у м. Проскурові нотаріальної 
контори (1938). Витяги з актової книги, протоколів засідань президії 
Проскурівської міської ради, рішень народного суду про підтвердження права 
власності, спадщини, купівлі-продажу домоволодінь. Акти обстеження 
нотаріальних контор (1925, 1932). Акти про денаціоналізацію домоволодінь, акти 
духовних заповітів (1924–1929). Реєстри нотаріальних дій (1922–1924, 1927, 
1929–1939, 1940). Реєстри для реєстрації нотаріальних дій (1944–1988). Справи 
про складання актів про позбавлення права власності на домоволодіння, 
відчуження домоволодінь, на право забудови, складання орендних договорів, 
духовних заповітів, здійснення купчої (1923–1926). Свідоцтва про народження, 
шлюб, смерть, право на спадок, дарчі, заповіти громадян (1925–1934, 1937–1939). 
Договори, довідки, заяви, доручення установ, організацій, колгоспів і приватних 
осіб, завірені нотаріальним порядком. Договори на позбавлення права 
власності на домоволодіння (1933). Актові книги (1926, 1928). Алфавітні книги 
(1923, 1924, 1939). Кошториси видатків (1925). Відомості на видачу зарплати 
службовцям (1923, 1925–1928, 1938–1941). Список нотаріальних контор області 
(1941). Списки робітників Кам’янець-Подільської нотаріальної контори (1925, 
1926). Реєстри вхідних і вихідних документів (1939). Реєстри засвідчених 
конторою документів (1929–1931). 
 

ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 
 
Кам’янецька повітова оперативна трійка 

 
Ф.Р-3006, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Рос., укр. мови. 
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Діяльність простежується протягом 1922 р. Уповноважені оперативні трійки 
були вищою продовольчою владою волості і несли відповідальність за 
виконання податку. 

Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. У 1991 р. розсекречено 1 
од. зб. 

 
Циркуляр голови повітового виконкому, наказ Кам’янецької повітової 

трійки від 3 січня 1922 р. про виконання продподатку для посівної кампанії 
1922 р. 

 
Управління Служби безпеки України по Хмельницькій області 
м. Хмельницький 

 
Ф.Р-6193, 221014 од.зб., 1919–1999 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Створене у вересні 1937 р. у зв’язку із організацією області як управління 
НКВС УРСР по Кам’янець-Подільській області із центром у м. Кам’янець-
Подільський. У 1941 р. центром управління став м. Проскурів. Структура і 
назва постійно змінювалася: з квітня 1943 р. – Управління НКДБ УРСР по 
Кам’янець-Подільській області, з березня 1946 р. – Управління МДБ УРСР по 
Кам’янець-Подільській області; з березня 1953 р. – Управління МВС УРСР по 
Кам’янець-Подільській області; із січня 1954 р. у зв’язку з перейменуванням 
Кам’янець-Подільської області – Управління МВС УРСР по Хмельницькій 
області; з лютого 1954 р. – Управління Комітету державної безпеки (КДБ) при 
РМ УРСР по Хмельницькій області, з липня 1978 р. – Управління КДБ УРСР 
по Хмельницькій області; з вересня 1991 р. – Управління Служби національної 
безпеки України (СНБУ) по Хмельницькій області; з березня 1992 р. – 
Управління Служби безпеки України (СБУ) по Хмельницькій області. 
Займалося охороною державної та суспільної безпеки.  
Фонд I категорії. Перше надходження – 1992 р., останнє – 2002 р. Документи 
прийняті відповідно до Указу Президії Верховної Ради Міністрів України від 9 
вересня 1991 р. „Про передачу документів Комітету держбезпеки України до 
держархівів республіки” та у зв’язку з розпорядженням представника 
Президента України по Хмельницькій області № 183 від 14 вересня 1992 р. 
Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях, у 
виставковій діяльності. 
 
Архівно-слідчі справи реабілітованих осіб (1919–1999), в т.ч. учасників 

антибільшовицького селянського повстання у Летичівському повіті під 
проводом Гальчевського (1922), українських націоналістичних організацій „За 
самостійну Україну”, „Просвіта”, „Спілка визволення України”, 
контрреволюційних організацій „Польська організація військова” (1937–1938), 
„П’ятидесятників-сіоністів” (1932), керівників Кам’янець-Подільського обкому 
КП України (1937), професорів Кам’янець-Подільського інституту 
птахівництва, інституту соціального виховання і права (1933), видатних діячів 
українського відродження: охоронця археологічного музею Сіцінського Ю.Й., 
наукового працівника Марценюка А.А., професорів Кам’янець-Подільського 
сільгоспінституту Живана В.П., Мельника О.С.; прокурора області 
Печерського П.Є., журналіста Воронецького З.Ш., організатора української 
„Просвіти” Гунчака М.О. Заяви і прохання членів сімей репресованих про 
перегляд справ, висновки слідчих органів про перегляд справ і реабілітацію 
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репресованих (1963–1999). Фільтраційні справи і картки на громадян, які були 
примусово вивезені до Німеччині в роки нацистської окупації, репатрійованих і 
колишніх військовополонених радянських громадян (1945–1955, 1967). Копії 
протоколів засідань особливої наради НКВС і прокурора СРСР та акти про 
виконання її рішень (1937–1938). Акти про виконання рішень трійки УНКВС 
по Кам’янець-Подільській області (1937–1938). 
 

Городоцький районний відділ НКВС 
 
Ф.Р–5544, 2 од.зб., 194–1945 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність простежується протягом 1944–1945 рр. 
Займався охороною державної та суспільної безпеки. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1969 р. Розсекречено у 2003 р. 2 
од.зб. 
 
Хронологічні довідки про окупацію німецько-фашистськими загарбниками і 

звільнення Червоною армією сіл району. Списки осіб, які співробітничали з 
німецькими окупантами. 

 
МІЛІЦІЯ 

 
Адміністративні відділи виконавчих комітетів рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 

4 фонди, 1607 од.зб., 1921, 1923–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Кам’янецький окружний, м. Кам’янець-Подільський,  ф.Р-1057, 621од.зб., 1923–

1930 рр.  
Проскурівський окружний, м. Проскурів, ф.Р-923, 19 од.зб., 1925–1928 рр. 
Шепетівський окружний, м. Шепетівка, ф.Р-945, 962 од.зб., 1923–1930 рр. 
Кам’янець-Подільський районний, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1455, 5 
од.зб., 1921,1929–1933 рр.  

 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 20 вересня 1924 р. 
Підпорядковувалися окрвиконкомам і НКВС УСРР. Припинили діяльність у 
1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. Керували діяльністю адміністративних 
відділів, органів міліції та карного розшуку, органів запису актів 
громадянського стану; здійснювали охорону революційного порядку, вживали 
заходи адміністративного впливу за порушення обов’язкових постанов, 
проводили  в життя закон про відокремлення церкви від держави. 
3 фонди – 1 категорії, 1 фонд – ІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., 
останнє – 1977 р. У 1991 р. розсекречено 242 од.зб. (ф.Р-945), 6 од.зб. (ф.Р-
1057). 
 
Постанови, вказівки, інструкції РНК СРСР, ВУЦВК та РНК УСРР, 

НКВС УСРР, Головного Управління міліції УСРР. Постанови пленумів і 
президій Кам’янецького і Шепетівського окружних виконавчих комітетів і 
райвиконкомів (1924–1928). Циркуляри і розпорядження Кам’янецького і 
Шепетівського окружних адміністративних відділів. Накази Кам’янецького 
(1925–1927) і Шепетівського (1924–1930) окружних адміністративних відділів. 
Накази Шепетівського управління окружної міліції (1930). Постанови 
Кам’янецької міжвідомчої економічної наради (1926–1927).Протоколи засідань 
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Шепетівської міжвідомчої комісії у справах громад і товариств (1925–1927). 
Протоколи загальних зборів членів релігійних громад Проскурівського (1925–
1926) і Шепетівського (1926–1929) округів. Списки релігійних громад та їх 
членів Шепетівського (1924–1929) та Проскурівського (1925–1927) округів. 
Звіти, доповіді, зведення про діяльність окрадмінвідділів, акти обстеження 
районних адміністративних відділів, районних міліцій і розшуку. 
Інформаційно-оперативні зведення начальників районних міліцій (1924). 
Типові статути громад і товариств Шепетівського округу (1925). Справи про 
реєстрацію кустарних товариств, пожежних дружин, релігійних громад та 
інших організацій (1925–1930). Відомість про кількість населення за 
національним складом по районах Кам’янецького округу (1926). Заяви 
служителів культу Шепетівського округу про відмовлення від церковного сану. 
Листування з окружними виконавчими комітетами, прокуратурами, 
райвиконкомами і сільрадами про роботу окружних і районних 
адміністративних відділів, сільських виконавців, про боротьбу з повіддю, 
пожежами. Листування про видачу закордонних паспортів, віз, розшук 
іноземних підданих. Списки, особові справи іноземних підданих (1926–1930), 
списки осіб, позбавлених  виборчих прав (1924). Довідки, заяви громадян про 
видачу дозволу на виїзд за кордон, встановлення громадянства, обмін 
радянських грошей на іноземну валюту, адресні картки. Особові справи 
працівників Шепетівського і Кам’янецького окрадмінвідділів (1924–1930).  
 

Повітові управління радянської робітничо-селянської міліції 
 
5 фондів, 506 од.зб., 1918–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславське, ф.Р-1426, 125 од.зб., 1920–1923 рр. 
Кам’янецьке, ф.Р-274, 129 од.зб., 1920–1923 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-273, 117 од.зб., 1918–1923 рр. 
Полонське, ф.Р-1309, 88 од.зб., 1921–1923 рр. 
Старокостянтинівське, ф.Р-1503, 47 од.зб., 1920–1923 рр. 
 
Створені у 1919 р. згідно з декретом РНК УСРР від 9 лютого 1919 р. „Про 
організацію міліції”. Підпорядковувалися відділу управління повітових рад 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів під загальним 
керівництвом Головного управління НКВС УСРР. Керували діяльністю 
органів міліції на території повітів, здійснювали охорону громадського 
порядку, законних прав та інтересів громадян, організацій та установ, вели 
боротьбу зі злочинністю. Ліквідовані в 1923 р. у зв’язку із скасуванням повітів. 
3 фонди ІІ категорії, 2 фонди ІІІ категорії. У 1991 р. розсекречено 2 од.зб. за 
1921 р. (ф.Р-1426), 37 од.зб. за 1920-1923 рр. (ф.Р-274), 25 од.зб. за 1920-1923 
рр. (ф.Р-273), 13 од.зб. за 1921-1922 рр. (ф.Р-1309), 6 од.зб. (ф.Р-1503). У 1949 
р. вилучено 194 од.зб. (ф.Р-273); у 1969 р. вилучено 410 од.зб. (ф.Р-1309); у 
1970 р. вилучено 439 од.зб. (ф.Р-274); 337 од.зб. (ф.Р-273); у 1972 р. за 
результатами експертизи цінності вилучено 807 од.зб. (ф.Р-1426), 695 од.зб. 
(ф.Р-1309). 
 
Постанови ВУЦВК і РНК УСРР, накази, розпорядження, циркуляри 

Головного управління робітничо-селянської міліції СРСР і УСРР, НКВС УСРР 
і військового комісаріату, губернських радянських міліцій. Накази, циркулярні 
розпорядження, постанови Волинського і Подільського губвиконкому, 
повітових виконкомів і Кам’янецької повітової надзвичайної комісії по 
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боротьбі з бандитизмом, контрреволюцією і злочинами за посадою. Циркуляри, 
накази, протоколи Кам’янецького окрвиконкому про надання допомоги 
голодуючим (1921–1922). Накази, постанови, інструкції повітових міліцій з 
питань карного розшуку, боротьбу з дезертирством, бандитизмом (1920–1923). 
Акти обстеження районних міліцій (1922). Звіти і доповіді про діяльність 
повітових та районних міліцій. Оперативні зведення про політичний стан 
повітів та районів, боротьбу з бандитизмом. Донесення, рапорти про пригоди в 
районах. Протоколи допитів, дізнань і обшуків. Відомості і листування про 
діяльність банд, розшук різних осіб. Відомості про кількість населених пунктів 
повітів та населення (1921–1923), церков і костелів (1921). Списки 
промислових підприємств Ізяславського та Полонського повітів (1921). Списки 
вчителів, священиків, куркулів, розстріляних ворогів радянської влади, 
заарештованих іноземців. Відомості про особовий склад працівників районних 
і повітових міліцій (1921–1923). Книги записів пригод Ізяславської повітової 
міліції (1920–1922). 

 
Управління радянської робітничо-селянської міліції 
Кам’янецького повіту 
 
8 фондів, 51 од. зб., 1921–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
1-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1254, 6 од. зб., 1921–1922 рр.; 
2-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1252, 13 од. зб., 1921–1922 рр.; 
3-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1255, 6 од. зб., 1921–1922 рр.; 
4-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1173, 11 од. зб., 1921–1923 рр.; 
5-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1257, 1 од. зб., 1921 р.; 
6-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1217, 2 од. зб., 1921 р.; 
7-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1261, 1 од. зб., 1923 р.; 
8-го району, м. Кам’янець-Подільський, ф.Р-1172, 11 од. зб., 1921–1922 рр. 
 
Створені у 1919 р. відповідно до декрету РНК УСРР від 9 лютого 1919 р. „Про 
організацію міліції” для охорони  „революційного” порядку та особистої 
безпеки громадян, а також для боротьби з кримінальною злочинністю. 
Підпорядковувалися відділу управління повітових рад робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів. Ліквідовані в 1923 р. у зв’язку зі скасуванням 
повітів. 
Фонди ІІ  категорії. Перше надходження – 1940 р. 
 
Копії постанов РНК СРСР і УСРР; розпорядження Кам’янецької 

повітової надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією і 
злочинами за посадою про розшук осіб, звинувачених у злочинах, боротьбу із 
злочинністю,  організацію промислової міліції та вилучення дорогоцінних 
металів. Копії наказів начальника Подільської губернської селянської міліції 
про порядок роботи, підвищення пильності та зміцнення дисципліни в органах 
міліції (1922). Копії наказів начальника Кам’янецького окружного 
кримінального розшуку. Накази, розпорядження начальника Кам’янецької 
повітової міліції про розшук і затримання осіб, звинувачених у злочинах; 
ведення боротьби з бандитизмом, самогоноварінням і крадіжками, з 
перекупкою і відправленням за кордон коней (1920–1921). Листування з 
повітовим начальником міліції та іншими судово-слідчими органами з питань 
розшуку і затримання різних злочинців, притягнення до відповідальності осіб, 
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що ухиляються від гужової повинності, про порядок ведення боротьби з 
бандитизмом. Алфавіт підсудних (1921). Книга речових доказів (1921–1922). 
 

Управління волосної радянської робітничо-селянської міліції 
 
3 фонди, 11 од.зб., 1920–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Волочиської, ф.Р-691, 6 од.зб., 1920–1922 рр. 
Женишковецької, ф.Р-1268, 1 од.зб., 1923 р. 
Остропільської, ф.Р-1726, 4 од.зб., 1922–1923 рр. 
 
Створені у 1919 р. згідно з декретом РНК УСРР від 9 лютого 1919 р. „Про 
організацію міліції”. Керували діяльністю органів міліції на території 
волостей, здійснювали охорону громадського порядку, законних прав та 
інтересів громадян, організацій і установ, вели боротьбу зі злочинністю. 
Ліквідовані в 1923 р. згідно з постановою ВУЦВК від 12 червня 1923 р. у 
зв’язку зі скасуванням волостей. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. 
 
Копії наказів і розпоряджень управління Летичівської повітової міліції, 

Подільського губернського виконкому про боротьбу зі злочинністю, розшук 
дезертирів, стягнення податків і зборів (1923). Постанови про арешти різних 
осіб (1921). Рапорти міліціонерів про стан району (1921). Листування про 
розшук і арешт різних осіб, санітарний стан волостей, особовий склад. Книга 
особового складу службовців Волочиської волосної міліції (1921–1922). 
 

Окружні управління робітничо-селянської міліції 
 
3 фонди, 242 од.зб., 1922–1929 рр. 
 
Кам’янецьке, ф.Р-284, 111 од.зб., 1922–1927 рр. 
Проскурівське, ф.Р-862, 8 од.зб., 1923–1927 рр. 
Шепетівське, ф.Р-1121, 123 од.зб., 1923–1929 рр. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про зміну 
адміністративно-територіального устрою УСРР. Здійснювали охорону порядку 
і громадської безпеки, керували діяльністю органів міліції, розслідували 
кримінальні злочини. Підпорядковувалися губернському управлінню 
робітничо-селянської міліції, а з 1 серпня 1925 р. у зв’язку з ліквідацією 
губерній – Головному управлінню міліції і розшуку УСРР. Ліквідовані згідно з 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. про скасування округів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1950 р. У 1991 р. 
розсекречено 1 од.зб. за 1923 р. (ф.Р-1121) та 49 од.зб. за 1922-1927 рр. (ф.Р-
284). У 1970 р. за результатами експертизи цінності документів вилучено 237 
од.зб. (ф.Р-284) та 229 од.зб. (ф.Р-1121). 
 
Постанови ВУЦВК, Кам’янецького окрвиконкому, циркуляри губернського і 

окружного адміністративного відділів про охорону пам’ятників старовини і 
архівів, поліпшення роботи місцевих органів міліції і розшуку, відкриття у м. 
Кам’янець-Подільському інституту двірників, боротьбу з дезертирством (1924–
1925). Накази, циркуляри НКВС, Головного управління робітничо-селянської 
міліції і карного розшуку УСРР про адміністративне виселення, перехід у 
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польське громадянство, проведення міжнародних змагань по стрільбі (1923–
1929). Накази, циркуляри Подільської і Волинської губернської робітничо-
селянської міліцій, інструкції Подільського губернського карного розшуку про 
боротьбу з бандитизмом, правила роботи промислової міліції, облік колишніх 
офіцерів (1923–1925). Накази Кам’янець-Подільської, Шепетівської окружної 
міліції і окружного управління карного розшуку (1923–1928).  Накази 
Кам’янецької районної міліції (1923). Протоколи допитів, дізнань і обшуків 
(1923–1924, 1929–1930). Протоколи нарад наглядачів Кам’янецького округу 
(1923). Протоколи загальних зборів співробітників Шепетівської окружної 
(1926) і районних (1928) міліцій. Плани роботи окружних і районних міліцій 
(1927–1928). Доповіді про діяльність Кам’янецької окружної міліції і карного 
розшуку (1923–1926, 1928). Доповіді, відомості про діяльність районних 
міліцій і карного розшуку, боротьбу з бандитизмом і самогоноварінням (1923–
1924, 1926–1928). Оперативно-інформаційні звіти районів (1924, 1925, 1926). 
Рапорти і донесення працівників міліції про роботу міліції, пригоди в районах 
округів і боротьбу з бандитизмом (1923–1929). Акти обстеження окружних і 
районних міліцій (1923–1928). Документи про збір коштів для допомоги 
голодуючим дітям, ліквідацію районних комітетів бідноти (1923). Справи про 
адміністративне виселення громадян за межі Поділля (1925–1928). Заяви 
громадян про видачу довідок на право виїзду за кордон (1923). Посвідчення і 
заяви громадян про видачу посвідчень на проживання (1923). Особові справи 
інформаторів (1925). Відомості про виробничі і сільськогосподарські об’єднання, 
артілі Шепетівського округу (1923). Списки відповідачів за бандитизм і осіб, які 
розшукуються органами ДПУ, злочинців (1923–1924). Списки власників 
приватних будинків, двірників (1923). Листування про реєстрацію колишніх 
білих офіцерів, боротьбу з бандитизмом і дезертирством, ліквідацію 
безпритульності в окрузі, роботу сільських виконавців, розшук різних осіб, 
речей (1923, 1926, 1928, 1929). Штатний розпис (1928). Особові справи і 
послужні списки, іменні списки міліціонерів (1923). Списки працівників міліції 
(1923–1925, 1928). Книга прибутків і видатків секретних сум (1923). Журнал 
обліку пригод по районах округу (1923). Книга реєстрації чергувань 
міліціонерів (1924).  

 
Управління Кам’янець-Подільської обласної робітничо-селянської 
міліції 
 
Ф.Р-2944, 2 од.зб., 1939–1941 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність простежується протягом 1939–1941 рр. Утворене у 1937 р. після 
організації області.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 
 
Справи про звинувачення громадян у продажу авіаційного масла та 

поганому вихованні дітей. 
 

Управління залізничної робітничо-селянської міліції 
 
2 фонди, 18 од.зб., 1920 р. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Волочиської дільниці, ф.Р-2866, 5 од.зб., 1920 р. 
Проскурівської дільниці, ф.Р-2876, 13 од.зб., 1920 р. 



 215

 
Утворені відповідно до постанови РНК від 5 липня 1921 р. „Про залізничну 
міліцію” з метою встановлення порядку на залізниці. Здійснювали охорону 
порядку, майна і вантажів на шляхах сполучення, строгий нагляд за законним 
порядком користування залізничним транспортом, вели боротьбу з 
крадіжками. Підпорядковувалися НКВС по Головному управлінню міліції 
республіки. Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 14 лютого 1922 р. про 
скасування міліції на шляхах сполучення. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1955 р. 
 
Накази, розпорядження Головного управління залізничної міліції про 

боротьбу з розкраданням державного майна, недбалим ставленням до роботи. 
Рапорти, телеграми про розшук, арешт і звільнення затриманих осіб. Атестати 
грошового і кормового постачання. Відомості про особовий склад, наявність 
патронів і зброї. Відомості про видачу заробітної плати співробітникам і 
міліціонерам Жмеринського району. Листування і донесення про пригоди, 
очищення шляхів, призначення охорони, втрату документів. 

 
Районні та міські управління робітничо-селянської радянської 
міліції 
 
23 фонди, 916 од.зб., 1920–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Управління районної робітничо-селянської радянської міліції: 
Берездівської, ф.Р-2945, 1 од.зб., 1924 р. 
Віньковецької, ф.Р-2631, 2 од.зб., 1934-1935 рр. 
Ганнопільської, ф.Р-1280, 2 од.зб., 1924 р. 
Дунаєвецької, ф.Р-276, 44 од.зб., 1922–1931 рр. 
Жванецької, ф.Р-283, 47 од.зб., 1922–1928 рр. 
Зіньковецької, ф.Р-280, 5 од.зб., 1923 р. 
Кам’янець-Подільської, ф.Р-286, 25 од.зб., 1930–1935 рр. 
Калюської, ф.Р-275, 18 од.зб., 1923–1924 рр. 
Китайгородської, ф.Р-279, 5 од.зб., 1923–1924 рр. 
Кузьминської, ф.Р-1223, 1 од.зб., 1927 р. 
Купинської, ф.Р-281, 13 од.зб., 1923–1924 рр. 
Лянцкорунської, ф.Р-278, 33 од.зб., 1922–1928 рр. 
Маківської, ф.Р-285, 35 од.зб., 1922–1928 рр. 
Новоушицької, ф.Р-1131, 4 од.зб., 1923–1930 рр. 
Орининської, ф.Р-1129, 3 од.зб., 1927–1931 рр. 
Плужнянської, ф.Р-2949, 3 од.зб., 1924–1930 рр. 
Проскурівської, ф.Р-2893, 1 од.зб., 1929–1931 рр. 
Славутської, ф.Р-1266, 512 од.зб., 1931–1941 рр. 
Смотрицької, ф.Р-804, 46 од.зб., 1923–1940 рр. 
Солобковецької, ф.Р-277, 7 од.зб., 1923–1929 рр. 
Шепетівської, ф.Р-1119, 19 од.зб., 1931–1934 рр. 
Управління міської робітничо-селянської міліції: 
Кам’янець-Подільської, ф.Р-287, 89 од.зб., 1920–1923, 1938–1941 рр. 
Проскурівської, ф.Р-1262, 1 од.зб., 1923 р. 
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Міські управління робітничо-селянської міліції почали створюватися у 1919 р. 
відповідно до декрету РНК УСРР „Про організацію міліції”, районні 
управління міліції розпочали діяльність у 1923 р. у зв’язку зі змінами 
адміністративно-територіального поділу УСРР відповідно до постанови 
ВУЦВК від 7 березня 1923 р. Були підзвітні окружним управлінням робітничо-
селянської міліції, з 1930 р. згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР про 
ліквідацію округів районні (міські) управління міліції підпорядковувалися 
безпосередньо центру. Займалися охороною революційного порядку та 
особистої безпеки громадян, боротьбою зі злочинністю. Здійснювали 
керівництво діяльністю міліції на відповідних територіях. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1930 р., останнє – 1951 р. 
У 1991 р. розсекречено 1 од.зб. за 1923 р. (ф.Р-283), 2 од.зб. за 1924-1925 рр., 3 
од.зб. (ф.Р-287). У 1949 р. за результатами експертизи цінності документів 
вилучено 50 од.зб. (ф.Р-278); 268 од.зб. (ф.Р-285); у 1970 р. вилучено 51 од.зб. 
(ф.Р-283); 56 од.зб. (ф.Р-286); 45 од.зб. (ф.Р-285); 47 од.зб. (ф.Р-278); у 1972 р. 
вилучено 5 од.зб. (ф.Р-286). 
 
Постанови ВУЦВК, Кам’янецького окрвиконкому, НК праці УСРР про 

регулювання праці і відпочинку на підприємствах (1923–1928). Циркуляри, 
інструкції, накази НКВС УСРР, Головного управління робітничо-селянської 
міліції УСРР про обов’язки народних суддів, сільських судових виконавців, 
порядок накладання штрафу за лісопорушення, проведення дізнань, стягнень 
(1924–1928, 1934). Накази, розпорядження Подільської губернської, Кам’янецької 
окружної і повітової міліції про організацію промислової міліції, інституту 
відвідувачів, проведення перепису зброї, збереження історичних пам’ятників, 
посилення боротьби із бандитизмом, злочинністю, самогоноварінням, 
паспортними порушеннями, посилення охорони промислових об’єктів, нагляд 
за торгівлею, організацію секретно-інформаційної мережі в районних міліціях. 
Постанови і розпорядження начальника районної міліції про арешти і 
утримання заарештованих, проведення санітарних заходів, порушення 
паспортного режиму (1922–1923, 1927, 1929–1931). Протоколи засідань 
Маківської районної комісії по боротьбі з бандитизмом (1923). Протоколи 
допитів, дізнань, обшуків (1920–1928). Відомості і доповіді про діяльність 
районних міліцій (1924–1929). Відомості, зведення про хід хлібозаготівлі, стан 
злочинності в районах, про боротьбу з дезертирством, самогоноварінням (1925, 
1927, 1928). Акти обстеження районних міліцій (1924–1926). Рапорти, донесення 
дільничних міліціонерів про політичний стан в районах, появу та пересування 
банд в районах, крадіжки і розшук крадених речей, про пригоди в районі. Заяви 
і документи до них на одержання нових паспортів і тимчасових посвідчень 
(1923–1924). Кримінальні справи про звинувачення громадян у зловживанні  по 
службі, недбалому ставленні до службових обов’язків, релігійній пропаганді 
серед населення, підробці документів, невиконанні планів, крадіжках 
державного і колгоспного майна, нанесенні побоїв, самогоноварінні, 
неправильному розкуркуленні. Домові книги приписки громадян, що 
проживають у м. Славуті (1931–1941). Списки розстріляних ворогів радянської 
влади, контрреволюціонерів, контрабандистів (1920–1921). Список державних 
установ і підприємств м. Кам’янця-Подільського (1921). Списки осіб, які 
перебувають у розшуку, іноземців, польських біженців (1923–1924). Списки 
сільських виконавців районів (1926–1927). Списки уповноважених 
сектантських груп (1930). Розносна книга (1924–1926). Настільний реєстр 
кримінальних справ (1927–1935). Настільні реєстри  вхідних документів (1923–
1924, 1928–1930). Книга реєстрації осіб, які утримуються під вартою (1923–
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1924). Алфавіт осіб, які розшукуються органами міліції (1924). Книга обліку 
кримінального елементу (1923). Книга речових доказів (1923–1924). 
Настільний реєстр реєстрації паспортів (1923). Реєстр проведених дізнань 
(1933–1934). Відомості з особового складу районних міліцій (1920, 1922, 1923, 
1927). Послужний список наглядача Петрова І.П. (1923). Листування про 
боротьбу з бандитизмом, кримінальною злочинністю, розшук різних осіб. 

 
ВІЙСЬКОВІ, ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ  
ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ ОРГАНИ 
 
Військові наради 
 
4 фонди, 56 од.зб., 1921–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1921–1923 рр. Органи управління 
в військах. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1961 р. 
 
Окружна 
Кам’янецька, ф.Р-3018, 9 од.зб.,1923 р. 
Повітові 
Кам’янецька, ф.Р-3473, 13 од.зб.,1921–1922 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3329, 29 од.зб.,1921–1923 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-3496, 5 од.зб.,1921–1922 рр. 
 
Накази військового комісару Центрального управління військових 

нарад. Циркуляри, інструкції, протоколи губернської  та повітових військових 
нарад. Накази, звіти, доповіді про діяльність повітової військової ради. План 
роботи рад. Інструкції, доповіді, зведення по роботі з бандитизмом. Положення 
про місцеві, окружні та відомчі комісії по роботі з хабарництвом. Списки 
військовозобов’язаних по установах м. Нова Ушиця. Протоколи допитів щодо 
вбивства кримінальними бандами працівників установ м. Осламів та м. 
Віньківці. Протоколи засідань надзвичайної трійки з вилучення зброї у 
населення. Листування з повітовими виконкомами і військовими організаціями 
з питань допомоги військовим частинам в посівній та збиральних кампаніях, в 
боротьбі з бандитизмом, розкраданням державного майна, охорони зернових 
складів. 

 
Управління військових комендантів підприємств цукрової 
промисловості 

 
8 фондів, 242 од.зб.,1921–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Обласне управління комендатур, ф.Р-2875, 7 од.зб.,1923–1924 рр. 
Кустове 
Шепетівське, ф.Р-2810, 57 од.зб.,1922–1923 рр. 
Заводські 
Антонінський, ф.Р-2788, 27 од.зб.,1922–1923 рр. 
Збручанський (м.Сатанів), ф.Р-2806, 16 од.зб.,1922–1924 рр. 
Красилівський, ф.Р-2802, 23 од.зб.,1921–1923 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-2820, 37 од.зб.,1922–1923 рр. 
Старосинявський, ф.Р-2789, 24 од.зб.,1921–1924 рр. 
Шепетівський, ф.Р-2803, 51 од.зб.,1921–1923 рр. 
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Діяльність простежується протягом 20-х років. Організовували охорону 
підприємств цукрової промисловості. Підпорядковувались військам ГПУ. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження - 1955 р. 
 
Накази, циркуляри, розпорядження управлінь комендатур. Протоколи 

об’єднаних нарад комендантів з охорони цукрової промисловості. Оперативні 
зведення про боротьбу з бандитизмом. Доповіді й відомості щодо 
просвітницької роботи. Протоколи загальних зборів червоноармійців. 
Звернення про надзвичайні випадки на Збручанському комбінаті (м.Сатанів). 
Списки охоронців заводів. Листування з питань охорони підприємств. 

 
Повітові, волосні військові комісаріати  

 
9 фондів, 843 од.зб., 1917–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Повітові 
Ізяславський, ф.Р-297, 55 од.зб.,1919–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-295, 441 од.зб.1917–1923 рр. 
Летичівський, ф.Р-650, 15 од.зб.1920–1924 рр. 
Новоушицький, ф.Р-2537, 137 од.зб.,1919–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-3153, 27 од.зб.,1922–1923 рр. 
Проскурівський, ф.Р-289, 61 од.зб.,1919–1921 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-296, 95 од.зб.,1919–1923 рр. 
Ушицький, ф.Р-1170, 1 од.зб.,1917 р.  
Волосний 
Білогірський, ф.Р-3311, 11 од.зб., 1920–1921 рр.  
 
Організовані в березні-квітні 1919 р. на підставі „Положення про повітові 
військові комісаріати”, затвердженого Реввійськрадою України 16 січня 1919 р. 
Займалися обліком, призовом і навчанням військовозобов’язаних, обліком коней 
та майна, необхідного для армії. Керували діяльністю підлеглих їм військоматів 
на території повітів. Припинили свою діяльність в 1923 р. у зв’язку з ліквідацією 
повітів, волостей. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1976 р. 

 
Постанови, розпорядження, накази, інструкції Реввійськради республіки, 

Наркомату військових справ, Подільського і Волинського губернських 
військових комісаріатів (1919–1922). Копія декрету РНК „Про призов на 
службу в робітничо-селянську Червону армію службовців державних установ і 
робітників промислових підприємств” (1919). Накази повітових військоматів 
про підготовку і проведення призовів в Червону армію, про формування 
запасних військових частин. Доповіді про діяльність Кам’янецького (1920) і 
Проскурівського (1919) повітових військоматів. Зведення про політичний стан 
Проскурівського (1919) і Новоушицького (1922) повітів. Донесення про 
дислокацію частин (1922). Іменні списки комісарів, військовослужбовців. 
Списки службовців комісаріатів. Списки громадян, які підлягають призову на 
службу в армію в розрізі повітів, волостей та громадян, які звільнені або 
отримали відстрочку від служби. Листування з губернськими та волосними 
військовими комісаріатами і військовими частинами з різноманітних питань. 

 
Кам’янецький окружний військовий комісаріат 
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Ф.Р-1174, 83 од. зб., 1923–1924, 1928 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створений в 1923 р. Підпорядковувався губернському військкомату. 
Ліквідований в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округу.  
Займався обліком, призовом та навчанням військовозобов’язаних, керував 
районними та міськими військкоматами. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1930 р. 
 
Постанови РНК УСРР, накази, циркуляри Революційної військової 

Ради, командуючого збройними силами України і Криму, Політуправління 
губернського комісаріату (1923). Накази по окружному військкомату і 
Кам’янець-Подільському гарнізону. Доповіді і звернення районних 
інструкторів військового навчання про стан військової та фізичної підготовки 
по районах округу. Програма підготовки допризовників (1923). Листування з 
губернськими і районними військкоматами. Листи окружного комітету про 
відрядження комсомольців – добровольців у військово-морський флот (1923). 

 
Районні та міські військові комісаріати 
 
7 фондів, 52 од.зб., 1933–1941, 1946–1966 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Районні 
Ізяславський, ф.Р-3315, 12 од.зб.,1933–1939 рр. 
Остропільський, ф.Р-5145, 8 од.зб., 1952–1959 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5146, 21 од.зб., 1946–1966 рр. 
Староушицький, ф.Р-2977, 1 од.зб.,1940–1941 рр. 
Фельштинський, ф.Р-3316, 6 од.зб.,1940–1941 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-2976, 1 од.зб., 1938–1940 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2752, 3 од.зб.,1940–1941 рр. 
 
Органи місцевого військового управління, які відали військово-
мобілізаційними і обліково-призовними справами. Утворювалися 
Міністерством оборони відповідно до адміністративно-територіального поділу. 
Їх очолювали військові комісари. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1968 р. 

 
Накази Київського військового округу, циркуляри штабу округу з 

питань мобілізаційної роботи. Накази та розпорядження облвійськкомату. 
Накази по Ізяславському гарнізону та військкомату про вручення повісток. 
Повідомлення та посвідчення на військовослужбовців, які загинули в боях з 
білофінами. Посвідчення військовозобов’язаних облстатуправління 
(Проскурівський міськвійськкомат). 
 

Кам’янець-Подільський обласний військовий комісаріат 
 
Ф.Р-3048, 26 од.зб., 1940–1941 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створений в 1937 р. Орган місцевого військового управління, який відає 
військово-мобілізаційними і обліково-призовними справами. Очолює – 
військовий комісар. Основне завдання: підготовка і проведення військової 
мобілізації; ведення військового обліку; підготовка молоді до військової 
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служби; проведення призову громадян на військову службу; організація 
оборонної і військово-патріотичної роботи серед населення. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів в- 1955 р. 

 
Директиви політуправління Червоної армії і Управління 

політпропаганди КОВО. Політичні донесення. Статистичні звіти про склад 
парторганізацій, книги відкріпних талонів, відомості про внесення змін в 
облікові картки; матеріали на комуністів та комсомольців. 

 
Мобілізаційний відділ виконавчого комітету Проскурівської 
міської ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-6162, 8 од.зб., 1944–1946 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Створений в березні 1944 р. Займався працевлаштуванням демобілізованих 
громадян, направленням робочої сили на підприємства та будівництво. 
Ліквідований в 1946 р. 
Фонд ІІ категорії. Надходження документів в 1991 р. 
 
Директивні вказівки облвиконкому і міськвиконкомів. Звіти про 

мобілізацію на роботу громадян (1944). Річні фінансові звіти. Штатні розписи. 
Плани роботи та інші документи щодо призову в школу ФЗО, ремісницькі 
училища. Книга обліку громадян, що повернулися з Німеччини (1945–1946). 
 

Кам’янець-Подільський обласний штаб цивільної оборони 
 

Ф.Р-3625, 9 од.зб., 1951–1953, 1955–1958 рр. Опис., Рос., укр. мови. 
 
Забезпечує здійснення державної політики у сфері цивільної оборони, захисту 
населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій, попередження 
цих ситуацій; організовує розроблення і здійснення відповідних заходів з 
цивільної оборони. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади 
щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення пошуку та 
рятування людей, здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення 
надзвичайної ситуації та навчання населення з питань захисту і дій у 
надзвичайних ситуаціях. 
Фонд ІІ категорії. Документи надійшли в  1966 р. 
 
Постанови Ради Міністрів СРСР, УРСР, рішення звужених 

засідань облвиконкому, міських та районних рад депутатів трудящих, 
рішення партійних і радянських органів, протоколи нарад з питань 
протипожежної оборони.  
 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
 

Управління уповноваженого Подільської губернської Ради 
народного господарства по Кам’янецькому округу 
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Ф.Р-2757, 57 од. зб., 1922–1928 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворено в березні 1923 р. Здійснювало управління місцевою промисловістю. 
Ліквідоване постановою Подільської губернської Ради народного господарства 
від 10 листопада 1923 р. Свої функції передало Кам’янецькому окружному 
відділу місцевого господарства. 
Фонд ІІ  категорії. Перше надходження – 1926 р. Виявлено 1 справу, яка 
містить особливо цінні документи. 
 
Накази, інструкції, вказівки Ради народного господарства УРСР, 

Подільського губраднаргоспу. Доповіді і звіти про роботу уповноваженого. 
Договори з артілями та кустарями про розробку кар’єрів будматеріалів; оренду 
підприємств, листування про їх денаціоналізацію. Заяви власників підприємств. 

 
Економічні наради 

 
3 фонди , 63 од.зб., 1921– 1923 рр. Описи. Укр., рос.мови. 

 
 
Окружні 
Кам’янецька, ф.Р-3509, 13 од.зб., 1922–1923 рр. 
Повітові 
Кам’янецька, ф.Р-3472, 20 од.зб., 1921–1922 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3328, 30 од.зб., 1921–1923 рр. 
 
Створювалися при окружних, повітових, волосних комітетах на правах їх 
комісій з метою узгодження і об’єднання роботи місцевих органів економічних 
комісаріатів. 
Завдання: розробка завдань і керівних вказівок щодо складання єдиного 
господарського плану, координація та розмежування кола діяльності 
зазначених органів, розгляд і затвердження господарських планів. 
Контролювали надходження продподатку. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1960 р. 
 
Циркуляр Подільського губернського управління державних земель і 

майна про створення повітової облікової комісії з обстеження і обліку 
державних земель і майна (1922). Протокол засідання Дунаєвецького волосного 
комітету допомоги голодуючим (1922). Відомості про всі види податків 
Новоушицького повіту в розрізі волостей (1923). Проект положень повітової, 
волосної економічних нарад. Відомості про землі, зайняті селами та приховану 
землю по Калюській (1922), Китайгородській (1922), Солобковецькій волостях. 

  
Кущові управління об’єднання цукрової промисловості 

 
2 фонди, 16 од.зб., 1922–1923 рр. Описи. Укр., рос мови. 

 
9-е, м. Шепетівка, ф.Р-3510, 14 од.зб., 1922–1923 рр. 
10-е, м.Проскурів, ф.Р-3511, 2 од.зб., 1922 р. 

 
Функціонували у 1922 р. Підпорядковувалися правобережному управлінню 
цукротресту. Ліквідовані наказом Київського відділення цукротресту від 21 
лютого 1922 р. №15. Кущу підпорядковувалися цукрові заводи, сільгоспи. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1962 р. 
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Накази і розпорядження Правобережного управління цукротресту. 

Штатний розпис загону охорони. Списки особового складу цукрозаводів. 
Відомості на зарплату. 

Інспектури місцевого господарства та шляхового будівництва і 
відділи комунального господарства виконавчих комітетів районних 
рад депутатів трудящих 

 
4 фонди, 104 од. зб., 1930–1940, 1945–1962 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Відділи 
Ізяславський, ф.Р-2500, 5 од. зб., 1933–1934 рр. 
Славутський, ф.Р-1081, 82 од. зб., 1931–1940, 1945–1962 рр. 
Інспектури 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-2229, 14 од. зб., 1931–1932 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-2339, 3 од. зб., 1930–1935 рр. 

 
В березні 1923 р. при районних виконавчих комітетах утворені районні відділи 
комунального господарства; у 1925 р. реорганізовані у відділи місцевого 
господарства. В 1931 р. перейменовані у районні інспектури місцевого 
господарства і шляхового будівництва. В цьому ж році їм надано право 
самостійних установ. З утворенням у 1933 р. районних шляхових відділів, 
перейменовані у відділи комунального господарства.  
Відали будівництвом житлових будинків, керували роботою комунальних 
установ і підприємств, благоустроєм районних центрів і сіл, здійснювали 
санітарні заходи на території районів. 
Фонди І-ІІІ категорій. Перше надходження – 1947 р. 
 
Постанови ВУЦВК та РНК УСРР, накази та інструкції губернського 

виконкому про введення промислового податку, вільну торгівлю і товарообмін 
продуктами сільського господарства, реєстрацію приватних торгівельних 
приміщень. Постанови Вінницького облвиконкому, Кам’янець-Подільського і 
Славутського райвиконкомів про підготовку до будівельного сезону (1933), про 
стан капітального будівництва, встановлення відпускних цін на будматеріали. 
Постанова Вінницького облвиконкому від 16 травня 1933 р. про хід житлового 
та шкільного будівництва. Накази та інструкції Головного управління 
шосейних і ґрунтових шляхів. Плани забезпечення об’єктів будівництва 
будівельними матеріалами. Звіти про стан і хід будівельних робіт. Статистичні 
звіти комунальних підприємств Славутського району (1940). Річні 
бухгалтерські звіти, штати, кошториси Славутського комбінату комунальних 
підприємств. Звіти по комунальному водопроводу, шляхово-мостовому 
господарству, про вуличне освітлення, зелені масиви та насадження (1930), про 
будівництво, ремонт і догляд шляхів місцевого значення. Титульні списки 
будівництва приміщень для установ культури в Ізяславському районі (1934). 
Акти здачі будинків будівельними трестами. Листування з облкомунгоспом 
(1946). Відомості про стан електростанцій, кількість пожежних дружин та 
інвентаря на підприємствах та в колгоспах, лісовий фонд (1932) Славутського 
району. Претензії колгоспів щодо включення в акт на вічне користування 
ділянок землі, лісу, зайнятих організаціями. Угода з райпланом про передачу в 
експлуатацію цегельні колгоспу с.Хоровець. 
 

Відділи місцевого господарства  
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4 фонди, 2691 од.зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Подільського губернського виконавчого комітету ради робітничих, селянських 
і червоноармійських депутатів, ф.Р-1689, 5 од.зб., 1923–1925 рр. 
Кам’янецького окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, ф.Р-318, 1742 од.зб., 1923–1930 рр. 
Проскурівського окружного виконавчого комітету ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, ф.Р-40, 7 од.зб., 1926–1928 рр. 
Шепетівського окружного виконавчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, ф.Р-41, 936 од.зб., 1923–1930 рр. 
 
Утворені в березні 1923 р. Виконували функції управління місцевою 
промисловістю, відали комунальним господарством і протипожежною 
охороною, керували будівництвом підприємств, шкіл, клубів, лікарень, 
адміністративних і житлових будинків, шляхів і шляхових споруд. Припинили 
діяльність у зв’язку з ліквідацією губерній та округів. 
Фонди І-ІІ категорії. Перше надходження – 1932 р. За результатами 
експертизи цінності документів фонду Р-318 вилучено у 1978 р. – 330 од.зб., у 
1983 р. – 4 од.зб. 
 
Протоколи і постанови ВЦВК і РНК УРСР; накази, циркуляри і 

інструкції Вищої Ради народного господарства УРСР, Народного комісаріату 
внутрішніх справ УРСР, НКВС УРСР, з’їздів Рад, окрвиконкомів про відбудову 
і розвиток місцевої промисловості, використання місцевих ресурсів, 
електрифікацію і шляхове будівництво, з питань розвитку комунального 
господарства. Протоколи і постанови нарад працівників місцевої 
промисловості і комунального господарства, загальних зборів співробітників 
окружних відділів місцевого господарства, технічних нарад при підвідділі 
підприємств Кам’янецького окружного відділу місцевого господарства. Плани, 
доповіді, статистичні звіти про діяльність районних відділів комунального 
господарства, акти обстеження їх діяльності. П’ятирічний план розвитку 
місцевої промисловості округів (1928-1932), промфінплани підприємств. Річні і 
перспективні плани електрифікації народного господарства. План будівельних 
робіт в Кам’янецькому окрузі (1927-1928). Бюджети, фінплани, баланси 
окружних і районних відділів місцевого господарства підприємств і установ, 
підпорядкованих відділам. Доповіді, звіти, статистичні відомості про хід 
виконання планів розвитку місцевої промисловості, роботу місцевих 
підприємств, акти їх обстеження. Відомості про організацію і об’єднання 
підприємств промислової кооперації, про стан і розвиток промислової 
кооперації Кам’янецького і Шепетівського округів. Плани, схеми, кошториси 
на будівництво нових і реконструкцію існуючих промислових підприємств. 
Проектно-кошторисна документація на будівництво будинку для 
Шепетівського окружного та районного виконкомів. Річні звіти Шепетівського 
окружного будівельного тресту. Інформації про будівництво приміщень для 
установ народної освіти, культури і охорони здоров’я. Листування про 
утворення Кам’янець-Подільського гірничо-силікатного тресту (1929–1930), 
його статут. Акти передачі заводів „Мотор”, „Змичка” (м. Кам’янець-
Подільський), Дунаєвецького чавуноливарного заводу Кам’янецькому 
окружному відділу місцевого господарства (1927). Доповідна записка, 
листування про використання р. Смотрич для електрифікації м. Кам’янця-
Подільського, про експлуатацію родовищ корисних копалин, розробку і 
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використання будівельних матеріалів в Кам’янець-Подільському і 
Шепетівському округах. Списки сіл Кам’янецького округу поблизу яких 
знаходяться поклади будівельних матеріалів. Плани підготовки кваліфікованих 
робітників для місцевої промисловості, впровадження у виробництво 
рацпропозицій та винаходів. Колективні договори робітників та інженерно-
технічних працівників з адміністраціями промислових підприємств. Доповіді, 
листування про влаштування безробітних на роботу, про діяльність 
Кам’янецького окружного комітету по боротьбі з безробіттям і підприємств, 
підпорядкованих йому. Плани, звіти, зведення підвідділів благоустрою, 
земельного, орендно-торгівельного. Протоколи засідань окружних житлових 
комісій. Доповідні записки про стан комунального господарства міст 
Кам’янця-Подільського, Шепетівки і Славути. Кошторис на виконання 
гідротехнічних робіт, пов’язаних з прокладанням водопроводу під дном р. 
Смотрич (м. Кам’янець-Подільський). Звіти, акти, листування про 
впорядкування парків, скверів, вулиць, тротуарів, озеленення міст; про 
будівництво ставків і використання їх для розвитку рибного господарства. 
Кошториси на капітальний ремонт колишньої Турецької Фортеці, 
Новопланівського і Турецького мостів (м. Кам’янець-Подільський). 
Листування про будівництво нових мостів в районних центрах. Протоколи і 
постанови санітарно-технічних нарад при окружних відділах місцевого 
господарства. Відомості про санітарний стан міст Кам’янецького і 
Шепетівського округів. Доповіді, звіти про стан житлового фонду міст 
Кам’янець-Подільського, Шепетівки і районних центрів, про будівництво 
нових і капітальний ремонт старих житлових будинків, підсумки обстеження 
житлового фонду м. Кам’янця-Подільського, націоналізацію житлових 
будинків. Доповіді, статзвіти, листування про утворення житлово-орендних і 
будівельних кооперативів, звіти про їх діяльність. Відомості про використання 
земель окружних центрів для будівництва житлових будинків, приміщень для 
установ і підприємств. Плани експлуатації міських земель міст Кам’янця-
Подільського і Шепетівки. Договори, листування про здачу в оренду 
міжміських земель м. Кам’янця-Подільського (1925). Кошториси, схеми, плани 
будівництва мостів, шляхів з твердим покриттям. Доповіді про стан 
протипожежної охорони в округах. Звіти про роботу пожежних команд і 
дружин. 
 

Комбінат державних промислових підприємств Кам’янецького 
округу 

 
Ф.Р-2218, 8 од.зб., 1923–1924 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Створений у червні 1923 р. Об’єднував державні промислові підприємства 
округу. Керував їх діяльністю. Підпорядковувався Подільській губернській 
РНГ. Ліквідований у жовтні 1924 р. Підприємства, що входили до нього, 
перейшли у підпорядкування окружного відділу місцевої промисловості. До 
складу комбінату входило міськпромоб’єднання.  
Займалося обстеженням надр землі округу, закріпленням за окружною РНГ 
відведень з розвідки і розробки корисних копалин; здійснювало гірничий 
нагляд, передачу в оренду кар’єрів, районування і впровадження державних 
розробок. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1930 р. 
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Циркуляр губернського раднаргоспу. Накази, статут комбінату. Перелік 

населених пунктів поблизу котрих проводяться розробки корисних копалин. 
 
Кам’янець-Подільський гірничо-силікатний трест 

 
Ф.Р-734, 76 од.зб., 1923–1924, 1928–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
У 1923-1924 рр. функціонував як Кам’янець-Подільське гірничо-промислове 
об’єднання; з 1928 р. – гірничо-силікатний трест. Відповідно до постанови 
ВРНГ УРСР від 4 серпня 1930 р. №54 трест передав у підпорядкування 
об’єднання “Будматеріал” 4 заводи. До тресту входили цегельні, вапнякові 
заводи, нерудні копальні. Здійснював контроль за плануванням, організацією 
виробництва, збутом продукції на підпорядкованих підприємствах. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 
 
Вказівки ВРНГ УРСР, розпорядження Київського гірничого округу. 

Протоколи технічних нарад. Типове положення про виробниче підприємство 
тресту. Промфінплани, довідки про виробництво вапна, алебастру, цегли. 
Список об’єктів будівництва. Структура тресту (1929). Акт передачі трестом 
заводів до складу управління будматеріалів (1930). Кошторис до замовлення на 
роботи по відкриттю розробок „Нігин” (1930). Правила внутрішнього 
розпорядку. Листування про облаштування алебастрового заводу, з питань 
експорту продукції тресту. План копалин кремнієвої гальки в с. Дем’янківці 
Дунаєвецького району (1930). Договори з заводами на відпуск точильного 
каменю, колективні договори. Особові справи працівників тресту. 

 
Кам’янець-Подільське кар’єроуправління Львівського тресту 
нерудних матеріалів ,,Львівнерудпром” 

 
Ф.Р-733, 469 од.зб., 1927–1935, 1944–1970 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Діяльність простежується з 1927 р., як Кам’янець-Подільської контори з 
розробки кремнію та гальки ВРНГ УРСР державного об’єднання скляної, 
фарфорової і фаянсової промисловості ,,Укрсклофарфор”. З 1934 р. – 
кар’єроуправління з видобутку кремнієвих гальок, сілексу та гіпсу управління 
фарфорофаянсової промисловості УРСР. Поновило діяльність у 1944 р. з 
підпорядкуванням Республіканському тресту фарфорофаянсової 
промисловості ,,Укрфарфорфаянс”, а з 1951 р. до 1962 р. підпорядковано 
обласному управлінню промисловості будматеріалів. З 1962 р. до 1964 р. 
перейшло у підпорядкування Головного управління з будівництва у 
Подільському економічному районі ,,Головподільськбуд”. До 1969 р. входило 
до складу Житомирського тресту нерудних матеріалів ,,Житомирнерудпром”, а 
з 1970 р. –  до Львівського тресту нерудних матеріалів ,,Львівнерудпром”.  
Займалося розробкою родовищ мінеральної сировини, видобутком кремнієвих 
гальок, сілексу, гіпсу, їх відвантаженням замовникам.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Постанови, інструкції ВРНГ УРСР, об’єднанання. Дозволи, договори на 

право розвідок, постачання сировини. Акти обстеження кар’єророзробок, 
передачі вибухових матеріалів, класифікації родовищ корисних копалин. 
Дефектні акти. Правила експлуатації кар’єрів. Плани розробок. Звіти про 
видобуток сировини, реалізацію продукції. Гірничий кодекс УРСР (1928). План 
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дільниці під розвідку кремнію між сс. Гринчук та Бабшин [1928]. 
Промфінплани, чернетки витрат на кар’єророзробки, науково-геологічні 
нотатки про поклади мінеральної сировини. Річні бухгалтерські звіти, 
статзвіти. Баланси. Книга обліку нещасних випадків (1956-1965). Листування з 
Київським гірничим округом, кар’єророзробками, замовниками. Звернення 
іспанської секції Міжнародної організації допомоги борцям революції (1934). 
Списки робітників і службовців кар’єророзробок. 
 

Кам’янець-Подільське обласне управління місцевої паливної 
промисловості виконкому обласної ради депутатів трудящих 

 
Ф.Р-1192, 191 од.зб., 1935, 1938–1941 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Створене постановою оргкомітету президії Верховної ради УРСР по 
Кам’янець-Подільській області від 14 серпня 1939 р. № 5/468. 
Підпорядковувалося виконкому обласної ради і Наркомату місцевої паливної 
промисловості УРСР. Керувало роботою підприємств місцевої паливної 
промисловості. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 
 
Постанови, накази, інструкції Наркомату місцевої паливної 

промисловості. Наказ Наркомату місцевої паливної промисловості УРСР про 
створення необхідних матеріально-побутових умов для біженців, які прибули з 
території колишньої Польщі (1939). Рішення облвиконкому, протоколи 
загальних зборів колгоспників і листування з райвиконкомами про передачу 
колгоспами земельних масивів для державних торфорозробок. Постанови 
облплану, інструкції управління місцевої паливної промисловості про 
підготовку до виробничого сезону торфовидобування. Акти, описи, звіти, 
листування з Наркоматом, облвиконкомом та райвиконкомами про обстеження 
торф’яних масивів. Протоколи нарад, технічні інструкції про розгляд і 
затвердження проектів торфорозробок. Плани геологорозвідувальних робіт, 
капітального будівництва. Зведений звіт управління за 1940 р. Відомості про 
торфорозробки області. 
 

Хмельницьке виробниче об’єднання „Поділля” Міністерства 
місцевої промисловості 

 
Ф.Р-1177, 1539 од.зб., 1937–1941, 1944–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворене у 1937 р., як обласний відділ місцевої промисловості. Відновив 
діяльність після звільнення області від німецько-фашистських загарбників. У 
1953 р. реорганізований в управління місцевої і паливної промисловості. 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 28.07.1957 №640 перейменовано в 
обласне управління місцевої промисловості. Рішенням облвиконкому від 
06.12.1957 р. №834 із складу обласного управління місцевої промисловості в 
самостійну організацію виділено обласний паливний трест.  Постановою РМ 
УРСР від 23.03.1963 р. № 361 та наказом управління культурно-побутових 
товарів Подільського раднаргоспу від 05.04.1963 р. № 46 обласне управління 
місцевої промисловості реорганізовано в обласний трест промисловості 
товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку з 
підпорядкуванням Подільському раднаргоспу. На підставі постанови РМ СРСР 
від 12.10.1965 р. №775 та розпорядження Ради народного господарства 
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Подільського Економічного району від 16.12.1965 р. № 1831 підприємства 
тресту промисловості товарів культурно-побутового призначення передані 
Міністерству місцевої промисловості. Наказом Міністерства місцевої 
промисловості УРСР №192 від 06.07.1971 р. управління місцевої 
промисловості перейменовано в Хмельницьке обласне управління місцевої 
промисловості (облмісцевпром) з подвійним підпорядкуванням: облвиконкому 
та Міністерству місцевої промисловості УРСР. З метою вдосконалення 
структури, керівництва промисловими підприємствами 17 промислових 
підприємств металообробної, хімічної, деревообробної, будматеріалів, легкої 
промисловості об’єднані в складі управління і підпорядковані йому. Наказом 
міністерства місцевої промисловості УРСР від 28.04.1984 р. №94 та 
облмісцевпрому від 10.05.1984 р. №72 на базі цеху надомної праці 
Хмельницького ливарно-механічного заводу створено підприємство надомної 
праці з підпорядкуванням облмісцевпрому. Постановою РМ УРСР від 
10.08.1988 р. №232 та наказом Міністерства місцевої промисловості УРСР 
№160 від 21.11.1988 р. створено виробниче об’єднання „Поділля”; йому 
підпорядковано усі підприємства колишнього облмісцевпрому.  
Займалося питанням збільшення випуску товарів народного вжитку, 
розширенням асортименту і поліпшення їх якості на основі максимального 
використання  місцевої сировини і матеріалів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 
 
Накази Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, рішення 

та розпорядження облвиконкому; постанови, рішення; вказівки партійних, 
радянських органів з питань діяльності облмісцевпрому. Постанови колегії, 
протоколи засідань технічної ради, накази начальника управління. П’ятирічні 
плани по випуску валової і товарної продукції (1956–1960). Техпромфінплани 
підприємств і промкомбінатів (1957). Річні плани підприємств по собівартості 
продукції. Річні звіти по капіталовкладеннях. Баланс виробничих потужностей. 
Звіти про геологорозвідувальні роботи (1969). Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Кошториси і штатні розписи. Пропозиції, зразки, 
розрахунки, плани, протоколи, інформації по розробці, освоєнню нових видів 
виробів народних художніх промислів (1975). Типовий статут 
райпромкомбінату (1941). Копія положень міських і районних промкомбінатів. 
Колективні договори підвідомчих підприємств. Документи (інструкції про 
порядок перерахунку зарплати, протоколи засідань кваліфікаційних комісій, 
розрахунки очікуваних заробітків) по переводу підприємств на нові умови 
оплати праці (1961). Листування з питань раціоналізації і винахідництва. 
Положення та листування з питань відведення земельних ділянок під 
будівництво (1952–1957). Акти прийому в експлуатацію новозбудованих 
об’єктів (1952–1967). Листування з Держпланом УРСР з питань організації та 
методології планування. Списки робітників, ІТП і службовців підприємств 
(1970). Штатно-посадові списки ІТП і службовців з повними анкетними 
даними по управлінню і підприємствах (1983). Протоколи профспілкових 
зборів. 
 

Кам’янець-Подільська обласна контора вагоремонтних майстерень 
 

Ф.Р-35, 63 од.зб., 1936, 1938–1941 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 

Діяльність простежується з 1936 р., як Проскурівської вагоремонтної 
майстерні; з лютого 1940 р. – Кам’янець-Подільської обласної контори 
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вагоремонтних майстерень (місцезнаходження – м. Проскурів) з 
підпорядкуванням обласному управлінню місцевої промисловості Наркомату 
місцевої промисловості. Облконтора об’єднувала районні вагоремонтні 
майстерні.  
Здійснювала керівництво та контроль за фінансово-господарською діяльністю 
підпорядкованих підприємств. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946р. 
 
Постанови, накази, вказівки Раднаргоспу СРСР, Наркоммісцевпрому, 

оргкомітету Президії Верховної Ради УРСР по Кам’янець-Подільській області, 
облмісцевпрому. Накази, промтехплан. Відомості про об’єми виконаних робіт, 
норми часу і розцінок, прейскуранти цін. Доповідні записки районних 
майстерень. Кошториси, договори про оренду приміщень. Статвідомості про 
чисельність робітників за професіями і тарифними розрядами. Відомості на 
видачу зарплати. Списки працівників майстерень області. 

 
Кам’янець-Подільське обласне управління легкої промисловості 
(обллегпром) 

 
Ф.Р-2674, 244 од. зб., 1945–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Створене Постановою раднаркому УРСР від 9 грудня 1944 р. № 1717 та 
наказом Наркомату (з березня 1946 р. – Міністерства) легкої промисловості 
УРСР від 8 січня 1945 р. № 9 на правах бюджетного відділу облвиконкому. 1 
червня 1953 р. ліквідоване. Підприємства передані у підпорядкування 
обласного управління Міністерства легкої і харчової промисловості УРСР. 
Організовувало підприємства легкої промисловості з метою поліпшення 
побутового обслуговування населення та забезпечення предметами широкого 
вжитку: одягом, взуттям. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1954 р. 
 
Рішення облвиконкому. Накази і циркуляри Міністерства легкої 

промисловості та обласного управління. П’ятирічні плани виробництва 
продукції. Доповіді, огляди, довідки про роботу підприємств. Ліміти 
асигнувань і титульні списки капітального будівництва. Листування з питань 
капіталовкладень. Акти передачі підприємств. Норми витрат матеріалів для 
виготовлення взуття. Відомості про економію коштів, зниження собівартості 
продукції. Доповідні записки про стан техніки безпеки на підприємствах. 
Штатні розписи. Зведені річні бухгалтерські звіти, річні бухгалтерські звіти 
підвідомчих підприємств; акти фінансових ревізій; відомості по заробітній 
платі. Звернення і постанови з питань розгортання соцзмагання. 
 

Хмельницький обласний трест ,,Укрголовхліб” 
 

Ф.Р-3488, 161 од.зб., 1944–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Поновив діяльність у 1944 р. Підпорядковувався Міністерству харчової 
промисловості УРСР. Об’єднував хлібокомбінати, хлібозаводи, хлібопекарні. 
Ліквідований у зв’язку із постановою Ради Міністрів УРСР від 13 січня 1955 р. 
Підприємства, які входили до нього, перейшли у підпорядкування Вінницького 
міжобласного тресту ,,Укрголовхліб”. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. 
 
Директиви, розпорядження міністерства, облвиконкому. 

Промфінплани. Титульні списки. Штати, кошториси. Акти ревізій фінансово-
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господарської діяльності. Особові справи працівників, службові 
характеристики.  

Хмельницьке виробниче об’єднання м’ясної промисловості  
 

Ф.Р-5644, 1927 од. зб., 1944–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Діяло з 1938 р., як Кам’янець-Подільська обласна контора „Заготхудоба” 
Півдня. Поновила діяльність на підставі наказу від 25.03.1944 р. 
Підпорядковувалась Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР. 
Реорганізована в обласну контору „Худобосировина” відповідно до наказу 
Міністерства промисловості м’ясних і молочних продуктів УРСР від 
11.09.1954 р. № 36/71. Згідно із наказом управління м’ясної промисловості 
раднаргоспу від 26.11.1957 р. № 33/л об’єднана з м’ясоптахокомбінатами 
області і реорганізована в м’ясотрест. Наказом Міністерства м’ясної і молочної 
промисловості УРСР від 07.08.1961 р. № 978 реорганізований в обласну 
контору „Худобосировина”; з 1971 р. – обласне об’єднання м’ясної 
промисловості Міністерства м’ясомолочної промисловості. Відповідно до 
наказів Мінм’ясомолпрому УРСР від 12.04. 1976 р. №156 та від 11.05.1976 р. 
№207 створено виробниче об’єднання м’ясної промисловості з 
підпорядкуванням Міністерству м’ясомолочної промисловості. З 1985 р. 
підпорядковане обласному агро-промисловому комітету; галузевому концерну 
„Укрм’ясо” – згідно із наказом цього концерну від 25.11.1991 р. № 66. До 
складу об’єднання входили м’ясокомбінати, відгодівельні радгоспи, районні 
контори „Заготхудобовідгодівля”. 
Здійснювало контроль за заготівлею худоби, птиці, кролів у населення, в 
колгоспах; перетримуванням та відправкою на переробні підприємства 
живності, відгодівлею свиней, великої рогатої худоби. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1970 р. 
 
Накази і розпорядження Міністерства м’ясної і молочної 

промисловості, Вінницького раднаргоспу. Постанови, рішення облвиконкому. 
Накази облконтори, м’ясотресту, об’єднання. Накази про організацію 
відгодівельних радгоспів (1958). Протоколи Ради об’єднання, засідань комісій з 
розгляду втрат. Положення про облконтору; відгодівельні пункти і заготівельні 
контори (1948). Паспорти облконтори, базових і сільського господарства 
райконтор, радгоспів, відгодівельних пунктів. Промфінплани, плани заготівель 
і закупівлі м’яса. Плани землеустрою, відомості з обліку земель. Річні 
виробничо-фінансові звіти райконтор, радгоспів, відгодівельних пунктів. 
Доповіді про підсумки роботи, титульні списки з капітального будівництва. 
Акти введення в експлуатацію об’єктів, прийому господарських будівель та 
інвентаря системи „Птахопром” (1952). Звіти про відбудову базових 
господарств (1944). Акти ветеринарних обстежень господарств облконтори. 
Штатні розписи і кошториси. Положення про оплату праці і заробітну плату. 
Витяги, реєстри про державну реєстрацію господарств у фінансових органах 
(1948-1956). Акти фінансових ревізій облконтори та міжрайконтор; переоцінки 
основних засобів. Довідка і акт передачі облконтори „Заготхудобовідгодівля” 
об’єднанню м’ясної промисловості. Інформації про наявність будівель і споруд 
по господарствах (1959). Інформаційні бюлетені про надходження живності на 
бази. Довідки про роботу з кадрами. Колективні договори, списки працівників. 
 

Хмельницьке виробниче об’єднання молочної промисловості 
 

Ф.Р-4455, 2231 од. зб., 1944–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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Кам’янець-Подільський трест „Маслопром” створено  на базі підприємств 
молочної промисловості 17.04.1944 р. відповідно до „Положення про державні 
промислові підприємства від 23.06.1927 р.”. З 1954 р. – Хмельницький трест 
„Маслопром”, з 1956 р. – трест „Маслосирпром” Укрголовмаслосирпрому 
Міністерства м’ясної і молочної  промисловості УРСР. З листопада 1957 р. 
підпорядковується управлінню м’ясомолочної промисловості Ради народного 
господарства Подільського економічного району і його постановою від 
02.03.1964 р. № 73 трест реорганізований в Хмельницьке виробниче молочне 
об’єднання з підпорядкуванням управлінню м’ясної і молочної промисловості 
раднаргоспу. Наказом Міністерства м’ясної і молочної промисловості від 
08.07.1967 р. № 325 створено Хмельницьке обласне управління молочної 
промисловості. Реорганізовано у Хмельницьке виробниче об’єднання молочної 
промисловості відповідно до наказу Міністерства м’ясної і молочної 
промисловості від 13.08.1976 р. № 355; з червня 1986 р. підпорядковувалося 
обласному агропромисловому комітету; з вересня 1990 р. – обласній 
агропромраді. З 1992 р. – орендне підприємство „Хмельницькмолпром” згідно 
із рішенням Хмельницької міської ради від 21 травня 1992 р. № 129-п. 
Рішенням виконкому Хмельницької міської ради від 06.10.1994 р. № 21338039 
створена асоціація „Хмельницькмолоко”. Наказом регіонального відділу фонду 
державного майна України по Хмельницькій області від 18.12.1995 р. № 1225 
перетворена у ВАТ „Хмельницькмолпром”. До складу об’єднання входили 
сироробні, маслоробні, міськмолзаводи та зливні пункти, завод сухого молока, 
молочноконсервний завод. Керувало і контролювало роботу переробних 
підприємств. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Накази Міністерства, Вінницького раднаргоспу, головного управління 

маслоробної промисловості. Постанови, рішення облвиконкому. Накази, 
розпорядження тресту, об’єднання, управління з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад, Ради директорів, атестаційних комісій. 
Протоколи атестації майстрів заводів тресту „Маслосирпром” (1958). 
Промфінплани, техно-виробничі показники роботи маслозаводів. Карти, 
схематичне розміщення виробничо-заготівельної мережі маслосирзаводів 
(1959). Аналіз продуктивності праці по об’єднанню, трудових витрат на окремі 
види продукції. Держстандарти та технічні умови на молочну продукцію. 
Доповіді, огляди про виробничо-фінансову діяльність заводів. Довідки про 
розвиток маслосироробної промисловості області (1951–1955). Розрахунки, 
довідки щодо переведення підприємств на нові умови оплати праці. Річні 
бухгалтерські звіти і баланси підвідомчих підприємств. Штатні розписи і 
кошториси. Акти ревізій тресту, підприємств. Вступний баланс Городоцького 
молочноконсервного заводу (1957). Листування про трудовлаштування 
інвалідів Великої Вітчизняної війни, про нагородження орденами і медалями 
працівників, з питань атестації. Договори-акти на передачу квартир 
співробітникам у відомчих житлових будинках. Рацпропозиції, заяви 
раціоналізаторів. Колективні договори підприємств. Списки спеціалістів з 
вищою і середньою спеціальною освітою. Соцзобов’язання підприємств; 
звернення і постанови з питань соцзмагання. Протоколи профзборів, засідань 
профкому. 
 

Красилівське лінійне виробниче управління магістральних 
газопроводів 

 
Ф.Р-6118, 160 од. зб., 1949–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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У 1949 р. функціонувало як 3-є районне управління експлуатації газопроводу 
Дашава-Київ, підпорядковувалося управлінню експлуатації газопроводу 
Дашава-Київ Міністерства нафтової промисловості СРСР. З 1958 р. – 
Красилівське районне управління Київського управління газопроводів 
Міністерства газової промисловості СРСР. 3 серпня 1974 р. підпорядковане 
Київському управлінню магістральних газопроводів виробничого об’єднання 
“Київгазпром”. З 1975 р. – Красилівське лінійне виробниче управління 
магістральних газопроводів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1985 р.  
 
Постанови, розпорядження, інструкції, накази Міністерства газової 

промисловості. Постанови і рішення райвиконкомів. Протоколи виробничих 
нарад. Кошториси і дефектні акти з капітального ремонту. Акти здачі 
технічних об’єктів. Річні звіти з основної діяльності. Плани і звіти 
транспортування, розподілу газу між споживачами. Акти, доповідні записки з 
обстеження будівництва. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Соцзобов’язання, протоколи профзборів. 

 
Хмельницьке обласне управління Міністерства промислових 
товарів широкого вжитку 

 
Ф.Р-2675, 75 од. зб., 1945, 1952–1954 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Рішенням облвиконкому від 25 березня 1954 р. №650 виділене в окреме 
управління із обласного управління легкої і харчової промисловості. 
Ліквідоване 16 грудня 1954 р. на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 
17.11.1954 р. №2323 та наказу Міністерства промислових товарів широкого 
вжитку УРСР від 27.11.1954 р. №499. 
Підприємства управління передані у підпорядкування відповідних Головних 
управлінь Міністерства. 
Керувало роботою підприємств легкої промисловості. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Директиви, накази, розпорядження Міністерств легкої і харчової 

промисловості, товарів широкого вжитку СРСР та УРСР. Рішення 
облвиконкому. Накази по управлінню. Доповіді, огляди, довідки про роботу 
підприємств. Типові статути підприємств. Штатні розписи. Річні плани, 
фінансові звіти підприємств. Ліміти асигнувань і титульні списки на капітальне 
будівництво. Норми виробітку і техноекономічні показники роботи 
підприємств. Прейскурантні ціни на продукцію. Акти передачі підприємств до 
іншої системи. Договори на соцзмагання. 

 
 

Хмельницьке обласне управління ремонтних підприємств 
 

Ф.Р-3339, 244 од. зб., 1944–1958 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Відповідно до постанови РНК УРСР від 25 березня 1940 р. утворений 
Кам’янець-Подільський обласний трест машинно-тракторних майстерень. 
Підпорядковувався Укрремтресту НКЗС УРСР, з 1946 р. – Міністерству 
земельних справ; з 1948 р. – Міністерству сільського господарства. Наказом 
Кам’янець-Подільського обласного управління сільського господарства від 
22.12.1948 р. перейменований в обласний трест міжрайонних майстерень 
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капітального ремонту (ММКР). З 05.1953 р. підпорядкований Міністерству 
сільського господарства і заготівель; ліквідований 03.07.1953 р. наказом цього 
ж Міністерства. У вересні 1953 р. створене Кам’янець-Подільське обласне 
управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарства; 
02.02.1954 р. перейменоване в Хмельницьке обласне управління ремонтних 
підприємств. Ліквідоване 24.06.1958 р. рішенням облвиконкому № 445; ММКР 
передані у підпорядкування управління сільського господарства. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. 
 
Накази та розпорядження МСГ УРСР. Накази та розпорядження 

обласного управління сільського господарства. Постанови облради; накази по 
тресту; протоколи виробничих нарад. Статут облуправління ремпідприємств 
(1953). Техпромфінплани, штатні розписи та кошториси, акти ревізій 
фінансової діяльності. Титульні списки капітального будівництва. Річні плани 
роботи, графіки ремонту сільгоспмашин та інвентаря. Річні звіти. Листування з 
охорони праці і техніки безпеки. Колективні договори, акти перевірки їх 
виконання; документи з раціоналізації та винахідництва, соцзмагань. 
 

Дунаєвецький державний текстильний трест „Дунсукно” 
 

Ф.Р-13, 294 од. зб., 1920–1930 р. Описи. Укр., рос. мови. 
 
У листопаді 1921 р. створено кущове управління Дунаєвецькими державними 
текстильними фабриками „Дункущ” в м. Дунаївці з підпорядкуванням 
Укртекстилю. З 10 червня 1923 р. перейменовується в управління 
Дунаєвецькими державними текстильними фабриками „Дунсукно” і 
переноситься до м. Вінниці. З вересня 1923 р. – Дунаєвецький державний 
текстильний трест „Дунсукно” (постанова управління Дунаєвецьких 
державних текстильних фабрик від 8 липня 1923 р.). З листопада 1923 р. 
підпорядковується Подільській губернській раді народного господарства. У 
зв’язку з ліквідацією губраднаргоспу (постанова Президії Подільського 
губвиконкому від 29 січня 1924 р. №4) трест „Дунсукно” перейшов у 
підпорядкування новоорганізованого управління промисловості. Ліквідований 
у 1929 р. при об’єднанні текстильних фабрик в одну. У підпорядкування 
входили 5 державних текстильних фабрик, чавуноливарний і механічний 
заводи, державна паперова фабрика „Совий Яр” в с. Проскурівка, млин, 
дитячий будинок, фабрично-заводська лікарня. 
Функції: організація виробництва і реалізації продукції, контроль за її якістю, 
виконанням планів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р. 
 
Постанови ВЦВК і РНК УРСР. Циркуляри, накази, розпорядження 

Подільської губернської ради народного господарства. Розпорядження 
губраднаргоспу про вилучення чавуноливарного і механічного заводів з 
підпорядкування управління „Дунсукно” і передачу їх в оренду (1922). 
Протоколи засідань Укрраднаргоспу, президії губраднаргоспу, кущового 
управління, тресту. Накази, розпорядження кущового управління, колегії по 
управлінню. Статути, положення. Статут Всеросійського текстильного 
синдикату (1922), тресту „Дунсукно” (1923). Положення про кущове 
управління „Дункущ” (1922). Доповідні записки про стан ткацьких фабрик. 
Опис будівель, обладнання паперової фабрики „Совий Яр” (1922). Акти 
обстеження управління, підприємств. Схема адміністративного управління 
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фабриками. Кошториси, штатні розписи. Статзвіти з праці. Листування, 
договори з фабриками про заготівлю сировини, реалізацію продукції. 
Колективні договори. Списки працівників підприємств, відомості на видачу 
зарплати. Національний склад службовців текстильних фабрик (1923). 
Розпорядження Подільської губернської комісії по врегулюванню звільнення 
робітничої молоді з виробництва (1922). Список дітей Дунаєвецького 
дитбудинку, які виявили бажання за викликами батьків і родичів повернутися 
до Самарської губернії (1923). Оголошення комісії при Новоушицькому 
військкоматі про вилучення книг воєнного змісту з усіх бібліотек учбових 
закладів, громадських і публічних бібліотек (1921). Примірники газет: 
всеросійської „Известия” (1923) та губернської „Червоний край” (1923). 

 
Виробниче об’єднання „Хмельницькдорбудматеріали” 

 
Ф.Р-6238, 363 од.зб., 1944–1982 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Функціонувало з 1929 р., як Полонський кар’єр Наркомату Внутрішніх справ 
СРСР. Поновив діяльність у 1946 р. з підпорядкуванням облдорвідділу 
(постанова облвиконкому від 20.03.1946 р. №306). Полонський механізований 
кар’єр облдорвідділу організований відповідно до постанови РМ УРСР від 
14.12.1948 р. №2902. У 1950 р. переіменований в Полонський щебзавод № 7; а 
у 1953 р. – в щебзавод № 5 управління підсобних підприємств Головного 
управління шосейних доріг МВС СРСР. У 1954 р. - щебзавод № 5 тресту 
„Союзавтонеруд”, у 1956 р. – тресту промислових підприємств Міністерства 
автомобільного транспорту і шосейних доріг; з 1959 р. – у підпорядкуванні 
Міністерства автотранспорту і шосейних доріг УРСР, з 1960 р. – управління 
нерудкопалин Міністерства автомобільно-шосейних доріг УРСР. З 1963 р. до 
1966 р. - Полонський щебзавод тресту „Укрдорбудматеріали” Міністерства 
автомобільних і шосейних доріг УРСР. З 1967 р. – Полонський 
каменедробильний завод Міністерства дорожного будівництва УРСР тресту 
„Укрдорбудматеріали”. Наказом Міністерства будівництва і експлуатаціі 
автомобільних доріг УРСР від 8 жовтня 1973 р. №219 організовано виробниче 
об’єднання „Хмельницькдорбудматеріали” з підпорядкуванням 
Республіканському промисловому об’єднанню „Укрдорбудіндустрія”. 
До складу об’єднання входили 2 спецкар’єри і завод холодного асфальтобетону. 
Здійснювало керівництво господарською і фінансовою діяльністю виробничих 
одиниць з видобутку і переробки граніту на щебінь і камінь, виготовлення з 
відходів холодного асфальту. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1994 р. 
 
Накази вищестоящих організацій, підприємств. Протоколи виробничих 

нарад; загальних зборів колгоспників про виділення землі для кар’єра (1946). 
Положення, техпромфінплани, пояснювальні записки та плани розвитку 
гірничих робіт, проекти організації і виробництва бурильнопідривних робіт. 
Баланси, річні звіти з основної діяльності. Штати і кошториси. Акти приймання 
до експлуатації закінченого будівництва (1969–1970). Оглядова карта техніко-
економічних показників заводу (1970–1980). Паспорт забою і гірничо-технічна 
характеристика родовища (1970). Свідоцтво на право експлуатації родовища 
копалин (1953). Накази, інформації, акти, приписи з техніки безпеки, акти про 
нещасні випадки. Акти передачі щебцеха тресту “Укрсільелектробуд”. Накази, 
протоколи, постанови, списки раціоналізаторів та винахідників. Колективні 
договори. Довідки, звіти, списки, інформації по роботі з кадрами. Список осіб, 
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нагороджених медаллю „За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 рр.”. Профспілкові документи. 
 

Хмельницьке обласне об’єднання деревообробної промисловості 
 

Ф.Р-4791, 97 од.зб., 1946–1975 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 

Функціонувало у 1944 р., як Шепетівський лісозавод №1 Міністерства 
житлово-цивільного будівництва; з 1950 р. – лісозавод №1 міжобласного 
тресту „Укрдереводеталь” Міністерства меблевої промисловості і столярних 
виробів УРСР; з 1955 р. – Шепетівський деревообробний комбінат (ДОК) 
Міністерства паперової і деревообробної промисловості УРСР, з 1956 р. – 
тресту „Київмеблідеревпром”, з 1957 р. –  тресту „Деревпапірпром” 
Вінницького раднаргоспу, а з 1960 р. – ради народного господарства 
Вінницького економічного адміністративного району. У 1963 р. переіменоване 
у Хмельницьке виробниче об’єднання деревообробних підприємств 
„Авангард”, з 1965 р. – підпорядковувалося тресту  „Вінницядеревпром” 
Міністерства лісової і деревообробної промисловості. У 1971 р. знову 
переіменовано у Шепетівський ДОК з тим же підпорядкуванням; з 1974 р. – 
Хмельницьке обласне виробниче об’єднання деревообробної промисловості. 
Йому підпорядковувалися лісопильні, меблеві, фанерні цехи, меблеві фабрики. 
Керувало заготівлею і вивозом деревини, виготовленням тари, меблів, 
столярних виробів на підприємствах системи.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р. 
 
Накази і директивні вказівки тресту „Укрдереводеталь”, міністерства 

паперової і деревообробної промисловості, Шепетівського лісозаводу №1, 
об’єднання. Техпромфінплани підприємств. Річні плани з праці і зарплати. 
Штатні розписи і кошториси. Річні бухгалтерські звіти. Статзвіти по 
капіталовкладеннях. Профспілкові документи.  

 
Промислові відділи міських виконавчих комітетів 

 
2 фонди, 26 од.зб., 1944–1951 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янець-Подільського, ф.Р-4655, 12 од.зб., 1944-1945 рр. 
Проскурівського, ф.Р-6163, 14 од.зб., 1944-1951 рр. 
 
Діяльність простежується у 1944–1951 рр. 
Керували роботою підприємств міст, контролювали виконання ними планів, 
видачу хлібних карток на підприємствах. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1991р. 
 
Довідки, записки з перевірки діяльності підприємств. Квартальні плани 

випуску продукції. Відомості про збитки, заподіяні німецько-фашистськими 
окупантами підприємствам і артілям (1944). Річні і місячні фінансові звіти, 
штати і кошториси. Довідки, списки переселенців з м. Хмельницький до 
Карело-Фінської РСР (1951). Соцзобов’язання артілей. 
 

Хмельницьке виробничо-аграрне об’єднання по виробництву, 
заготівлі та переробці цукрового буряка 
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Ф.Р-3370, 2633 од. зб., 1944–1990 р. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Кам’янець-Подільський обласний цукротрест створений на базі цукрових 
заводів і бурякорадгоспів у 1938 р. Поновив діяльність 5 квітня 1944 р.; 
підпорядковувався Головному управлінню цукрової промисловості Наркомату 
харчової промисловості УРСР. З 1946 р. – Міністерству харчової 
промисловості УРСР; з 1953 р. – Міністерству промисловості продовольчих 
товарів УРСР. 3 червня 1957 р. – у підпорядкуванні Раднаргоспу Вінницького 
економічного адміністративного району, а з 1963 р. – раднаргоспу 
Подільського економічного району. У 1965 р. створений Хмельницький 
бурякоцукротрест і підпорядкований Міністерству харчової промисловості 
(наказ від 24.12.1965 р. № 234). Перейменований у виробничо-аграрне 
об’єднання цукрової промисловості відповідно до наказу Міністерства 
харчової промисловості УРСР від 27.02.1976 р. № 63 з підпорядкуванням 
Головному управлінню цукрової промисловості. Наказом 
Укрбурякоцукорпрому від 04.02.1986 р. № 6 перейменоване в Хмельницьке 
обласне виробничо-аграрне об’єднання по виробництву, заготівлі і переробці 
цукрового буряка. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 
 
Циркуляри, вказівки, накази Наркомату, Міністерства харчової 

промисловості, Головного управління цукрової промисловості, раднаргоспу. 
Постанови і розпорядження облвиконкому. Накази тресту об’єднання. 
Протоколи нарад при керуючому трестом. Виробничі плани, промфінплани 
цукрозаводів. П’ятирічні плани відбудови і розвитку народного господарства 
(1946–1950). Річні виробничі плани підприємств і тресту. Економічні 
обґрунтування з проектування та будівництва вузькоколійних залізниць по 
цукротресту. Відомості про зони бурякосіяння цукрозаводів і бурякобаз (1949). 
Проект сировинної зони бурякосіяння по області (1949–1950). Довідки про 
дослідні посіви цукрового буряка гніздовим способом (1950). Титульні списки 
капітального будівництва. Акти приймання-передавання підприємств з однієї 
системи в іншу (1957–1966), прийому в експлуатацію завершених 
будівництвом об’єктів. Штатні розписи і кошториси. Кошториси на 
фінансування дитсадків. Баланс доходів і видатків, річні звіти підприємств по 
промисловості, сільському господарству. Протоколи балансових комісій. 
Теплотехнічні, виробничо-технічні, агрономічні звіти. Статзвіти і таблиці. 
Листування з Наркоматом, Вінницьким раднаргоспом, Міністерством харчової 
промисловості. Річні звіти тресту про надходження і впровадження винаходів, 
рацпропозицій. Списки і характеристики осіб, нагороджених урядовими та 
відомчими нагородами. Відгуки, характеристики, анкети осіб, які проходять 
атестацію. Списки керівних інженерно-технічних працівників і спеціалістів з 
вищою і середньою спеціальною освітою. 
 

Хмельницьке обласне управління промисловості будівельних 
матеріалів виконкому обласної ради депутатів трудящих 

 
Ф.Р-3286, 426 од. зб., 1944–1962 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Створене наприкінці 1937 р. Підпорядковувалося облвиконкому і Наркомату (з 
1946 р. – Міністерству) промисловості будівельних матеріалів. Керувало 
діяльністю цегельних, алебастрових заводів, кар’єроуправлінь, інших 
підприємств по виробництву будматеріалів. Проводило розвідку родовищ 
сировини для підприємств системи. Ліквідоване постановою облвиконкому від 
07.05.1962 р. № 256/36. Частина підприємств передана у підпорядкування 
обласного управління місцевої промисловості, частина – Вінницькому 
раднаргоспу. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Накази, циркуляри, інструкції Міністерства промисловості будівельних 

матеріалів СРСР та УРСР, рішення облвиконкому. Протоколи засідань 
технічної ради, комісії з розгляду матеріалів розвідки родовищ сировини. 
Плани виробничої діяльності підприємств та управління капітального 
будівництва. Титульні списки об’єктів капітального будівництва. Проектно-
кошторисна документація на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт 
підприємств. Техніко-економічні показники роботи підприємств. Статистичні 
звіти. Акти прийому закінчених об’єктів будівництва. Відомості про наявність 
устаткування на підприємствах. Звіти, інформації, листування про відбудову 
підприємств промисловості будматеріалів. Рацпропозиції, висновки та відгуки 
на них. Річні бухгалтерські звіти і баланси підприємств, зведені фінансові звіти 
управління. Кошториси витрат. Договори на соцзмагання та їх підсумки. 
 

Дирекція будівництва гідроелектростанцій 
 

Ф.Р-5333, 130 од.зб., 1950–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Наказом республіканської експлуатаційної контори „Укрсільенерго” 
Міністерства сільського господарства від 29 грудня 1950 р. № 253 створена 
дирекція будівництва гідроелектростанцій з підпорядкуванням Вінницькій 
міжобласній експлуатаційній конторі „Сільенерго”; з 1954 р. – Хмельницькій 
міжобласній конторі „Сільенерго”, з 1959 р. – Хмельницькій обласній 
експлуатаційній конторі „Сільенерго”; з 1961 р. – Хмельницькому 
енергетичному експлуатаційному управлінню сільського господарства.  
Виконувала функції замовника на будівництво і технагляд за правильним 
веденням будівництва електростанцій відповідно до технічних проектів і 
кошторисів; прийом виконаних робіт від підрядних організацій на території 
Хмельницької і Чернівецької областей. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1968 р. 
 
Рішення облвиконкому, райвиконкомів про знесення будівель. Накази 

головного управління і Хмельницького енергоуправління. Протоколи 
технічних нарад. Положення дирекції (1950). Акти приймання в експлуатацію 
об’єктів будівництва, оцінки і переоцінки будівель, які підлягають знесенню. 
Доповідні записки про стан будівництва ГЕС, титульні списки. Штатний 
розпис, кошторис витрат. Річні бухгалтерські звіти, пояснювальні записки до 
них. Довідки про балансову вартість введених в експлуатацію електростанцій. 

 
Хмельницьке обласне управління харчової промисловості 
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Ф.Р-1207, 1974 од. зб., 1935, 1938–1941, 1944–1987 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 

 
Створене у 1937 р., як Кам’янець-Подільське обласне управління харчової 
промисловості. Поновило діяльність у 1944 р. як обласний відділ харчової 
промисловості (облхарчопром) Наркомату харчової промисловості УРСР з 
безпосереднім підпорядкуванням Кам’янець-Подільській обласній раді 
депутатів трудящих. З 1946 р. підпорядковано Міністерству харчової 
промисловості УРСР. 1 червня 1953 р. реорганізовано в управління легкої і 
харчової промисловості з передачею у його підпорядкування підприємств 
управління легкої промисловості. Рішенням облвиконкому від 25 березня    
1954 р. № 650 реорганізовано в управління промисловості продовольчих 
товарів виконкому обласної ради депутатів трудящих. 
З січня 1963 р. – Хмельницький трест промисловості продовольчих товарів 
Вінницького раднаргоспу. Відповідно до рішення облвиконкому від 18.12. 
1965 р. № 517 та наказу Міністра харчової промисловості від 22.12.1965 р. № 
228 трест ліквідовано 29.12.1965 р. і організовано обласне управління харчової 
промисловості. З 01.04.1986 р. управління підпорядковано обласному 
агропромисловому комітету (облагропром) на підставі постанови ЦК КПРС і 
РМ СРСР від 24.11.1985 р. № 1114 та рішення сесії обласної ради від 
10.12.1985 р. 
До 1954 р. до складу управління входили 10 підприємств харчової 
промисловості місцевого підпорядкування, база постачання, обласний 
млинтрест з усіма підвідомчими йому підприємствами. З 01.1963 р. до    
01.1966 р. в підпорядкуванні тресту промисловості продовольчих товарів було 
33 підприємства, а у 1978 р. облуправлінню харчової промисловості 
підпорядковувалось 15 підприємств. 
Здійснювало керівництво виробничою діяльністю міських і районних 
харчокомбінатів,  інших підпорядкованих підприємств. 
Діяльність спрямована на виробництво харчової продукції: безалкогольних 
напоїв, плодово-ягідного вина, плодоовочевих консервів, харчових 
концентратів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 
 
Постанови РНК СРСР та УРСР, накази, вказівки Міністерства харчової 

промисловості, млинтресту, наркомхарочопрому з мобілізаційних питань, про 
евакуацію устаткування на випадок війни. Постанови облвиконкому; 
оргкомітету Президії Верховної ради УРСР про виділення макаронного 
виробництва із складу Проскурівської кондитерсько-макаронної фабрики 
(1938). Протоколи спецнарад директорів підприємств облхарчопрому (1941). 
Накази з основної діяльності та особового складу. П’ятирічні плани 
виробництва продукції. Статзвіти про роботу промислових підприємств по 
кадрах. Статути райхарчокомбінатів та млинтресту. Кошториси на капремонт 
та капбудівництво. Фінансові плани; зведені річні бухгалтерські звіти 
підприємств млинтресту, райхарчокомбінатів. Акти документальних ревізій, 
введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, передачі 
пивоварених заводів; обліку фактичної наявності, мобілізаційних і 
недоторканих запасів кольорових металів (1939). Відомості про збитки, 
заподіяні німецько-фашистськими окупантами підприємствам млинтресту у 
(1941–1944). Паспорт, розрахунки потужності і плани будівель Дунаєвецького 
заводу газованих і фруктових вод (1941). Протоколи, висновки, результати 
аналізів води при будівництві цеху розливу мінводи в с. Довжок Кам’янець-
Подільського району (1958, 1967). Висновки Побузької геологічної експедиції 
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щодо джерел мінвод в м. Шепетівка і в с. Довжок (1970). Списки інженерно-
технічних працівників, службовців і спеціалістів з вищою та середньою 
спеціальною освітою. 

 
Хмельницьке обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної 
компанії „Хліб України” 

 
Ф.Р-4049, 1471 од. зб., 1944–2004 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Створене у 1944 р., як Кам’янець-Подільська обласна контора всесоюзного 
об’єднання „Південьзаготзерно”; з травня 1953 р. – Кам’янець-Подільська 
обласна контора „Заготзерно”, з січня 1954 р. – Хмельницька обласна контора 
„Заготзерно”. Ліквідована наказом Міністерства хлібопродуктів УРСР від 3 
серпня 1957 р.  
№ 0/124; створено Хмельницьке обласне управління Міністерства 
хлібопродуктів УРСР. Відповідно до постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 7 
березня 1961 р. №288 реорганізовано в Хмельницьке обласне управління 
заготівель Міністерства заготівель УРСР; постановою ЦК КПУ і РМ УРСР від 
27 березня 1962 р. – у Хмельницьке обласне управління виробництва і 
заготівель сільгосппродуктів Держкомітету РМ УРСР по хлібопродуктах і 
комбікормах. Згідно із наказом Держкомітету РМ УРСР по хлібопродуктах і 
комбікормової промисловості від 24 квітня 1965 р. №2 реорганізовано в 
Хмельницьке обласне управління хлібопродуктів і комбікормової  
промисловості. У 1969 р. перейменоване в Хмельницьке обласне управління 
хлібопродуктів Міністерства заготівель УРСР (Указ Президії ВР УРСР від 7 
лютого 1969 р.). Наказом Міністерства хлібопродуктів УРСР від 1 квітня 1986 
р. № 85-К перейменовано у виробниче управління хлібопродуктів. З 16 вересня 
1988 р. – Хмельницьке виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної 
промисловості Міністерства хлібопродуктів УРСР (Елеваторзернопром). З 24 
травня 1991 р. – Хмельницьке ВО „Елеваторзернопром” Державного комітету 
України по хлібопродуктах (Постанова КМ України від 24 травня 1991 р. № 
12; наказ Держкомітету України від 14 квітня 1992 р. № 27-К). З травня 1993 р. 
– Хмельницьке ВО „Елеваторзернопром” Головного управління по 
хлібопродуктах Мінсільгосппроду України (постанова колегії Міністерства 
сільського господарства і продовольства від 6 травня 1993 р. № 15), з 22 серпня 
1996 р. підпорядковується державній акціонерній компанії „Хліб України”. 1 
лютого 1997 р. створено Хмельницьке представництво ДАК „Хліб України” 
(наказ від 20 листопада 1996 р. №1 ДАК „Хліб України”). Перетворено в 
обласне дочірнє підприємство ДАК „Хліб України” (наказ ДАК „Хліб 
України” від 20 березня 1998 р. № 29). 
Займалося формуванням ресурсів зерна та сортового насіння для державних 
потреб, закупівлею до регіональних ресурсів продовольчого і фуражного зерна 
для забезпечення виробництва борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних 
виробів, комбікормів, інших харчових і кормових продуктів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. 
 
Постанови РМ СРСР, УРСР. Циркуляри, розпорядження, накази 

Всесоюзного об’єднання „Заготзерно”, Міністерств заготівель, хлібопродуктів, 
облконтори, об’єднання. Постанови і рішення облвиконкому. Протоколи 
засідань Ради директорів. Річні плани і звіти фінансово-господарської 
діяльності хлібоприймальних і зернопереробних підприємств, аналіз їх роботи. 
Річні фінансові звіти Дунаєвецького елеватора, Полонського млинзаводу, 
Хмельницького крупзаводу (1954). Звіти про наявність і рух хлібопродуктів. 
Виробничі паспорти. Кошториси витрат, штатні розписи. Протоколи, акти, 
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відомості переоцінки основних фондів (1971). Зведені баланси контори та 
підприємств. Фінансування капбудівництва. Акти здачі в експлуатацію об’єктів 
будівництва. Листування з питань житлового будівництва. Річні звіти про 
впровадження нової техніки, пропозиції по раціоналізації. Колективні 
договори, списки передовиків підприємств. Звіти по кадрах, протоколи 
профзборів. 
 

Хмельницьке виробниче об’єднання хлібопекарної промисловості 
 

Ф.Р-6204, 231 од. зб., 1976–1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 

Створене наказом Міністерства харчової промисловості від 28 травня 1976 р. 
№ 85. Підпорядковувалось Українському промисловому об’єднанню 
хлібопекарної промисловості „Укрхлібпром”. До складу Хмельницького 
виробничого об’єднання увійшли 7 хлібокомбінатів і хлібозаводів; в 1987 р. до 
складу об’єднання переданий Нетішинський хлібозавод.  
Основні функції: організація виробництва хлібобулочних виробів, розширення 
асортименту, поліпшення якості продукції, освоєння нових потужностей 
виробництва. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Накази з основної діяльності. Фінансові плани, плани собівартості 

продукції. Річні звіти підприємств, об’єднання з основної діяльності,  
виконання завдань по зниженню витрат палива, електро- і теплоенергії. 
Штатний розпис, кошторис. Ліміти асигнувань з капбудівництва та 
реконструкції. Статзвіти з постачання матеріалами, автотранспортом. Заходи 
по науковій організації праці. Звіти по кадрах. Заяви, розрахунки, акти 
впровадження рацпропозицій та винахідництва. Протоколи засідань завкому, 
групи народного контролю. Соцзобов’язання. 
 

Управління по мінеральних ресурсах, курортах і туризму                 
м. Хмельницький 

 
Ф.Р-6415, 77 од. зб., 1992–2005 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Утворено рішенням ІХ сесії Хмельницької обласної Ради народних депутатів 
від 17 січня 1992 р. № 5 як управління по використанню мінерально-
сировинних ресурсів і розвитку курортно-туристичної зони з 
підпорядкуванням облдержадміністрації. Розпорядженням Представника 
Президента України у Хмельницькій області від 20 травня 1992 р. № 26 
перейменовано в управління по мінеральних ресурсах, курортах і туризму. 
Робота координувалася Державною геологічною службою України та 
Державною туристичною адміністрацією України. Для здійснення функцій 
господарської діяльності наказом управління від 4 березня 1997 р. №8 
утворене Державне підприємство по розвитку курортів і експлуатації 
лікувальних ресурсів з безпосереднім підпорядкуванням йому. Ліквідоване 
розпорядженням облдержадміністрації від 6 червня 2005 р. №169-2005 р. 
Функції передані управлінню культури, туризму і курортів, в галузі 
мінеральних ресурсів – Головному управлінню промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації. 
Завдання: реалізація державної політики з раціонального освоєння і 
використання мінерально-сировинних ресурсів в галузі туризму і курортів, 
розвиток курортно-туристичної зони. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2006 р. Подальші надходження не 
очікуються. 
 
Укази Президента України, Закони України, постанови ВРУ, КМУ; 

розпорядження, накази, рішення органів державної влади. Накази з основної 
діяльності. Довідки, інформації. Перелік родовищ корисних копалин області по 
адміністративних районах (2004). Річні бухгалтерські, статистичні звіти. 
Штатні розписи. Буклети, листівки. 

 
ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Проскурівський державний машинобудівний трест 
„Червоний металіст” 
 
Ф.Р-2158, 30 од. зб., 1933–1936 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Функціонував у 1933–1936 рр. у складі Вінницького обласного управління 
місцевої промисловості. 
Фонд ІІ категорії. В 1993 р. розсекречено і передано на загальне зберігання 30 
од.зб. 
 
Постанови, накази, розпорядження, директивні вказівки, приписи РНК 

СРСР, НК праці УСРР, НК важкої промисловості та його уповноваженого по 
Вінницькій області, Вінницького обласного управління місцевої промисловості 
з питань посилення обороноздатності, чіткій роботі підприємств в 
прикордонній зоні, їх реконструкції, складанню екоплану, кошторису, 
бронюванню робочої сили, обліку командного складу, збереженню 
гужтранспорту, витрати коштів на оборонні заходи, звіти по оборонній справі. 
Відомості про наявність недоторканих запасів матеріалів, відчислення у фонди 
мобзапасу кольорових металів, стан технічного обладнання, гужтранспорту на 
підприємствах. Кон’юктурні звіти, пояснювальні записки підприємств по 
готовності евакопланів. Листування з місцевими органами влади. 

 
Городоцький верстатобудівний завод ім. Дзержинського 
Міністерства верстатобудування інструментальної промисловості 
СРСР „Союзголовверстатінструмент” 
 
Ф.Р-5966, 321 од. зб., 1944–1984 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
Заснований у 1893 р. поміщиком Єфимовим з механічних майстерень по 
виготовленню плугів, соломорізок, огорож та ін. В 1926 р. на їх базі 
створюється механічний завод по випуску різного литва. В 1930 р. заводу було 
присвоєно ім’я  Ф.Е. Дзержинського. Після реконструкції  було освоєно випуск 
деревообробних станків пресів для штампування цвяхів, соломорізок, 
пневматичних насосів. Підпорядковувався: з 1932-1937 рр. – Вінницькому 
обласному тресту „Червоний металіст”, з 1937-1957 рр. – Хмельницькому 
обласному управлінню місцевої промисловості, з 1957-1964 рр. – управлінню 
машинобудування Подільського раднаргоспу, з 1965-1986 рр. – Міністерству 
верстатобудівної і інструментальної промисловості СРСР „Союзголов-
верстатінструмент”, Всесоюзного промислового об׳єднання „Союздерев-
станкопром”. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1966 р., останнє – 1989 р. Доступ до 
документів на загальних підставах. 

 
Накази, розпорядження, вказівки Республіканського тресту 

„Укрверстатпром” ММП УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР, 
Міністерства фінансів СРСР. Постанови, рішення Хмельницького обкому КПУ, 
облвиконкому з питань основної діяльності заводу. Положення (1963). Річні 
промислово-технічні, фінансові плани та звіти по їх виконанню (1944–1984). 
Плани та звіти по проведенню капітального будівництва (1969), нормуванню та 
оплаті праці, охороні праці і техніки безпеки. Основні виробничі показники 
підприємства (1965), звіти по енергоресурсах,  новій техніці. Акти держкомісії 
по прийманню 58 кв. житлового будинку (1983). Річні бухгалтерські звіти  
освоєння капітальних вкладень. Акти документальних ревізій. Штатні розписи 
та кошториси адмінвитрат. Описи та переоцінка основних фондів (1961). 
Норми виробітку і розцінки. Колективні договори та акти по їх виконанню. 
Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. Протоколи загальних 
зборів, протоколи і звіти завкому. 
 

Красилівський машинобудівний завод управління 
„Головхарчомаш” Міністерства легкого та харчового 
машинобудування УРСР  

Ф.Р-6274, 111 од.зб., 1945–1972 рр. Описи. Укр. мова. 
 
В 1932 р. на базі радгоспної майстерні по ремонту сільгоспінвентаря створена 
Красилівська районна механічна майстерня. З 1945 по 1949 р. 
підпорядковувалася Кам’янець-Подільському облукротресту „Укрголовцукор” 
Міністерства харчової промисловості СРСР. Наказом „Укрголовцукор” від 
01.10.1949 р. №434 перейменована у Красилівські машинно-ремонтні 
майстерні тресту „Укрцукорремпостач” і спеціалізувалася на ремонті авто-
двигунів для цукрових заводів Кам’янець-Подільської, Вінницької, Львівської, 
Тернопільської, Чернівецької областей. В 1957 р. перейменовується у 
Красилівський ремонтно-механічний завод управління машинобудування і 
енергетики Вінницького раднаргоспу, Міністерства „Укрмашенерго”. З 1959 р. 
іменується як машинобудівний завод того ж підпорядкування, з 1963 р. – 
Подільського раднаргоспу, з 1965 р. в зв’язку з ліквідацією раднаргоспів 
переходить у підпорядкування управління „Головхарчомаш” Міністерства 
легкого та харчового машинобудування УРСР. 
Підприємство комплексного машинобудування, з випуску технологічного 
обладнання для харчової промисловості, товарів широкого вжитку, чавунного 
литва, нестандартного обладнання,  вузлів і запасних частин до них. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1996 р. Інформація 
використовувалася у виставковій діяльності. 
 
Накази, директивні вказівки Міністерства легкого та харчового 

машинобудування УРСР, накази директора з основної діяльності. Генеральний 
план території заводу (1954). Зведений кошторисно-фінансовий розрахунок 
будівництва заводу, розрахунки затрат на будівництво (1959) проектне 
завдання на будівництво заводу (1959). Річні плани виробництва і реалізації 
продукції, впровадження передових технологій, поставки комплектуючих 
частин, щорічні техпромфінплани. Річні звіти заводу по виробничо-
господарській і фінансовій діяльності, виконанню планів постачання, експорту 
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продукції, впровадження нової техніки і технології. Аналіз господарської 
діяльності (1970). Штатні розписи і кошториси витрат на утримання 
адмінперсоналу, внутрізаводські та під’їздні залізничні дороги. Колективні 
договори, протоколи загальнозаводських зборів (1969).  
 

Хмельницький завод тракторних агрегатів Міністерства 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР  
 
Ф.Р-6158, 589 од.зб., 1944–1981 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
В 1932 р. створюється Проскурівська машинно-тракторна станція для 
проведення ремонту тракторних і автомобільних двигунів. В 1947 р. 
перейменовується у міжрайонну майстерню капітального ремонту (ММКР). 
Розпорядженням Ради Міністрів СРСР №19585-р від 28 грудня 1948 р., 
Постановою Ради Міністрів УРСР №146 від 2 лютого 1949 р., наказом 
Головного управління МТС Міністерства сільського господарства СРСР №28 
від 17 січня 1949 р. перейменовується в Проскурівський ремонтний завод. 
Постановою Ради Міністрів СРСР №1206 від 31 жовтня 1958 р. 
перейменовується в завод „Трактородеталь” із порядкуванням Вінницькому 
раднаргоспу. З 1967 р. – Міністерству тракторного і сільськогосподарського  
машинобудування СРСР. Наказом № 186 від 22 червня 1972 р. цього ж 
міністерства, завод „Трактородеталь” перейменовується в Хмельницький завод 
тракторних агрегатів. 
Спеціалізувався на виробництві частин до сільськогосподарської техніки, 
серійному виробництві пневмокомпресорів і деталей газорозпридільних 
механізмів до тракторних двигунів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1991 р. 

 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства сільського 

господарства СРСР (1950), Головного управління ремонтних підприємств. 
Рішення виконкому Хмельницької облради. Листування з управлінням 
машинобудування Вінницького раднаргоспу з основної діяльності. Акт 
державної реєстрації Проскурівського ремонтного заводу (1953). Накази 
облтресту (1947).  Накази директора з основної діяльності. Перспективні 
(п’ятирічні) плани розвитку виробництва. Протоколи засідання колегії 
Міністерства тракторного і сільськогосподарського  машинобудування СРСР. 
Положення Проскурівського ремонтного заводу (1949, 1993). Річні плани 
виробництва валової продукції, річні і квартальні звіти з основної діяльності. 
Акти проведення інвентаризації основних фондів(1944), річні промислово-
фінансові плани і звіти по їх виконанню; техпромфінплани (1947–1981). Плани 
і звіти цехів та виробничих дільниць (1966). Річні плани та звіти по 
капіталовкладеннях. Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи і кошториси 
витрат; акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Акти ліквідації 
основних засобів (1978–1980). Річні квартальні звіти по якості і собівартості 
випущеної продукції, витратах матеріалів, електроенергії, поставці продукції, 
звіти по кадровому забезпеченню виробництва, впровадженню нової техніки і 
технології, раціоналізаторських винаходах, стандартизації, експорту продукції, 
виконанню виробничих програм. Накази, розпорядження, вказівки, заходи, 
приписи, звіти з охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії. Річний 
титульний список і кошторис виконання капітальних робіт по розширенню 
підприємства (1962–1963). Акти приймання держкомісією закінчених 
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будівельних об’єктів (1967). Раціоналізаторські пропозиції робітників і 
службовців, акти по впровадженню і відхиленню рацпропозицій. Листування з  
Мінтракторосільгоспмаш СРСР з питань планування, праці і зарплати, наукової 
організації праці. Листування із супідрядними організаціями по виконанню 
спецзамовлень по будівництву. Протоколи засідань завкому, звітно-виборної 
конференції (1968). Соціалістичні зобов’язання бригад і підсумки їх виконання. 
Протоколи виробничих нарад. Колективні договори та акти перевірки їх 
виконання.  

 
Хмельницьке виробниче об’єднання „Укрелектроапарат” 
Міністерства електротехнічної промисловості СРСР 
 
Ф.Р-5951, 1036 од.зб., 1957–1985 рр. Описи, каталог. Рос.,  укр. мови. 
 
Наказом Міністерства електротехнічної промисловості СРСР  №227 від 4 
травня 1957 р. розпочато, а в 1970 р. закінчено будівництво Хмельницького 
заводу трансформаторних підстанцій для виробництва комплексних 
трансформаторних підстанцій потужністю 1000 КВА для потреб сільського 
господарства і новобудов країни. Наказом Міністерства електротехнічної 
промисловості СРСР №819 від 30 грудня 1975 р. на базі підприємства було 
створено виробниче об׳єднання „Укрелектроапарат”. Спеціалізувалося на 
виробництві комплексних трансформаторних підстанцій. 

Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1976 р., останнє – 1997 р. 
Очікуються  нові надходження від установи. Документи у доброму стані. 
Доступ на загальних підставах. Інформація використовувалась в наукових, 
краєзнавчих виданнях. 

 
Постанови Ради Міністрів СРСР, накази і розпорядження Міністерства 

електротехнічної промисловості СРСР, Держплану СРСР, Державного комітету 
з питань праці і зарплати, Державного комітету по електроніці, Вінницького і 
Подільського раднаргоспів, Хмельницького облвиконкому. Документи (накази, 
положення) по організації заводу (1957). Кон’юнктурні огляди новобудови 
(1958). Накази і розпорядження з основної діяльності. Листування з 
Міністерством електротехнічної промисловості СРСР, проектними 
організаціями з питань фінансового і кадрового забезпечення будівництва. 
Листування з науково-дослідними інститутами, підприємствами по організації 
випуску силових трансформаторів (1960), організацію профтехучилища при 
заводі. Положення про конструкторську групу, бюро технічної інформації 
(1961). Положення про виготовлення електроапаратів високої напруги для 
країн із тропічним кліматом (1964), про патентне бюро (1965). Директивні 
вказівки Центральної Ради Всесоюзного товариства винахідників і 
раціоналізаторів (1966). Річні виробничі плани і звіти по їх виконанню із 
пояснювальними записками. Річні, квартальні плани і звіти по праці і зарплаті, 
собівартості продукції, ціноутворенню, механізації, автоматизації виробництва, 
освоєнню нової техніки, капіталовкладеннях, надходженню та витратах палива, 
сировини, матеріалів, стану техніки безпеки, охорони праці. Звіти по 
постачанню продукції народному господарству і на експорт (1964). Штатні 
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Планова 
калькуляція собівартості товарної продукції (1963). Інструкції, вказівки 
Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і зарплати та 
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Президії ВЦРПС СРСР. Баланси доходів і витрат (1973). Річні бухгалтерські 
звіти (1979–1985). Техпромфінплан (1985). Плани і звіти по стандартизації і 
нормалізації складових частин, технічні звіти по типових випробуваннях 
виробів заводу. Технічні умови на електротехнічну продукцію (1963). 
Протоколи і журнали випробувань силових трансформаторів (1963). Відомості 
по освоєнню виробничих потужностей, забезпечення заводу основним 
обладнанням (1969). Техніко-економічна характеристика заводу (1963). 
Документи по впровадженню рацпропозицій (заявки, накази, акти, розрахунки, 
пропозиції). Акти  перевірки стану охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії на виробництві. Акти Держнагляду по впровадженню державних 
стандартів.  Протоколи технічних нарад по прийманню експортної продукції 
(1966). Колективні договори, акти перевірки їх виконання. Соціалістичні 
зобов’язання. Протоколи засідань заводського комітету. Листування з науково-
дослідним і проектним інститутом з питань удосконалення технології 
виробництва, впровадження нової техніки, створення технічної документації на 
трансформатори.  Протоколи загальних зборів колективу (1984,1985). 
 

Хмельницьке виробниче об’єднання по випуску ковальсько-
пресового устаткування ім. Куйбишева Міністерства 
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР 

 
Ф.Р-6159, 644 од.зб., 1944–1981 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Утворений у 1898 р., як ливарно-механічний завод у м.Проскурові по 
виготовленню деталей для соломорізок, кінних приводів, молотарок. З 1918 р. 
перебував у складі „Союзу металістів”. В 1935 р. перейменований на 
Проскурівський ливарно-механічний завод ім. В.В. Куйбишева. В 1941 р. був 
евакуйований в м. Армавір Краснодарського краю і випускав продукцію для 
фронту. Після звільнення території Кам’янець-Подільської області у 1944 р. 
ревакуйований до м.Проскурова. В 1946 р. підприємство перепрофілювалося і 
значилось як Проскурівський верстатобудівний завод тресту „Металширпотребу”. 
З 1954-1959 рр. – Хмельницький завод ковальсько-пресового обладнання ім. 
Куйбишева з підпорядкуванням обласному тресту „Металширпотреб”, з 1960-
1961 рр. – Вінницькому раднаргоспу, з 1961 р. – Головному управлінню 
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. 
Наказом Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості 
СРСР від 20 квітня 1976 р. №155 перейменований на виробниче об’єднання по 
випуску ковальсько-пресового устаткування ім. В.В. Куйбишева з приєднанням 
нового філіалу в м.Старокостянтинів.  
Займався конструюванням і виготовленням литва, станків, складних 
термопластавтоматів, пневматичних молотів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1966 р., останнє – 1991 р. 

 
Накази, розпорядження, вказівки, інструкції Головного управління 

Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості. СРСР, 
обласного тресту „Металширпотреб”, республіканського тресту 
„Укрверстатпром”, постанови, рішення обкому КПУ, міськвиконкому з питань 
основної діяльності. Накази директора з основної діяльності. Семирічний 
(1958–1962), п’ятирічний (1971–1975) плани розвитку підприємства. Вступний 
баланс на 1944 р. Річні плани виробництва та реалізації продукції. Планові 
завдання цехам та відділенням (1946). Планові завдання, доведені 
вищестоящими організаціями (1956). Річні техпромфінплани. Економічний 
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бюлетень заваду (1965). Річні звіти по капіталовкладеннях (1980). Техніко-
економічні показники виконання виробничих планів (1971). Річні та квартальні 
звіти по обліку, підготовці і перепідготовці кадрів (1967). Річний титульний 
список проведення капітального будівництва (1958). Звіти по виконанню 
планів по собівартості продукції, праці і зарплаті, фінансово-господарській 
діяльності заводу (1947). Річні бухгалтерські звіти з основної діяльності, 
капітального будівництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно 
управлінських витрат. Річні, квартальні звіти по кадрах, використанню 
обладнання, виконання норм виробітку, охороні праці. Нормативи та розцінки 
вартості випускаємої продукції (1947). Затверджені оптові ціни на продукцію 
(1966). Документи державної арбітражної комісії (протоколи, акти, довідки) 
(1948). Приписи державних контролюючих органів. Статистичні звіти по 
впровадженню нової техніки. Раціоналізаторські пропозиції, розрахунки 
економічного ефекту від впровадження, протоколи засідання Ради 
раціоналізаторів і винахідників. Квартальні звіти і відгуки по рацпропозиціях. 
Акти про нещасні випадки на виробництві (1963). Акти передачі приймання 
при зміні керівництва заводу (1954). Документи по соцзмаганню (протоколи, 
інформації, довідки). Протоколи засідання заводської кваліфікаційної комісії 
(1959). Колективні договори, акти перевірки їх виконання. Листування з ЦБТІ з 
питань впровадження передових методів виробництва, нової техніки і 
технології. Документи профспілкової організації. 

 
Городоцький ремонтно-експериментальний завод механізованого 
інструменту Державного агропромислового комітету УРСР 

 
Ф.Р-5171, 352 од.зб., 1944–1984 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створений у 1944 р., як Городоцька машинно-тракторна майстерня Кам’янець-
Подільського обласного ремонтного тресту МТМ Українського 
республіканського тресту МТМ і ремзаводів НК землеробства УРСР. Згідно з 
постановою ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР №689 від 3 червня 1958 р., наказу 
Міністерства сільського господарства УРСР №474 від 12 червня 1958 р. „Про 
організацію ремонтних заводів і ММКР Міністерства сільського господарства 
УРСР” передана у відання Хмельницького обласного управління сільського 
господарства, Міністерства сільського господарства УРСР, з 1975 р. – 
Українського об’єднання „Укрсільгосптезніка” при Раді Міністрів УРСР, з 
1978 р. – Державного комітету по виробничо-технічному забезпеченню 
сільського господарства, з 1985 р. – Державного агропромислового комітету 
Української РСР.  
Здійснював капітальні ремонти машин, виготовлення запасних частин і 
механізмів до сільськогосподарської техніки. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1968 р., останнє – 1986 р. 
Очікується подальше надходження від архівного відділу Городоцької 
райдержадміністрації. За результатами проведення експертизи цінності у 
1978 р., вилучено в утиль – 175 од.зб. Документи у задовільному стані. 

Накази, розпорядження, вказівки, рекомендації Кам’янець-
Подільського обласного ремонтного тресту МТМ, місцевого комітету союзу 
робітників і службовців МТС і земорганів ВЦСПС (1945–1969), виконкому 
Городоцької ради депутатів трудящих, накази з основної діяльності. 
П’ятирічні, річні плани розвитку заводу, звіти по їх виконанню. Річні 
техпромфінплани. Акти передачі-приймання (1958,1961). Річні бухгалтерські 
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звіти, штатні розписи і кошториси витрат, інвентаризаційні описи основних 
засобів заводу (1973), норми виробітку і розцінки по оплаті праці, акти 
документальних ревізій. Звіти по праці, техніці безпеки і охороні праці, 
освоєнню нової техніки. Звіти, плани, інформації, розрахунки з наукової 
організації праці. Річні плани та звіти по впровадженню стандартизації, 
раціоналізації і винахідництву. Колективний договір, акти перевірки його 
виконання, соціалістичні зобов’язання і підсумки їх виконання. Протоколи 
загальних зборів, постійно-діючих нарад, членів профспілки, завкому, звітно-
виборних профспілкових конференцій. Документи групи народного контролю, 
товариського суду, альбоми кращих трудівників (1963–1973). 

 

Дунаєвецький електроремонтний завод управління 
електротехнічної і приладобудівної промисловості Вінницького 
раднаргоспу  

 
Ф.Р-3748, 87 од.зб., 1944–1963 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
З 1935-1953 рр. в м.Дунаївці функціонувала міжрайонна майстерня 
капітального ремонту (ММКР) Міністерства сільського господарства УРСР. З 
вересня 1953 р. передана у підпорядкування Кам’янець-Подільському (з 1954) 
Хмельницькому обласному управлінню ремонтних підприємств. На виконання 
постанови ЦК КПУ України і Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1958 р. 
№1635 „Про затвердження реорганізації машинно-тракторних станцій”, 
наказом Міністерства сільського господарства УРСР №235 від 20 березня  
1959 р. ММКР перейменована у Дунаєвецький електроремонтний завод 
управління електротехнічної і приладобудівної промисловості Вінницького 
раднаргоспу. 
Займався проведенням поточних і капітальних ремонтів 
сільськогосподарського і автомобільного транспорту, проведенням техоглядів 
автомобілів, виготовленням запчастин. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. 

 
Накази, розпорядження, постанови, директивні вказівки 

Хмельницького управління ремпідприємств, управління машинобудування 
Вінницького раднаргоспу, облремтресту, Міністерства сільського господарства 
УРСР, рішення облвиконкому, райвиконкому, облземвідділу з питань основної 
діяльності. Директивні вказівки райфінвідділу по фінансуванню 
капіталовкладень. Розпорядження Вінницького раднаргоспу (1962). Відомості, 
акти про збитки, нанесені майстерні німецько-фашистськими окупантами 
(1944). Паспорт ММКР (1945). Річні техпромфінплани, виробничі плани та 
звіти по їх виконанню. Річні, піврічні фінансові і статистичні звіти по 
кадровому забезпеченню виробництва, оплаті праці. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси адмінвитрат. Відомість 
про наявність обладнання, стан приміщень (1949). Протоколи виробничих 
нарад, договори на соцзмагання з Кам’янець-Подільською ММКР (1951). 

 
Заводи дорожньо-мостових конструкцій Міністерства 
транспортного будівництв СРСР 

 
2 фонди, 266 од.зб., 1946–1978 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Славутський завод №5, ф.Р-5802, 188 од.зб., 1947–1978 рр. 
Судилківський завод №71, ф.Р-4775, 78 од.зб., 1946–1956 рр. 
Поновили діяльність у 1944 р., після звільнення області від німецько-
фашистських окупантів. Судилківський завод №71 до 1950 р. 
підпорядковувався тресту „Дорбудматеріалів” Міністерства Внутрішніх справ 
СРСР, з 1950 р. тресту „Мостобудпром” Міністерства шляхів сполучень УРСР. 
Славутський завод №5 мостових конструкцій підпорядковувався до 1955 р. 
Всесоюзній конторі „Спецбудматеріалів”, до 1959 р. – тресту „Ліспромбуд” 
Міністерства транспортного будівництва УРСР, до 1980 р. – іменувався 
Славутський завод №5 залізобетонних конструкцій Київського південно-
західного тресту підприємств будівельних матеріалів Міністерства 
транспортного будівництва СРСР. 
Займалися виробництвом спеціалізованих залізобетонних, дорожньо-мостових 
конструкцій для потреб народного господарства області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1972 р., останнє – 1995 р. 
Очікується надходження від архівного відділу Славутської 
райдержадміністрації. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства шляхів 

сполучень СРСР, тресту „Мостобудпром”, тресту „Трансбудпромконструкція”, 
Всесоюзної контори „Спецбудматеріали”, тресту „Ліспромтрансбуд”. Накази з 
основної діяльності (1978). Кошториси на капітальне будівництво та відбудову 
Судилківського заводу №71 (1946–1948), будівництво виробничої зони (1948), 
гранітного кар’єру (1948), капітальний ремонт житлових приміщень (1952). 
Річні техпромфінплани. Річні плани, місячні, квартальні звіти з основної 
промислової діяльності, виконання планів капітального будівництва та 
реконструкції; капіталовкладеннях у виробництво. Фінансові баланси заводів і 
витрат. Річні плани робіт по обліку кадрів, звіти по підготовці і підвищенню 
кваліфікації і розподілу спеціалістів; протоколи засідань, постанови 
кваліфікаційної комісії, документи атестації працівників, дотримання 
трудового законодавства і трудового права, списки керівного складу 
Судилківського заводу (1953). Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи і 
кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Головні книги 
Славутського заводу. Річні звіти по виконанню норм виробітку, планів 
реалізації продукції, праці і зарплаті. Документи з охорони праці і техніки 
безпеки (заходи, акти, звіти). Документи по рацпропозиціях (заяви, довідки, 
схеми, акти впровадження, журнали обліку). Колективні договори. Протоколи 
засідання завкомів, групи народного контролю.  

 
Хмельницьке виробниче об’єднання „Термопластавтомат” імені 
ХХІ з’їзду КПРС Міністерства верстатобудівної та 
інструментальної промисловості СРСР 
 
Ф.Р-6140, 653 од.зб., 1962–1981 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР в 1960 р. в               
м. Хмельницькому розпочато будівництво заводу термопластавтоматів за 
державні кошти. В 1968 р. розпочався повний цикл виробничо-фінансової 
діяльності підприємства. В 1976 р. завод освоїв проектну потужність і на його 
базі організовано Хмельницьке виробниче об’єднання “Термопластавтомат”, 
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до складу якого на той час входило 5 заводів, загальною чисельністю 
працюючих більше 5 тис. чоловік. 
З 1979 р. об’єднання господарським методом освоїло нові потужності, 
удосконалило технологію, налагодило виробництво продукції 
(термопластавтоматів з ЧПУ) відповідно до світових зразків. 
До 1991 р. підпорядковувалося Міністерству верстатобудівної та 
інструментальної промисловості СРСР, з 1991р. – Державному комітету 
оборонної промисловості і машинобудування України. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1991 р., останнє – 1992 р. 
Очікується надходження від архівного підрозділу установи. 

 
Протоколи засідань техніко-економічні ради Подільського раднаргоспу 

і Хмельницького міськвиконкому з обговорення проектного завдання по 
будівництву Хмельницького заводу термопластавтоматів (1963), рішення 
міськвиконкому про виділення земельної ділянки під будівництво (1965). 
Документи з будівництва (накази, вказівки, листування) Державного комітету 
Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості, 
Хмельницького міськвиконкому. Річний підрядний договір із додатковою 
угодою на будівництво заводу (1966), кошториси, робочі креслення,  договори 
на проведення проектно-пошукових робіт (1967). Річні звіти з освоєння 
капітальних вкладень. Накази Міністерства верстатобудівної та 
інструментальної промисловості про введення в експлуатацію заводу (1968, 
1969). Накази директора з основної, головного інженера, головного 
конструктора. Календарні плани та звіти з виконання капітального будівництва 
(1968); акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт (1969). 
Технічні умови на проектування головного корпусу заводу (1969). Генеральна 
угода на капітальне будівництво (1972). Плани проведення будівельних робіт, 
звіти по їх виконанню (1970). П’ятирічний план виробництва на 1971–1975 рр. 
Річні плани виконання ремонтів обладнання.  Плани, акти впровадження НОП. 
Річні плани роботи відділів: головного технолога, енергетика, головного 
конструктора, капітального будівництва, головного механіка, техніки безпеки. 
Річні, квартальні звіти по капіталовкладеннях, фінансово-господарській 
діяльності, витратах палива, електроенергії, сировини, матеріалів,  чисельності 
кадрового потенціалу, нещасних випадках на виробництві. Статистичні звіти з 
виконання планів випуску товарної продукції (1970), виробничих програм по 
цехах і відділах (1970). Акти приймання закінченого будівництва гуртожитку 
(1970). Показники розвитку заводу (1971–1975). Статистичні звіти по 
собівартості і якості продукції, виконанню норм виробітку (1972). Акти здачі 
обладнання в експлуатацію (1977). Річні звіти, огляди, донесення про хід 
капітального будівництва (1973). Акти приймання продукції на експорт (1978). 
Протоколи узгодження і затвердження цін на продукцію (1973). Акти про 
відведення земельної ділянки для розширення будівництва (1975). 
Раціоналізаторські пропозиції (заяви, розрахунки економічного ефекту). 
Протоколи вручення медалі „За доблесну працю” (1970). Список кандидатів у 
народні засідателі (1970), осіб нагороджених урядовими нагородами (1977). 
Колективний договір та акти перевірки його виконання. Документи з 
присвоєння робітникам особистого клейма (протоколи, акти, пропозиції). 
Протоколи нарад з охорони праці, виробничих нарад при директорі і головному 
інженерові, засідання кваліфікаційної комісії, введення КСУЯКП, засідання 
завкому, „Дня якості”. Соціалістичні зобов’язання, акти перевірки їх 
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виконання. Книга переможців комуністичної праці (1973–1974). Списки 
молодих спеціалістів та учасників ВВВ (1974). 

 
Кам’янець-Подільський агрегатний завод Міністерства 
автомобільної промисловості УРСР 
 
Ф.Р-4232, 312 од.зб., 1944–1974 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Заснований у 1932 р., як міжрайонна майстерня капітального ремонту 
(ММКР). Відновив діяльність в 1946 р. у складі тресту при обласному 
управлінні сільського господарства. В 1959 р. на базі реммайстерні 
капітального ремонту створено завод „Автозапчастини” із підпорядкуванням 
управлінню машинобудування і енергетики Вінницького раднаргоспу. 
Наказом Міністерства автомобільної промисловості СРСР від 12 травня     
1966 р. №110 перейменований у Кам’янець-Подільський автоагрегатний завод,  
а  №17  від 15 січня 1976 р. – переведений до складу Кременчуцького 
виробничого об’єднання „АвтоКраз” по виробництву великовагових 
автомобілів, виготовляючи до них автодеталі, домкрати, маслофільтри тощо. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1969 р., останнє – 1991 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях. 
 
Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, Раднаргоспу УРСР. 

Накази, розпорядження Міністерства автомобільної промисловості СРСР, 
постанови, вказівки Подільського раднаргоспу з основної діяльності. Накази, 
вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, Хмельницького 
обласного управління ремонтних підприємств, облвиконкому з основної 
діяльності. Річні техпромфінплани. Річні, квартальні, місячні плани по 
виробництву і реалізації продукції, кадровому забезпеченню, експорту 
продукції. Титульні списки капітального будівництва. Плани заходів, акти, 
довідки по новій техніці, прогресивній технології, механізації і автоматизації 
технологічних процесів. Річні звіти з основної діяльності. Місячні звіти з 
виконання планів випуску продукції, організації та оплаті праці, собівартості 
продукції. Документи по раціоналізації (заяви, акти, відомості, звіти). Штатні 
розписи і кошториси. Баланси доходів і витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Протоколи засідань технічної ради (1958), загальних зборів колективу. 
Колективний договір ММКР (1950). Документи профспілкової організації 
(листування, протоколи, плани, звіти, кошторис). Матеріали товариського суду, 
соціалістичних зобов’язань, групи народного контролю, школи комуністичної 
праці, заводського комітету, школи економічного навчання. 
 

Кам’янець-Подільський завод дереворізального інструменту   
ім. Г.І. Петровського 
 
Ф.Р-1919, 1429 од.зб., 1923–1935, 1944–1991 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Засновано в 1918 р. акціонерне товариство „Мотор” на базі майстерні та 
інструментів німецького капіталіста Крамма. Виконувало дрібний ремонт 
сільгосптехніки, млинів, артезіанських колодязів, соломорізок, кінних 
приводів. Постановою Подільського раднаргоспу від 07.02.1964 р. №33 
перейменовано і перепрофільовано у завод твердосплавного інструменту ім. 
Г.І. Петровського. Наказом Міністерства верстатобудівної  та інструменталь-
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ної промисловості УРСР від 20.02.1975 р. № 410 перейменований у завод 
дереворізального інструменту ім. Г.І.Петровського. Підпорядковувався 
Міністерству оборонної промисловості СРСР. Припинив діяльність у 1999 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1917 р., останнє – 1991 р. 
 
Накази, циркуляри, протоколи, інструкції Міністерства місцевої 

промисловості УРСР, НК важкої промисловості, Вищої Ради народного 
господарства СРСР, УСРР. Витяги із протоколів засідань РНК УСРР, 
економічної ради УСРР по наданню підприємству виробничих програм, 
боротьбу із безробіттям, сприяння розвитку раціоналізаторства, економію 
палива, покращення умов праці та харчування робітників, зміцнення трудової, 
виконавської і фінансової дисципліни, посилення пожежної безпеки (1923). 
Вказівки, циркуляри Кам’янець-Подільської окружної спілки 
сільськогосподарської кооперації, обласного машинобудівного тресту 
„Червоний металіст”, окружної інспектури праці, Вінницького облвиконкому, 
Кам’янець-Подільського місьвиконкому. Листування з Міністерством 
верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, з місцевими 
установами з різних питань. Накази з основної діяльності. Комплексний план 
соціального розвитку колективу (1971–1975). Фінансово-промислові плани 
підприємства. Виробничо-технічні паспорти, техніко-економічна 
характеристика заводу (1959–1960). Річні плани виробництва продукції, 
організації праці, капітального будівництва, освоєння нової техніки, охорони 
праці, реалізації продукції. Річні, місячні виробничі звіти по виконанню 
планових завдань, капітальному будівництву. Генеральний кошторис 
фінансових витрат на будівництво заводу (1948), титульні списки будівельних 
робіт (1954). Штатні розписи і кошториси. Документи інвентаризаційного 
характеру. Річні бухгалтерські звіти. Розрахунки витрат з реконструкції заводу 
(1970). Річні звіти з основної діяльності; паливно-енергетичні баланси. 
Розрахунки планів по праці, зарплаті, прибутках, потужності заводу. Норми 
виробітку, часу і розцінок на освоєння нових видів продукції, прейскурант 
основних цін, рентабельність продукції, норматив заробітної плати. Акти 
ревізій фінансово-господарської діяльності. Книги обліку виробничих завдань 
(1935), обліку майна заводу „Мотор” (1929). Документи з раціоналізації (заяви, 
протоколи, накази, акти впровадження). Акти, книги обліку нещасних випадків 
на виробництві.  Положення про преміювання (1966). Пропозиції по 
технічному переобладнанню та удосконаленню виробництва, покращення 
якості продукції. Документи групи НОП. Протоколи нарад директорів 
обласного тресту „Червоний металіст”, виробничих нарад, загальних зборів 
колективу, засідань окркомборбезу (1923), комісій з охорони праці, робітничої, 
контрольної, конфліктної. Соціалістичні зобов’язання, змагання, колективні 
договори. Документи профспілкової організації, товаристського суду. 
Документи з особового складу (1923–1935). 
 

Кам’янець-Подільський завод сільськогосподарських машин 
 
Ф.Р-4007, 203 од. зб., 1947–1977 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений на підставі рішення Кам’янець-Подільського облвиконкому від 
1941 р. №748, як майстерня по виробництву возів за проектом НК місцевої 
промисловості УРСР вартістю 4988 тис. руб. В 1947 р. наказом 
облмісцевпрому №30с майстерню перейменовано у возобудівельний завод. 
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Рішенням Хмельницького облвиконкому від 24 березня 1959 р. №212 
перейменовано у завод сільгоспінвентаря, а з вересня 1959 р. – завод 
сільгоспмашин Вінницького раднаргоспу. З 1973 р. перейшов до складу 
виробничого об’єднання „Одесаземмаш” (наказ № 255 від 14 серпня 1973 р.) 
Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування.  
Виготовляв сільськогосподарські борони, запасні частини до сільгоспмашин та 
вироби широкого вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. останнє – 1991 р. 
Очікуються подальші надходження від підприємств. 
 
Директиви, накази, циркуляри Міністерства місцевої промисловості 

УРСР, облмісцевпрому, управління машинобудування Вінницького, 
Подільського раднаргоспів. П’ятирічний (1971–1975) план виробничо-
фінансової діяльності заводу. Річні техпромфінплани. Плани оплати праці, 
кадрового забезпечення та відповідні звіти по їх виконанню. Піврічні плани та 
звіти економічного бюро (1969). Аналізи фінансово-господарської діяльності 
(1969). Річні, квартальні звіти з охорони праці, раціоналізації та винахідництва. 
Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві (1964–1974). Річні 
бухгалтерські звіти. Штатні розписи і кошториси адміністративно-
управлінських витрат. Документи з раціоналізації (заяви, акти, розрахунки 
економічної ефективності, пояснення). Положення про преміювання (1972). 
Списки робітників, ІТП та службовців із повними анкетними даними (1972). 
Протоколи засідань звітно-виборчих зборів профкому. Колективний договір, 
соціалістичні зобов’язання. 
 
 

ПІДПРИЄМСТВА ПРИЛАДОБУДІВНОЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Кам’янець-Подільський приладобудівний завод 
 
Ф.Р-5358, 370 од.зб., 1961–1974 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Заснований на підставі постанови Раднаргоспу Вінницького економічного 
району від 17 липня 1961 р. на базі недобудованих приміщень заводу 
електроосвітлювальної апаратури і міськхарчокомбінату. Спеціалізувався на 
випуску приладів контролю і регулювання технічних процесів. Перебував у 
віданні Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем 
управління СРСР. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1991 р. Очікуються подальші 
надходження від архівного підрозділу підприємства. 
 
Постанови, накази, розпорядження Вінницького раднаргоспу, президії 

Хмельницької облпрофради, Управління електротехнічної і приладобудівної 
промисловості УРСР. Накази директора з основної діяльності. Документи  
будівництва заводу (1961, 1963). Баланс основної діяльності (1961). Річні 
титульні списки капітального будівництва. Техпромфінплани. Плани 
організаційно-технічних заходів по удосконаленню технології, освоєнню нових 
видів, покращення якості продукції, створення належних умов  охорони праці і 
техніки безпеки. Перспективний план соціального розвитку колективу (1971–
1975). Річні, квартальні звіти по випуску та собівартості валової продукції, 
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підготовці кадрів, праці, капітальному будівництву. Основні техніко-
економічні показники діяльності заводу (1964). Річні статистичні звіти по 
кадрах.  Річні звіти з виробництва та атестації нових видів продукції. Річні 
звіти фінансово-господарської діяльності (із додатками),  освоєння 
капіталовкладень. Штатні розписи і кошториси. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Фінансові звіти. Документи по введенню нової 
системи планування та економічного стимулювання праці (1966). Річні звіти 
про нещасні випадки на виробництві,  освоєнню коштів на заходи по 
покращенню умов праці. Журнал реєстрації групових смертельних та тілесних 
ушкоджень при нещасних випадках (1967). Протоколи випробувань приладів, 
акти експертної комісії по впровадженню нових приладів і устаткування. 
Документи з раціоналізації та винахідництву, план заходів з охорони праці. 
Список рацпропозицій та накази по преміюванню. Протокол засідання Ради 
директорів (1969). Протоколи засідання профкому, технічних нарад, тарифно-
кваліфікаційної комісії, товариського суду, школи економічних знань. 
Колективні договори, акти перевірки їх виконання, список працівників заводу – 
учасників ВВВ та їх нагороди (1968). 

 
Кам’янець-Подільський електромеханічний завод 
 
Ф.Р-5637, 343 од.зб., 1959–1976 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створений на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 17.08.1959 р. №962, 
вказівки Держплану УРСР від 03.02.1958 р. на території пам’ятника 
архітектури XVII ст. – Кармелітського монастиря в старому місті. 
Спеціалізувався на виробництві низьковольтної апаратури, приладів контролю 
і регулювання технологічних процесів (реостатів, електромагнітів, 
мікровимикачів, перемикачів, кнопок, клапанів тощо). В період з 1968 р. 
підприємство вперше освоїло випуск нової продукції на теренах колишнього 
Радянського Союзу. Підпорядковувався Міністерству електротехнічної 
промисловості СРСР. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1970 р., останнє – 1991 р. За 
результатами експертизи цінності документів в 1989 р. виділено до знищення 
4 од.зб. 
 
Постанови Ради Міністрів УРСР, розпорядження, накази, вказівки 

Вінницького раднаргоспу, Міністерства електротехнічної промисловості і 
листування з ними з основної діяльності. Листування по якості і сертифіакції 
виробів на експорт, атестації заводської лабораторії контрольно-
вимірювальних приладів. Паспорт заводу (1963). Постанови ВЦРПС і 
облпрофради. Статут заводу (1965). Накази директора з основної діяльності. 
П’ятирічні, річні плани виробничої діяльності підприємства, річні 
техпромфінплани та звіти по їх виконанню. План заходів по покращенню 
якості, надійності і збільшення довговічності виробів (1965–1970). Річні звіти 
по обладнанню, праці, кадровому забезпеченню виробництва. Основні техніко-
економічні показники роботи (1963). Штатні розписи і кошториси. Річні 
виробничі звіти по капітальному будівництву із пояснювальними записками. 
Річні звіти про нещасні випадки на виробництві. Документи по будівництву і 
реконструкції заводу (листування, акти, рішення (1964). Номенклатура виробів 
(1964), розрахунки виробничих потужностей. Протоколи засідань завкому 
профспілки, зборів колективу, комісії по соцстраху, бюро економічного 
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аналізу, товариського суду. Колективні договори і акти їх виконання. 
Документи по соцзмаганню. Список робітників заводу (1967). Документи з 
НОП, раціоналізації і техвдосконаленню, охороні праці.  

 
Закрите акціонерне товариство „Кам’янець-Подільський 
кабельний завод „Кам’янець-Подільськкабель” 
 
Ф.Р-5362, 855 од.зб., 1961–1996 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створений на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1961 р. 
№622, постанови Вінницького раднаргоспу від 17 липня 1961 р. на базі 
колишніх будівель військової частини 3621. Спеціалізувався на виробництві і 
постачанні кабельної та іншої машинобудівної продукції для Волжського 
автомобільного заводу, інших автотранспортних підприємств України, в т.ч. на 
експорт. 
Підпорядковувався до 1991 р. – Всесоюзному об’єднанню 
„Союзелектрокабель” Міністерства електротехнічної промисловості і 
приладобудування СРСР, з 1992 р. – Міністерству машинобудування, 
військово-промислового комплексу та конверсії України. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1969 р., останнє – 2002 р. 
Очікуються подальші надходження від архівного підрозділу підприємства. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях. 
 
Накази, розпорядження управління електротехнічної і приладобудівної 

промисловості Подільського раднаргоспу, постанови президії Хмельницької 
промислової профспілки. Накази директора з адміністративно-управлінської 
діяльності. Рішення виконкому Кам’янець-Подільської міської ради з питань 
розвитку підприємства. Листування з Міністерством електротехнічної 
промисловості СРСР про участь підприємства в міжнародних та всесоюзних 
виставках. Статут (1977, 1993), паспорт заводу (1982). Перспективні, річні 
плани розвитку виробництва, капітального будівництва. Комплексні плани 
організаційно-технічних заходів, річні техпромфінплани. П’ятирічний план 
технічного переозброєння підприємства з пояснювальною запискою (1981-
1985). Річні баланси виробничих потужностей підприємства. Статистичні звіти 
про виконання планів випуску товарної продукції. Плани організаційно-
технічних заходів щодо запровадження прогресивної технології, механізації і 
автоматизації виробництва (1982). Річні звіти по виконанню планових 
показників, оновленню і собівартості продукції, виконанню планів 
капітального будівництва. Річні, квартальні звіти по випуску та асортименту 
продукції. Фінансові звіти із додатками по освоєнню капіталовкладень у 
виробництво. Звіти про роботу спеціалізованого конструкторського бюро. 
Титульні списки капітального будівництва. Акти, протоколи, звіти по охороні 
праці, нещасні випадки на виробництві. Документи з раціоналізації та 
винахідництва (заяви, огляди, протоколи, акти на впровадження), накази 
директора по преміюванню кращих раціоналізаторів (1971). Техніко-
економічні обгрунтування з впровадження нової техніки і технології. Штатні 
розписи і кошториси. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи, акти, звіти про 
випробування зразків продукції. Рішення балансової комісії відносно 
діяльності підприємства (1971). Список працівників заводу, нагороджених 
орденами і медалями (1975). Положення про моральне і матеріальне 
заохочення працівників заводу. Аналіз фінансово-господарської діяльності 
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підприємства (1984). Планово-розрахункові калькуляції вартості і 
рентабельності продукції. Протоколи нарад, звітно-виборних зборів робітників, 
ІТП і службовців, звітні доповіді директора. Колективні договори, акти 
перевірки їх виконання. Протоколи засідань товариського суду, методичної 
ради, школи комуністичної праці. Документи профспілкової організації (плани, 
звіти, протоколи, рішення, подання), групи народного контролю, 
соціалістичних зобов’язань, статті в газету „Заводське життя”. 
 

Хмельницьке виробниче об’єднання „Катіон” Міністерства 
електронної промисловості СРСР 
 
Ф.Р-6143, 976 од.зб., 1967–1987 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
Постановою Ради Міністрів СРСР № 121 від 29 січня 1963 р, наказом 
Міністерства електронної промисловості СРСР №1-ДСП від 2 січня 1967 р.  
була організована дирекція будівництва конденсаторного заводу „Катіон” в    
м. Хмельницькому. Будівництво велося високими темпами і вже в березні 1969 
р, на тимчасових виробничих площах було випущено першу продукцію. 
Відповідно до наказу Міністерства електронної промисловості №625 від 
21.11.1977 р. завод „Катіон” переведено у виробниче об’єднання „Катіон” до 
складу якого крім основного підприємства, увійшли заводи: „Конденсатор”,   
с. Кваси Закарпатської області, „Вимірювач”, м.Чернівці і  „Номінал”, 
м.Волочиськ. Підпорядковувалося 9-му Головному управлінню Міністерства 
електронної промисловості СРСР. 
Спеціалізувалося на виготовленні технічного обладнання спеціального 
призначення, товарів народногосподарського призначення, в т.ч. різних 
моделей телевізора „Електроніка”. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1991 р, останнє – 2000 р. 

 
Накази Міністерства електронної промисловості СРСР про введення в 

експлуатацію і присвоєння назви „Катіон” (1969). Накази, вказівки, 
рекомендації Міністерства електронної промисловості СРСР та Головного 
управління. Накази з основної діяльності. Акти приймання. Службові записки 
Міністерства електронної промисловості СРСР по  виконанню будівельно-
монтажних робіт (1968, 1970). Річні звіти по капітальному будівництву 
об’єднання „Катіон” (1979). Річні квартальні плани по собівартості продукції, 
праці і зарплаті, річні звіти з основної діяльності, капітальному будівництву,  
виконанню доведених норм виробітку. Статистичні звіти по використанню 
енергоресурсів, кадровому забезпеченню виробництва, залишках, 
надходженню і витрачанню дорогоцінних металів (1971). Річні плани і звіти по 
виконанню капітальних ремонтів і модернізації обладнання. Статзвіти про 
нещасні випадки на виробництві, акти перевірок стану охорони праці. 
Документи по раціоналізації і винахідництву (заявки, розрахунки, акти 
впровадження). Журнали реєстрації рацпропозицій. Авторська картотека 
рацпропозицій і удосконалень (1971–1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Штатні 
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Затверджені 
норми виробітку і розцінок. Акти державного приймання і споруд (1974, 1975). 
Відомості, розрахунки виробничих потужностей (1978), рівня механізації і 
автоматизації виробничих процесів окремих цехів (1979). Аналізи виробничої 
діяльності цехів, рішення балансової комісії заводу (1981). Рішення Головного 
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управління і комісії по прийманню перших серій телеприймачів „Електроніка” 
для експорту (1982). Акт приймання в експлуатацію житла (1982, 1983, 1984), 
освоєння нових видів продукції (1984). Колективні договори і акти перевірки їх 
виконання. Протоколи заводських профконференцій,  засідань профспілкового 
комітету, нарад по якості. Соціалістичні зобов’язання і матеріали по їх 
виконанню. Документи з кадрової організації праці (плани, звіти, протоколи, 
інформації). Документи по нагородженню орденами і медалями СРСР 
робітників, службовців (списки, нагородні листи, протоколи вручення (1976).  
Документи групи народного контролю. 

 
 
 
ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 
 
Хмельницька обласна будівельно-монтажна контора 
,,Сільелектробуд” Міністерства сільського господарства УРСР 
 
Ф.Р-669, 240 од.зб., 1947–1955 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена в 1947 р. наказом Українського республіканського тресту 
,,Сільелектробуд” Міністерства сільського господарства УРСР. 
Виконувала будівельно-монтажні роботи по електрифікації сільських 
населених пунктів, колгоспів, радгоспів, МТС, РТС та інших організацій 
області. Ліквідована в 1958 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. Інформація 
використовувалася у тематичних запитах. 

 
Постанови, рішення Кам’янець-Подільського облвиконкому. Накази, 

директивні вказівки тресту ,,Укрсільелектробуд” Міністерства сільського 
господарства УРСР. Книги наказів з основної діяльності та особового складу. 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні, 
квартальні плани виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву 
електростанцій, звіти про їх виконання (місячні, квартальні, річні). Плани 
фінансування і кредитування будівництва, кошториси по фінансуванню. 
Виробничо-технічні плани, технічні проекти сільських електростанцій (гідро, 
електрочастин). Річні плани капітального будівництва новобудов (1953). 
Баланси і звіти з основної діяльності (1951) обласної контори, електро-
механічних майстерень. Річні звіти про кадрове забезпечення. Річні, квартальні 
звіти про виконання будівельно-монтажних робіт. Акти приймання в 
експлуатацію закінчених будівельних об’єктів. Технічні проекти, проектні 
завдання, доповнення, кошториси, схеми, креслення на будівництво 
колгоспних ГЕС, локомобільних електростанцій, гідровузлів, механічних 
майстерень облконтори. Технічні проекти електрифікації колгоспів, ліній 
електропередач. Збірники технічної інформації, прейскуранти цін, зведені 
норми виробітку і розцінки на проведення електромонтажних робіт. Протоколи 
технічних нарад. Листування з урядовими, плановими установами з питань 
планування, фінансування будівельних робіт. Документи з особового складу. 
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Хмельницьке обласне підприємство сільських електричних мереж 
виробничо-енергетичного об’єднання ,,Вінницяенерго” 
Міністерства енергетики і електрифікації УРСР 
 
Ф.Р-5856, 347 од.зб., 1951–1969 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створене в 1951 р. наказом Міністерства енергетики і електрифікації УРСР з 
підпорядкуванням виробничо-енергетичному об’єднанню ,,Вінницяенерго”. 
Займалося розробкою технічних проектів, матеріально-технічним 
забезпеченням об’єктів будівництва гідроелектростанцій, підстанцій, ліній 
високовольтних електропередач; здійснювало контроль за введенням 
закінчених будівельних об’єктів, надійністю експлуатації  електроустановок. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1958 р., останнє 1973 р. Інформація 
використовувалася у краєзнавчих виданнях. 
 
Накази, розпорядження  Міністерства сільського господарства УРСР, 

Головного управління ,,Укрсільенерго” та листування з ними стосовно планів 
електрифікації, якості електроенергії, покращення експлуатації енергомережі, 
ремонтів електроустановок, рацпропозицій. Вказівки гідроелектростанціям з 
питань правильної і безпечної експлуатації ліній електропередач. Листування 
про складання і зміни планів електрифікації Хмельницької області. 
Розпорядження облвиконкому, Хмельницького міськвиконкому по 
удосконаленню техніко-економічних показників експлуатації ліній 
електропередач, стан охорони праці, техніки безпеки. Накази з основної 
діяльності. Річні техпромфінплани контори  і районів електричних мереж; 
піврічні, річні плани фінансування будівництва. Зведений п’ятирічний план 
розвитку енергосистеми Хмельницької області (1966–1970). Титульні списки 
на капітальне будівництво (1961–1963). Акти приймання орендованих 
електростанцій, міжколгоспних станцій до  складу РЕМ (1965). Накази, акти, 
довідки, листування про приймання ліній електропередач,  трансформаторних 
підстанцій від колгоспів, радгоспів, селищ міського типу на баланс районів 
електромереж (1968). Акти приймання в експлуатацію електроустановок 
колгоспів. Технічні описування, схеми, технічні умови по раціоналізації та 
винахідництву. Технічні інформації (1969), технічні умови на проектування 
об’єктів. Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи і кошториси, акти 
документальних ревізій. Річні статистичні звіти про організацію та оплату 
праці у будівництві, системі енергозбуту, забезпечення кадрами. Річні технічні 
звіти районних електричних мереж (РЕМ). Річні, піврічні звіти про реалізацію 
електроенергії (1969). Ліміти промисловим підприємствам на отримання 
електроенергії. Технічні звіти, інформації обстеження стану об’єктів, ліній 
електропередач, протоколи затвердження проектів техумов. Колективні угоди 
районних електричних мереж, матеріали по соцзмаганню, протоколи 
виробничих нарад.  
 

Дирекція будівництва державних електростанцій Хмельницького 
енергетично-експлуатаційного управління сільського господарства 
 
Ф.Р-5333, 130 од.зб., 1950–1971 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена в 1950 р. у складі Кам’янець-Подільської (з 1954) Хмельницької 
контори ,,Сільенерго”, з 1959 р. – Хмельницької обласної експлуатаційної 
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контори ,,Сільенерго”. З 1961 р. діяла при Хмельницькому енергетично-
експлуатаційному управлінні сільського господарства Міністерства енергетики 
і електрифікації УРСР. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1968 р. 
 
Накази Хмельницького енергоуправління сільського господарства, 

рішення облвиконкому стосовно основної діяльності. Постанови виконкомів 
районних рад депутатів трудящих, акти відведення земельних ділянок під 
будівництво ГЕС, знесення будинків. Доповідні записки про стан будівництва 
ГЕС в області  (1954). Річні титульні списки на будівництво ГЕС, квартальні, 
річні звіти про виконання планів капітальних робіт. Довідки балансової 
вартості будівництва ГЕС (1951). Акти приймання об’єктів будівництва в 
експлуатацію. Річні звіти виконання планів капіталовкладень у будівництво 
(1962). Річні титульні списки  по капітальному будівництву (1964–1965). 
Штатні розписи і кошториси. Річні бухгалтерські баланси. Протоколи 
технічних нарад. 

 
Державні  електростанції енергетичного управління 
,,Вінницяенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР 
 
4 фонди, 545 од.зб., 1929–1936, 1940–1941, 1944–1968 рр. Описи, 
каталог. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-738, 375 од.зб., 1929–1941, 1944–1969 рр. 
Проскурівська, ф.Р-906, 7 од.зб., 1936, 1938, 1940–1941 рр. 
Славутська, ф.Р-5812, 25 од.зб., 1949–1963рр. 
Шепетівська, ф.Р-3970, 138 од.зб., 1944–1956, 1960–1968 рр.  
 
Збудовані: Славутська – 1919 р., Шепетівська – 1922 р., Проскурівська –     
1935 р. при міських відділах комунального господарства Наркомату 
комунального господарства УРСР. Підпорядкувалися з 1946 - 1956 рр. – 
Міністерству комунального господарства УРСР, з 1957 - 1965 рр. – 
Вінницькому раднаргоспу, з 1965 р. – енергетичному управлінню 
,,Вінницяенерго” Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. Виробляли 
електроенергію для потреб місцевого господарства. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. Документи фонду ф.Р–3970 
потребують реставрації, відновлення текстів. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Київського Головенерго 

Міністерства комунального господарства УРСР, постанови і рішення 
Вінницького раднаргоспу, Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні 
техпромфінплани, титульні списки проведення капітальних ремонтів 
електростанцій. Виробнича програма розвитку Шепетівської електростанції 
(1952). Річне планування організації та оплату праці; фінансування капітальних 
видатків. Річні, квартальні, місячні бухгалтерські звіти. Місячні звіти 
виконання капіталовкладень у виробництво. Статистичні звіти з підготовки 
кадрів. Річні, місячні  виробничо-технічні звіти, фінансово-енергетичні баланси 
електростанцій. Акти перевірки фінансово-гоподарської діяльності, прийому-
передачі основних засобів, передачі Шепетівської електростанції в РЕМ. 
Калькуляції вартості виробленої електроенергії. Колективні угоди, акти 
перевірки їх виконання. Документи про соцзмагання. 
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Райони електричних мереж (РЕМ) Хмельницького енергетично-
експлуатаційного управління сільського господарства 
 
3 фонди, 180 од.зб., 1949–1969 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-5635, 70 од.зб., 1966–1969 рр. 
Славутський, ф.Р-5395, 37 од.зб., 1949–1963 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5093, 73 од.зб., 1953–1965 рр. 
 
Створені в 1948 р. з підпорядкуванням енергетично-експлуатаційному 
управлінню ,,Вінницяенерго”. 
Займалися перспективним плануванням електрифікації районів; проводили 
матеріально-технічне забезпечення, обслуговування та безпечну експлуатацію 
прийнятих у підпорядкування місцевих електростанцій, ліній електропередач, 
електроустановок.  
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1971 р.  
 
Накази, рішення, директивні вказівки обласного енергоуправління 

сільського господарства. Статут Славутської ГЕС, положення Коржовецької 
ГЕС. Річні промфінплани. Річні виробничо-фінансові плани по розвитку 
місцевої енергомережі, електрифікації населених пунктів, колгоспів, МТС, 
РТС. Плани електрифікації Кам’янець-Подільського і Чемеровецького районів 
(1966–1970). Річні плани працевлаштування молоді. Річні бухгалтерські звіти. 
Акти документальних ревізій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-
управлінських витрат. Річні звіти, баланси Славутської електростанції (1944–
1950). Акти передачі Славутської електростанції у відання РЕМ (1955). Річні 
титульні списки проведення будівельних робіт. Річні звіти з техніки безпеки, 
охорони праці, раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти про 
виконання планів виробництва електроенергії, підготовки, підвищення 
кваліфікації ІТП і робітників. Заходи з техніки безпеки, виконання та освоєння 
коштів на охорону праці, зменшення травматизму. Річні звіти про нещасні 
випадки на виробництві.  Колективні договори, соціалістичні зобов’язання, 
акти перевірки їх виконання. Списки передовиків РЕМ (1967–1968). Протоколи 
засідань товариського суду Кам’янець-Подільського РЕМ. Документи міському 
профспілки (протоколи, кошториси, плани, звіти). Протоколи загальних зборів 
колективу. 
 
 

ПІДПРИЄМСТВА МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Кам’янець-Подільський металоштампувальний завод 
 
Ф.Р-4995, 373 од.зб., 1962–1979 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність простежується у 1960–1979 рр. Підпорядковувався Хмельницькому 
облмісцевпрому Міністерства місцевої промисловості УРСР. Виготовляв 
широкий асортимент продукції масового господарського вжитку. 
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Накази з основної діяльності. П’ятирічні виробничі плани. Річні 
техпромфінплани. Річні, квартальні фінансові плани. Річні, місячні плани і 
заходи по механізації виробничих процесів, освоєння нових видів виробів, 
підвищення культури виробництва, покращення якості продукції. План заходів 
по впровадженню НОП. Річні плани по собівартості продукції, фонду 
заробітної плати. Річні звіти по виконанню науково-дослідницьких, 
конструкторських робіт. Аналізи, інформації, довідки, бюлетені по виконанню 
виробничих планів, соціально-економічних заходів по ефективному 
використанню трудових ресурсів. Документи з раціоналізації (протоколи, 
плани, звіти, довідки). Річні бухгалтерські звіти. Аналізи фінансвої діяльності 
заводу. Кошториси і штатні розписи. Документи по введенню нових умов 
оплати праці. Річні звіти про раціоналізацію, охорону праці, нещасні випадки 
на виробництві, кадрове забезпечення. Норми виробітку, розцінки робіт у 
розрізі виробничих цехів. Списки працівників заводу по цехах. Протоколи 
загальних, звітно-виборних зборів колективу, профспілки. Колективні 
договори, акти перевірки їх виконання. Документи по соцзмаганню. Подання, 
характеристики на передовиків соціалістичної праці. 

 
Кам’янець-Подільський металозавод обласного управління 
місцевої промисловості 
 
Ф.Р-1936, 290 од.зб., 1930–1938, 1944–1969 рр. Описи, каталог. Рос. 
мова. 
 
З 1930-1934 рр. діяла механоштампувальна фабрика ім. 8-го Березня, в 1944-
1951 рр. – Кам’янець-Подільська промислово-кооперативна артіль „Металіст”; в 
1952-1960 рр. – Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль 
інвалідів „Метіліст”, 1960-1969 рр. – металозавод обласного управління 
місцевої промисловості. 
Займався виробництвом металоштампувальних виробів, цвяхів, предметів 
господарського призначення. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1984 р. 
 
Інструкції, вказівки РНК СРСР, Української ради кооперації інвалідів, 

Вінницької обласної спілки кооперації. Постанови, обіжники, інструкції, 
вказівки правління товариства „Допомога”, Вінницького обласного 
конвенційного бюро; розпорядження Облкоопінспілки, облвиконкому, 
міськвиконкому з різних питань. Постанови і рішення Хмельницької 
облпромради, облмісцевпрому по затвердженню планів господарської 
діяльності, працевлаштуванню інвалідів, кооперуванню артілі. Книги наказів з 
основної діяльності. Рішення Хмельницького облвиконкому по будівництву 
цвяхоштампувального цеху (1962). Проект п’ятирічного плану розвитку заводу 
(1966–1970). Річні плани виробничої діяльності, техпромфінплани артілі та 
звіти по їх виконанню. Річні плани фінансування потреб виробництва. Річні 
звіти фінансово-господарської діяльності. Акти ревізій. Книги інвентаризації 
обладнання і майна артілі. Річні виробничо-фінансові баланси. Штатні розписи. 
Інформації, аналізи, звіти про діяльність заводу у розрізі галузей виробництва 
(1965-1970). Документи по раціоналізації (заяви, протоколи, накази, 
розрахунки економічного ефекту від впровадження), накази про преміювання 
кращих раціоналізаторів. Звіти по раціоналізації. Річні звіти по праці, нещасні 
випадки на виробництві, освоєння коштів на заходи по охороні праці. 
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Колективні договори. Протоколи постійно-діючої виробничої комісії, звітно-
виборних зборів членів артілі. Документи по соцзмаганню, роботі бригад 
комуністичної праці, профспілкової організації, товариського суду (1969). 

 
Дунаєвецький механічний завод обласного управління місцевої 
промисловості 
 
Ф.Р-3744, 21 од.зб., 1944–1953 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Започаткований у 1924 р. як чавунно-ливарний завод „Змичка” Проскурівського 
тресту „Червоний металіст”, з 1932–1937 рр. – Вінницького тресту „Червоний 
металіст”. З 1937 р. діяв як Дунаєвецький механічний завод Кам’янець-
Подільського (з 1954) Хмельницького обласного управління місцевої 
промисловості. З 1966 р. перейменований у ливарно-механічний завод 
Міністерства хімічного і нафтового машинобудування СРСР, з 1967-1975 рр. – 
арматурний завод Головного управління промислової арматури СРСР. 
Фонд ІІІ категорії.  Перше надходження– 1964 р.  

 
Річні плани виробництва і поставок продукції, плани по праці і 

зарплаті. Річні виробничі звіти із додатками і поясненнями. Статистичні звіти 
на виконані роботи, місячні бухгалтерські баланси. Штатні розписи і 
кошториси. Матеріали річних інвентаризацій фондів, основних засобів 
виробництва. Плани (ескізи) території і цехів заводу (1946). 

 
Чавунно-ливарні заводи Хмельницького обласного управління 
місцевої промисловості 

 
2 фонди, 133 од.зб., 1945–1968 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Славутський, ф.Р-5819, 98 од.зб., 1945, 1947–1968 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4795, 35 од.зб., 1946–1951, 1963–1966 рр. 

 
Відновили діяльність після звільнення території області від німецько-
фашистських окупантів у 1944 р. В 1951 р. Славутський чавунно-ливарний 
завод був переданий у підпорядкування Міністерства сільськогосподарського 
машинобудування УРСР.  
Займалися виробництвом чавунно-ливарних виробів для потреб сільського 
господарства та побуту. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1959 р., останнє – 1972 р. 
 
Накази, директивні вказівки облмісцевпрому про передачу 

Славутського заводу в підпорядкування „Мінсільмашу” (1952). 
Техпромфінплани та звіти по їх виконанню. Плани виробництва продукції, 
асортименту, звіти з виробництва і реалізації. Річні статистичні звіти. Основні 
техніко-економічні показники виробничої діяльності Славутського ливарно-
механічного заводу (1958). Штатні розписи і кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти. Звіти з виконання планових завдань, праці і зарплаті. 
Титульні списки, розрахунки впровадження нової техніки у виробництво. 
Затверджені норми виробітку і розцінки вартості одиниці продукції (1955), 
нормувальні карти на асортимент продукції, що випускається (1960–1962). 
Протоколи засідання бюро економічного стимулювання (1968), заходи 
переведення заводів на нову систему планування та економічного 
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стимулювання. Документи по раціоналізації та винахідництву (заявки, 
програми, протоколи, розрахунки). Протоколи виробничих нарад, 
профспілкових зборів, засідань профкомітетів. Колективні договори. Заходи 
щодо підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, підсумки їх 
виконання (1963). Титульний список робіт на проведення будівництва 
ливарного цеху Славутського заводу. Договори на соцзмагання, акти перевірки 
їх виконання (1964–1965). 
 

Вагоремонтні  майстерні Кам’янець-Подільського обласного 
управління місцевої промисловості м. Проскурів 

 
2 фонди, 64 од. зб., 1937–1941 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільська облконтора, ф.Р-35, 63 од.зб., 1936–1941 рр. 
Проскурівська майстерня, ф.Р-2312, 1 од.зб., 1937 р. 
 
Створювалися на території Поділля у 30-х ХХ ст. для проведення технічного 
нагляду, надання централізованих послуг по ремонту і повірці засобів 
вимірювання усіх галузей народного господарства області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. 

 
Постанова оргкомітету Президії Верховної Ради УРСР по Кам’янець-

Подільській області про організацію технічного нагляду за ваговимірювальним 
господарством області (1938). Постанови, накази, вказівки раднаргоспу СРСР, 
Наркомату місцевої промисловості УРСР, облмісцевпрому. Техпромфінплани. 
Прейскуранти цін вартості ремонту, інвентаризаційні відомості перегляду норм 
виробітку районних майстерень (1938). Штатні розписи і кошториси. Плани 
проведення технічних навчань працівників-метрологів. Постанови, накази, 
вказівки Раднаркому СРСР, Наркомату місцевої промисловості УРСР, 
облмісцевпрому, облфінвідділу про порядок обліку та використання 
обладнання, матеріалів, кольорових металів, складання планів і звітів, 
підвищення фінансової дисципліни, використання коштів на підготовку кадрів 
(1941). Листування з підприємствами, установами по заключенню договорів з 
районними майстернями з основної діяльності. Відомості про чисельність 
працівників у майстернях області. Замовлення та проведення ремонтів, 
перевірок приладів, акти приймання-здавання, авансові звіти. Відомості по 
виробництву валової продукції, виконанню показників по праці, собівартості 
(1941). Штатні розписи і кошториси. Разові розцінки проведення технаглядів 
(1936), акти перевірки стану майстерень (1940). Звіти (місячні, річні) з 
виконання планових показників. Відомості на виплату заробітної плати (1940). 
Протоколи загальних зборів робітників і службовців по підсумках роботи 
облконтори та реммайстерень. 

 
Районні (міські) промислові комбінати Хмельницького обласного 
управління місцевої промисловості 
 
10 фондів, 608 од. зб., 1941, 1944–1963 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Волочиський, ф.Р-4337, 142 од.зб., 1944–1955 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4168, 142 од.зб., 1947–1958 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4237, 11 од.зб., 1945–1948 рр. 
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Орининський, ф.Р-5639, 57 од.зб., 1944–1963 рр. 
Плужнянський, ф.Р-5896, 58 од.зб., 1951–1963 рр. 
Смотрицький, ф.Р-4470, 8 од.зб., 1948–1953 рр. 
Староушицький, ф.Р-1977, 11 од.зб., 1941 р. 
Шепетівський, ф.Р-4772, 25 од.зб., 1953–1960 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-5811, 25 од.зб., 1953–1960 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4240, 129 од. зб., 1944–1961 рр. 
 
Почали створюватися в березні 1944 р. згідно з розпорядженням РНК місцевої 
промисловості УРСР при міських і районних виконкомах рад депутатів 
трудящих як самостійні державні підприємства для випуску предметів 
широкого вжитку, потреб населення та підприємств місцевої промисловості. 
Підпорядковувалися до 1954 р. – Кам’янець-Подільському, з 1954 р. – 
Хмельницькому облмісцевпрому, виконкомам районних рад депутатів 
трудящих. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1963, 1965 рр. Інформація 
використовувалася у краєзнавчій і виставковій діяльності. 

 
Накази, розпорядження, інструкції Міністерства місцевої 

промисловості УРСР, Міністерства фінансів СРСР, Хмельницького 
облмісцевпрому, рішення обласної і районних рад депутатів трудящих, 
директивні вказівки райфінвідділів. Листування з облмісцевпромом (1945), 
фінвідділами, банками, іншими організаціями з основної діяльності (1947, 
1949). Річні бухгалтерські звіти по капітальному будівництву і відбудові 
райпромкомбінатів (1947). Річні, піврічні, квартальні, місячні звіти з виконання 
виробничо-фінансових планів. Кошториси на відновлення будівель 
Волочиського райпромкомбінату (1947). Штатні розписи і кошториси. Акти 
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Прейскуранти цін 
на швейні вироби індивідуальних замовлень (1944), калькуляції вартості 
одиниці виробів (1950). Статистичні звіти по випуску і реалізації валової 
продукції. Зведені баланси основної діяльності промкомбінатів. Документи 
місцевкомів (протоколи, звіти, виступи), по особовому складу (1946). 

 
Ізяславська фабрика музичних інструментів Міністерства місцевої 
промисловості УРСР 
 
Ф.Р-5894, 294 од. зб., 1944–1979 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Функціонувала з 1935 р. у складі  Ізяславського районного промкомбінату 
Кам’янець-Подільського (з 1954 Хмельницького) обласного управління 
місцевої промисловості. З 1963 р. перейшла у підпорядкування 
республіканського промислового об’єднання „Укрмузпром”  Міністерства 
місцевої промисловості УРСР. 
Займалася виробництвом музінструментів і товарів культурно-побутового 
призначення. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1975 р.  
 
Накази, директивні вказівки облмісцевпрому. Техпромфінплани. 

П’ятирічний план розвитку підприємства (1971-1975). Річні виробничі плани, 
річні, місячні звіти по їх виконанню. Плани матеріально-технічного 
постачання, фінансового забезпечення, реалізації промислової продукції, 
випуску товарів народного споживання. Проекти та розрахунки п’ятирічного 



 263

плану (1976-1980). Квартальні плани виконання капітальних ремонтів основних 
засобів (1965). Квартальні, річні звіти з реалізації товарної продукції, 
надходження рацпропозицій та технічних удосконалень, виконання норм 
витрат сировини. Статистичні звіти по новій техніці, механізації і автоматизації 
технічних процесів, виконанню п’ятирічного плану розвитку 
соцкультпобутової сфери фабрики. Акти обстеження фінансової діяльності 
підприємства. Річні, піврічні звіти по виконанню планових показників по праці 
і зарплаті, собівартості продукції, механізації виробництва. Калькуляції 
собівартості продукції (1975). Штатні розписи і кошториси. Місячні 
бухгалтерські звіти (1945). Річні, місячні виробничі баланси основної 
діяльності (1946). Річні звіти по наявності та використанню потужностей 
спеціалізованого виробництва (1963), акти перевірки виконання планових 
показників, стану культури виробництва, техніки безпеки та охорони праці. 
Документи по соцзобов’язанню. Протоколи засідань фабричного комітету, 
загальних профспілкових зборів, звіти голови фабкому. Заходи по виконанню 
рішень ХХV зїзду КПРС (1976). Колективні договори, акти виконання 
договорів, звіти по видачі трудових книжок (1950). Протоколи засідань 
технічної ради, технічні кошториси (1953). Документи комітету Всесоюзного 
товариства раціоналізаторів та винахідників (довідки, протоколи, звіти). 
Документи по нещасних випадках на виробництві. Список робітників-
переможців комуністичної праці (1973). Списки нагороджених урядовими 
нагородами. (1973-1976). 

 
Старокостянтинівська фабрика побутових товарів 
 
Ф.Р-5089, 43 од. зб., 1961–1965 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
До 1963 р. діяла у складі Старокостянтинівського райпромкомбінату 
Подільського раднаргоспу, з 9 липня 1963 р. підпорядковувалася 
Хмельницькому обласному тресту промисловості товарів культурно-
побутового призначення і господарських потреб (культпобуттоварів) 
Подільського раднаргоспу. 
Займалася виробництвом культурно-побутових товарів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1967р. Інформація на калькованому 
папері зникає. Доступ на загальних підставах. 
 
Накази, розпорядження, постанови, вказівки РНГ Вінницького, 

Подільського економічних районів. Рішення, розпорядження виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих, обкому КПУ, обласного 
управління місцевої промисловості і листування з ними. Постанови президії 
Вінницької, Хмельницької, Тернопільської облпрофспілок, управління 
виробництва культпобуттоварів Подільського раднаргоспу. Техпромфінплани. 
Річні плани виробництва та реалізації товарної продукції, річні, квартальні 
плани фінансового забезпечення виробництва. Плани по праці і зарплаті. 
Штатні розписи і кошториси. Річні бухгалтерські і статистичні звіти (1945). 
Документи по раціоналізації і винахідництву (заявки, акти, плани, звіти). 
Колективні договори, документи на соцзмагання (1964). 
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ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Кам’янець-Подільський цементний завод Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР 

Ф.Р-6169, 6169, 928 од. зб., 1966–1989 рр. Описи, каталог. Укр., рос. 
мови. 
Розпорядженнями Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1963 р. №551 розпочато 
будівництво Кам’янець-Подільського цементного заводу проектною 
потужністю 2400 тонн цементу в рік на 4 технологічні лінії. Пуск першої черги 
заводу потужністю 600 тис. тонн цементу на рік освоєно 31 грудня 1970 р., 
другої черги – в четвертому кварталі 1971 р., третьої – 31 серпня 1972 р., 
четвертої – у 1973 р. Наказом Міністерства промбудматеріалів СРСР від         
11 січня 1971 р. №14, завод переведено на власний баланс з підпорядкуванням 
об’єднанню „Укрцемент” Міністерства промисловості будівельних матеріалів 
СРСР. Підприємство є одним із найпотужніших підприємств галузі у Європі 
по виробництву портландцементу на основі великих запасів вапнякових порід 
гірської гряди Подільських Товтр на півдні області з широкою спеціалізацією, 
комплексною механізацією і автоматизацією технологічних процесів, високою 
продуктивністю праці і рентабельністю виробництва. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1991 р.  Документи НАФ з 1990  по 
2003 р. зберігаються в упорядкованому стані в архівному підрозділі 
підприємства. 

 
Накази, розпорядження, інструкції, директивні вказівки Міністерства 

промисловості будівельних матеріалів УРСР, об’єднання „Укрцемент”. Накази 
директора з основної діяльності. Документи з будівництва заводу 
(кон’юнктурні огляди, планові завдання, звіти, довідки, інформації про хід 
будівництва), протоколи технічних нарад керівництва новобудови. Штатні 
розписи і кошториси видатків на утримання дирекції та робочої сили, плани, 
заходи та звіти по виконанню капітального будівництва. Річні, квартальні, 
місячні плани і звіти по фінансуванню капітальних вкладень на будівництво 
підприємства та житлово-комунальної інфраструктури, рух і потреби у 
кадровому забезпеченні новобудови (1963–1974). Витяг з акту державної 
комісії по введенню 1 черги заводу (1970). Річні, квартальні плани та звіти з 
виробництва, фінансування, праці і заробітній платі, наукової організації праці 
(НОП), собівартості і рентабельності продукції, впровадження нової техніки і 
технології, охорони праці і техніки безпеки, реалізації продукції, раціоналізації 
і винахідництва, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні 
статистичні звіти по атестації робочих місць. Плани організаційно-технічних 
заходів по досягненню проектних потужностей, культури виробництва, 
науково-дослідних робіт (1974–1975), впровадження нової техніки, технології, 
налагодження роботи випалювальних печей. Промфінплани, баланси 
виробничих потужностей та кошториси витрат (1976–1980). Річні звіти по 
балансу корисних копалин. Штатні розписи і кошториси, річні бухгалтерські 
звіти. Положення про оплату праці та преміювання працівників. Річні аналізи 
роботи заводу (1976–1979), акти інвентаризації. Книги, акти, довідки по 
реєстрації нещасних випадків на виробництві. Номенклатура посад інженерно-
технічних працівників та службовців (1977). Колективні договори та акти 
перевірки їх виконання. Документи про роботу школи передового досвіду, 
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наукової організації праці, економічних знань, підвищення продуктивності 
праці, перехід на нову систему оплати праці (1975), зміцнення трудової 
дисципліни, проведення оглядів умов праці і відпочинку, раціоналізацію і 
винахідництво, наставництво, соцзмагання, роботу шкіл компраці. Стандарти 
підприємства по комплексній системі управління якістю. Умови присвоєння 
звання бригади відмінної якості (1978–1979). Стандарти підприємства. Цільові 
комплексні програми. Протоколи спільних засідань адміністрації і профкому, 
постійно-діючих нарад, загальних зборів колективу, профспілкових 
конференцій і документи до них. Протоколи зборів активу партійної, 
комсомольської та профспілкової організацій. Перелік впроваджених у 
виробництво винаходів і рацпропозицій (1988). Документи (плани, кошториси, 
звіти, протоколи) завкому, групи народного контролю. Книга обліку 
переможців соцзмагання. Плани заходів по виконанню постанов ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР та критичних зауважень. Документи про присвоєння 
почесних звань за підсумками соцзмагань. 
 

Кам’янець-Подільський алебастровий завод 
 
Ф.Р-1921, 458 од. зб., 1927–1933, 1944–1971 рр. Описи, каталог. Рос., укр. 
мови. 
 
Побудований в 1927 р. як учбове підприємство Кам’янець-Подільського 
силікатного інституту. З переведенням у 1934 р. силікатного інституту до       
м. Харкова перейшов на самостійний баланс і господарювання. До 1946 р. 
завод перебував у віданні НК (з 1947 р.) Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів УРСР, з 1957 р. – управління промисловості 
будівельних матеріалів Хмельницького облвиконкому, з 1962 р. – 
Подільського раднаргоспу. Спеціалізувався на виробництві будівельного гіпсу 
(алебастру), гіпсових будівельних матеріалів. 
Підпорядковувався Кам’янець-Подільському алебастровому заводоуправлінню 
Хмельницького тресту будівельних матеріалів. 
 
Накази, вказівки, постанови, розпорядження НК промисловості 

будівельних матеріалів УРСР, Головного управління гіпсової промисловості 
УРСР, Міністерства будівництва паливних підприємств СРСР, Міністерства 
вугільної промисловості СРСР, УРСР, комбінату „Укрзахідшахтбуд”, 
обласного управління промисловості будівельних матеріалів, Кам’янець-
Подільського міськвиконкому і листування з ними з питань основної 
діяльності. Циркуляри ВРНГ УСРР з обкладення підприємств продподатками 
(1930). Статути, положення алебастрового заводу. Промислово-фінансові 
плани (техпромфінплани). Затверджені плани випуску продукції. Річні, 
квартальні плани організації та оплати праці. Плани проведення капітального 
ремонту основних фондів та оборотних засобів. Фінансові плани і звіти по 
реалізації продукції, розширенню асортименту і підвищенню якості матеріалів. 
Плани, заходи по зниженню собівартості продукції, забезпечення виконання 
планів, впровадження нової техніки і технології. Плани роботи, протоколи, 
звіти групи економічного аналізу. Штатні розписи і кошториси. Річні 
статистичні звіти. Річні бухгалтерські звіти. 
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Державні гіпсо-алебастрові заводи обласного управління 
промисловості будівельних матеріалів 
 
3 фонди, 73 од.зб., 1933–1937, 1944–1962 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільський (гіпсовий), ф.Р-1934, 30 од.зб., 1934–1937 рр. 
Кудринецький, Ф.Р-3493, 6 од.зб., 1944–1962 рр. 
Рихтецький, Ф.Р-160, 37 од.зб., 1933–1937, 1944–1957 рр. 
 
Введені в дію у 1927–1930 рр. Підпорядковувалися Кам’янець-Подільському 
об’єднаному заводоуправлінню будівельних матеріалів, з 1945 р. – 
Хмельницькому обласному управлінню промисловості будівельних матеріалів. 
Виробляли будівельний гіпс. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 1987 р. В 1997 р. 
за результатами експертизи цінності документів вилучено 5 од.зб. 
 
Річні техпромфінплани. Річні виробничі звіти з основної діяльності. 

Штатні розписи і кошториси витрат (1934–1962). Описи майна, матеріалів. 
Сальдові відомості амортизаційних відрахувань, відомості на перевезення 
готової продукції, оплату праці, видачу спецодягу робітникам і службовцям 
(1933–1934). 
 

Державні вапнякові заводи  
 
3 фонди, 495 од.зб., 1927–1934, 1944–1961 рр. Описи, каталог. Рос. 
мова. 
 
Вербецький, ф.Р-1906, 223 од.зб., 1929–1934, 1944–1953 рр. 
Гуменецький, ф.Р-2104, 77 од.зб., 1927–1934, 1961–1975 рр. 
Закупнянський, ф.Р-5848, 195 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
 
Створювалися всередині ХІХ ст. упродовж Подільсько-Товтрової гряди, 
багатої на вапнянкові породи Чемеровецького, Кам’янець-Подільського 
районів. 
Підпорядковувалися до 1934 р. – Вінницький обласній конторі будматеріалів, з 
1954-1956 рр. – Кам’янець-Подільському управлінню промбудматеріалів, з 
1954-1956 рр. – Хмельницькому облуправлінню промбудматеріалів, з 1957-
1965 рр. – управлінню промбудматеріалів Подільського раднаргоспу. 
Займалися випалюванням вапна для потреб народного господарства. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 

 
Накази, вказівки, інструкції НК будівельних матеріалів УРСР, Ради 

Міністрів УРСР (1944-1947), Міністерства промисловості будівельних 
матеріалів УРСР, Головного управління гіпсової і в’яжучої промисловості 
МПБМ УРСР, республіканського тресту “Укрвяжпром”, ЦСУ УРСР, НК 
фінансів СРСР, Президії Українського республіканського комітету профспілок 
працівників промбудматеріалів. Технічні вказівки Державної інспекції по 
технічному нагляду за виробництвом, постанови і рішення Кам’янець-
Подільського облвиконкому (1950–1953), управління південно-західного 
тресту підприємств будматеріалів. Накази з основної діяльності. Річні плани по 
виробництву і реалізації товарної продукції (1945), звіти по їх виконанню. Річні 
титульні списки проведення капітальних ремонтів і капіталовкладень у 
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розвиток виробництва (1946). Технічний кошторис, інформації про хід 
проведення будівельно-відновлювальних робіт Закупнянського заводу. 
Квартальні плани і звіти по капбудівництву (1948). Плани розвитку кам’яно-
гірських розробок (1952). Дозволи на проведення вибухових робіт (1952). Річні 
виробничі звіти. Баланси основної діяльності заводів. Журнали аналітичного 
обліку основних засобів виробництва (1965). Статистичні звіти по кадровому 
забезпеченню, нормах виробітку, витратах матеріалів, палива. Документи 
бухгалтерського обліку (касові книги, оборотні і контрольні відомості і 
баланси). Фінансові звіти по капіталовкладеннях. Річні бухгалтерські звіти. 
Акти контрольних перевірок фінансово-господарської діяльності. Звіти по 
особовому складу (1946). Річні, квартальні звіти по добору, підготовці кадрів 
(1948). Норми виробітку і розцінки вартості виконаних робіт (1946). Штатні 
розписи і кошториси. Інвентаризаційні описи (1947). Акти приймання майна, 
книги обліку готової продукції (1950). Технічні норми і технічний режим 
роботи підприємств (1951). Звіти, інструкції, листування по надходженню і 
впровадженню технічних удосконалень, рацпропозицій (1954), накази по 
преміюванню раціоналізаторів (1955). Акти обстеження, звіти, заходи з техніки 
безпеки та охорони праці, акти про нещасні випадки на виробництві. 
Протоколи технічних нарад, загальних зборів колективів, засідань 
кваліфікаційних комісій, оперативних нарад. Протоколи економічних 
конференцій (1953). Колективні договори, звіти по виконанню умов договорів 
(1948). Списки працівників Вербецького вапнякового заводу нагороджених 
державними нагородами (1949). Профспілкові документи. Протоколи, доповіді 
по соцзобов’язаннях. Книги приписки жильців Закупнянського (1946), списки 
робітників і службовців Вербецького заводу (1950). Документи з особового 
складу (заяви, відомості, особові рахунки, автобіографії, службові 
характеристики тощо). 

 
Кам’янець-Подільський завод  покрівельних матеріалів 
 
Ф.Р-4033, 243 од. зб.,1944–1957, 1963–1971 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Започатковано у 1944 р. як Кам’янець-Подільська артіль будівельних 
матеріалів обласної Ради промислової кооперації. З 1960–1961 рр. – районний 
комітет місцевої промисловості, з 1961–1962 рр. – заводоуправління будівель-
них матеріалів обласного управління промбудматеріалів, з 1962–1964 рр. – 
заводоуправління будівельних матеріалів обласного управління місцевої 
промисловості, з 1964–1965 рр. – завод кровельних матеріалів Подільського 
раднаргоспу, з 1966 р. – завод кровельних матеріалів Хмельницького тресту 
промисловості будівельних матеріалів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1964 р., останнє – 1991 р. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях. 
 
Постанови, рішення Хмельницької облпромради будматеріалів, 

Кам’янець-Подільського міськвиконкому, Хмельницького облуправління 
будівельних матеріалів, обласного управління місцевої промисловості та 
листування з ними з основної діяльності. П’ятирічний план розвитку 
підприємства (1966–1970). Річні техпромфінплани, річні фінансово-
господарські плани розвитку виробництва, річні плани випуску валової 
продукції та фонд оплати праці. Річні статистичні звіти з підготовки та 
підвищення кваліфікації робітників, ІТП, службовців. Річні, квартальні 
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фінансово-господарські звіти, акти документальних ревізій. Штатні розписи і 
кошториси. Документи з раціоналізації (плани, заяви, акти, протоколи); 
охорони праці і техніки безпеки на виробництві. Протоколи загальних зборів 
колективу, профспілкової організації, товариського суду. Колективні договори 
та підсумки їх виконання. 

 Державні заводи вогнетривів Хмельницької області 

3 фонди, 310 од.зб., 1944–1980 рр. Описи. Рос. мова. 
Буртинський, ф.Р-6212, 141 од.зб., 1944–1980 рр.  
Купинський, ф.Р-4786, 105 од.зб.,1944–1958 рр. 
Майдан-Вильський, ф.Р-4785, 64 од.зб., 1944–1955 рр. 
 
Буртинський створений у 1932 р., Купинський і Майдан-Вильський у 1944 р. 

Підпорядковувалися: Буртинський – до 1941 р. Південно-Західній залізниці, з 1945 р. – 
управлінню промисловості будматеріалів  Наркомату шляхів сполучень СРСР, з  1946 
- 1951 рр. – управлінню промисловості Південно-західної залізниці Міністерства 
шляхів сполучень СРСР, з 1952 р. – Південно-Західному територіальному тресту 
„Південтрансбуд” МШС СРСР, з 1963 р. – „Південтрансбуд” Державного комітету по 
транспортному будівництву СРСР Міністерства транспортного будівництва СРСР. 
Купинський завод вогнетривів підпорядковувався обласному управлінню 
промбудматеріалів Міністерства промисловості промбудматеріалів УРСР; Майдан-
Вильський – управлінню вогнетривкої промисловості Міністерства чорної металургії. 
 Займалися виробництвом черепиці, вогнетривкої цегли, дренажних і 
керамічних труб, метало-бетонних конструкцій, стінових матеріалів. 
 Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., Ф.Р-6212 – 1993 р.  

Накази, постанови колегії Міністерства промисловості будівельних 
матеріалів СРСР, обласного управління будматеріалів, Головного управління 
вогнетривкої промисловості Міністерства чорної металургії СРСР, накази і 
постанови, приписи тресту „Південьтранспром”. Накази з основної діяльності. 
Статут Купинського заводу вогнетривів (1944). Техпромфінплани  (1980).        
П׳ятирічний план розвитку Буртинського заводу вогнетривів (1976-1980). Річні 
виробничо-фінансові плани, плани по праці і зарплаті. План розвитку гірничих 
робіт по розробці і освоєнню глиняних кар’єрів Буртинського заводу 
вогнетривів (1975). Плани і річні звіти по капітальному будівництву. Титульні 
списки будівництва Майдан-Вильського вогнетривного заводу (1947), 
кошториси на капітальний ремонт (1948). Річні фінансові звіти із додатками, 
річні статистичні звіти з кадрових питань. Річні заключні бухгалтерські звіти-
баланси. Штатні розписи і кошториси, положення про преміювання (1976). 
Акти документальних ревізій. Технологічні режими виробництва керамічних 
каналізаційних труб (1972). Кон’юнктурні огляди роботи Буртинського заводу 
вогнетривів (1971). Норми виробітку і розцінки вартості виробничих процесів 
(1972). Акти тарифно-кваліфікаційної комісії (1969). Акти про нещасні випадки 
на виробництві. Колективні договори. Списки особового складу Буртинського 
заводу вогнетривів (1980). Договори на соцзмагання (1952). Протоколи 
виробничих  нарад,  засідань профспілкового комітету, фінансові звіти 
профкомів. 
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 Цегельні заводи Хмельницького обласного тресту будматеріалів 
 
 2 фонди, 96 од.зб., 1945–1968 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
 Орининський, ф.Р-4996, 16 од.зб., 1960–1962 рр. 
 Шепетівський, ф.Р-4777, 80 од.зб., 1945–1968 рр. 

Створювалися у перші післявоєнні роки для виробництва цегли із місцевих 
сировинних запасів глини і суглинків для потреб відбудови народногосподарських 
б’єктів. Підпорядковувалися Кам’янець-Подільському, з 1954 р. – Хмельницькому 
бласному управлінню промбудматеріалів Міністерства промисловості будівельних 
матеріалів УРСР. 
 Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1971 р. 
 
 Накази, постанови і рішення колегії Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів (1957), Хмельницького обласного управління 
промбудматеріалів (1959), розпорядження, постанови, рішення раднаргоспу 
Подільського економічного району (1963), Хмельницького тресту 
будматеріалів (1967), облмісцевпрому (1960), Хмельницької обласної і 
Шепетівської районної рад депутатів трудящих (1960). Річні техпромфінплани. 
Річні виробничо-фінансові плани, звіти по їх виконанню. Річні бухгалтерські 
звіти по випуску і реалізації товарної продукції, фінансово-господарській 
діяльності, капітальному будівництву, статистичні звіти (1962). Штатні 
розписи і кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності (1961). 
Договори на соцзмагання із спорідненими заводами (1953). Протоколи 
виробничих нарад (1967). 

 
Кам’янець-Подільський завод залізобетонних конструкцій 
 
Ф.Р-4228, 355 од. зб., 1957–1976 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Побудований в 1957 р. як майстерня будівельних деталей Хмельницького 
облбудтресту. З 1959-1960 рр. – Кам’янець-Подільський завод залізобетонних 
виробів Вінницького раднаргоспу, з 1961 р. – завод залізобетонних і 
будівельних конструкцій обласного тресту „Хмельницьксільбуд”. 
Спеціалізувався на виробництві будівельних матеріалів, залізобетонних 
конструкцій для будівельних об’єктів народного господарства області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 2001 р. 
Очікуються подальші надходження від архіву підприємства. 
 
Накази, постанови, вказівки Міністерства промислового будівництва 

УРСР, промисловості будівельних матеріалів Вінницького раднаргоспу, тресту 
„Хмельницьксільбуд”. Рішення Хмельницького облвиконкому, Кам’янець-
Подільського міськвиконкому стосовно основної діяльності. Накази директора 
з основної діяльності. Листування з трестом „Хмельницьксільбуд”. 
П’ятирічний (1966-1970) план розвитку підприємства. Річні техпромфінплани. 
Річні плани промислового виробництва, діяльності бюро економічного аналізу. 
Річні фінансові плани і виробничі завдання. Плани з праці і випуску товарної 
продукції. Річні статистичні звіти  по кадровому забезпеченню. Статистичні 
звіти з виробничої діяльності, рентабельності виробництва. Зведені річні 
фінансово-господарські звіти. Штатні розписи і кошториси адміністративно-
управлінських витрат. Річні бухгалтерські звіти із поясненнями. Акти 



 270

документальних ревізій та обстеження діяльності заводу. Виробнича 
потужність підприємства (1964), баланс виробничої потужності (1968). 
Протоколи засідань балансової комісії (1970). Документи по раціоналізації 
(короткі описи, економічні ефекти, накази з преміювання, списки кращих 
раціоналізаторів, звіти). Документи по охороні праці (заходи, акти нещасних 
випадків на виробництві). Плани, заходи, інформації з питань удосконалення 
технологічних процесів, покращення якості продукції, умов праці та 
підвищення культури виробництва. Протоколи засідань технічної ради, колегії 
Головподільськбуду, завкому, загальних зборів колективу. Соціалістичні 
зобов’язання, колективні угоди та акти перевірки їх виконання. Документи 
товариського суду (1966). 

 
Кам’янець-Подільський комбінат будівельних матеріалів 
 
Ф.Р-5361, 119 од. зб., 1963–1971 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створений у 1963 р. наказом Хмельницького облміжколгоспбуду для 
забезпечення будівельними матеріалами райміжколгоспбудів для розвитку 
соціально-економічної інфраструктури у сільській місцевості. Ліквідований у 
1999 р. 
 
Розпорядження, постанови Хмельницького облміжколгоспбуду. 

Коротка історична характеристика розвитку комбінату (1963-1967). Річні 
будпромфінплани та звіти по їх виконанню. Штатні розписи і кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій. Річні 
фінансово-господарські звіти, річні статистичні звіти з охорони праці і про 
нещасні випадки на виробництві, освоєння коштів на виконання заходів з 
техніки безпеки. Річні звіти по виконанню планових показників. Документи по 
раціоналізації і винахідництву (заяви, описи, малюнки, рішення, акти, 
протоколи). Річні звіти по кадровому забезпеченню, залученню молоді, їх 
фаховий рівень. Протоколи засідань загальних зборів колективу, 
профспілкового комітету, товариського суду. Соціалістичні зобов’язання. 

 
Кам’янець-Подільський завод холодного асфальтобетону 
 
Ф.Р-5356, 392 од. зб., 1956-1974 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Діяв у 1956–1974 рр. Підпорядковувався Республіканському промисловому 
об’єднанню „Укршляхбудіндустрія” Міністерства будівництва та експлуатації 
автомобільних шляхів УРСР. 
Спеціалізувався на виробництві асфальтобетону для потреб шляхового 
будівництва. 
 
Річні техпромфінплани та звіти по їх виконанню із поясненнями. Річні 

фінансові плани розвитку виробництва, реалізації валової продукції. Річні 
квартальні звіти по випуску і реалізації продукції, статистичні звіти по кадрах, 
оплаті праці. Штатні розписи і кошториси. Протоколи загальних зборів 
колективу, завкому, профспілкових зборів, звітно-виборних конференцій. 
Колективні договори, соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
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Славутський руберойдний завод Міністерства промисловості 
будматеріалів УРСР „Укрголовполімерматеріали” 

 
Ф.Р-5987, 112 од. зб., 1964–1979 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Заснований в 1898 р. на базі приватної толевої артілі. Після націоналізації у 
1922 р. перебував у підпорядкуванні Славутського прикордонного загону, 
виробляючи покрівельну толь для потреб прикордонних військ. Після 1945 р. 
підпорядковувався обласній конторі „Заготзерно” в м. Проскурові. З 1964 – 
1965 рр. підпорядковувався Управлінню промбудматеріалів Подільської Ради 
народного господарства, з 1966 р. – перебував у підпорядкуванні Головного 
управління промисловості полімерних, облицювальних, покрівельних і 
теплоізоляційних матеріалів Міністерства промисловості будівельних 
матеріалів УРСР „Укрголовполімерматеріали”. Після реконструкції у 1983 р. 
наказом „Укрголовполімерматеріали” від 29.06.1987 №163 перейменований на 
Славутський рубероїдний завод. З 1992 р. завод підпорядковувався 
Українській державній корпорації „Укрбудматеріали”. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1988 р., останнє – 1998 р. 

 
Наказ Головного управління промбудматеріалів про стан і заходи щодо 

підвищення і росту продуктивної праці. Накази з основної діяльності. 
Директивні вказівки облвиконкому по реалізації нестандартної продукції. 
П’ятирічний план виробництва і соціального розвитку заводу (1976-1980). 
Річні техпромфінплани. Річні, квартальні звіти з виробничо-господарської і 
фінансової діяльності. Річні статистичні звіти з виконання планів по праці, 
собівартості продукції, кадровому забезпеченню виробництва. Кошториси і 
штатні розписи заводу, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Документи (заяви, протоколи, акти, схеми) по раціоналізації і винахідництву. 
Організаційно-технічні заходи по виконанню виробничих програм, 
покращенню якості продукції, охорони праці і техніки безпеки, механізації і 
автоматизації трудомістких процесів. Коротка характеристика підприємства 
(1970). Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Протоколи 
розширених виробничих нарад. Соціалістичні зобов’язання. 
 

Славутський завод „Будфарфор” управління керамічної  
і неметалорудної промисловості Міністерства промбудматеріалів 
УРСР  
 
Ф.Р-2202, 265 од. зб., 1933–1936, 1940–1941, 1944, 1956–1979 рр. 
Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Утворений у 1909 р. одеським купцем-посудником Ушером Мошковичем 
Сігалом на базі чавуноливарного і механічного заводів містечка Славута для 
виготовлення керамічних виробів. На початку ХХ ст. перейменований у 
фарфорово-фаянсовий завод „Славута”. Після націоналізації у 1922 р. 
перейшов у підпорядкування Всеукраїнського обєднання „Фарфор-скло”, 
виготовляв санітарно-керамічну продукцію для народного господарства. 
Підпорядковувався з 1944-1956 рр. Міністерству промбудматеріалів СРСР, з 
1957-1962 рр. – тресту „Буднерудпром” Вінницького раднаргоспу, з              
1962-1964 рр. – управлінню „Промбудматеріалів” Подільського раднаргоспу, з 
1965 р.– управлінню керамічної і неметалорудної промисловості Міністерства 
промбудматеріалів УРСР. Спеціалізувався на виробництві продукції 
будівельної кераміки. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1956 р., останнє – 1977 р. 
Очікується подальше надходження від архівного відділу Славутської 
райдержадміністрації. 

 
Накази, розпорядження, постанови, вказівки управління 

промбудматеріалів, РНГ УРСР, „Укрбуднерудпрому” з питань основної 
діяльності. Акт передачі заводу в підпорядкування управлінню керамічної і 
неметалорудної промисловості Міністерства промбудматеріалів УРСР. 
П’ятирічний план розвитку виробництва, проведення науково-дослідних та 
проектно-конструкторських робіт по створенню нових технологій в галузі 
будівельної кераміки (1971–1975). Техпромфінплани і розрахунки до них. Річні 
виробничо-фінансові плани розвитку виробництва, освоєння капіталовкладень; 
річні, квартальні звіти з цих питань. Річні звіти з основної діяльності заводу 
(1940). Фінансові плани. Акт підрахунку збитків, спричинених заводу 
німецько-фашистськими  окупантами в період Великої Вітчизняної війни 
(1944). Аналіз виробничої діяльності заводу (1947). Річні звіти по технічному 
переоснащенню виробництва, виконанню планів по праці і зарплаті, 
собівартості товарної продукції по заводу і цехах.  Норми виробітку і розцінки 
вартості одиниці продукції по цехах (1951). Статистичні звіти про чисельність 
робітників за професіями. Звіти по виконанню планів капіталовкладень та 
введення в дію основних фондів (1951), механізації виробництва (1973). 
Штатні розписи і кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності 
(1965–1967). Квартальні статзвіти по виконанню норм витрат палива, теплової і 
електричної енергії (1955), надходженню і витратах сировини і матеріалів 
(1962). Документи по раціоналізації і винахідництву (протоколи засідання 
Ради, раціоналізації, звіти, інформації, пояснюючі записки). Річні статистичні 
звіти по впровадженню рацпропозицій, технічні описання. Заходи, інформації з 
питань покращення умов праці. Акти перевірок стану охорони праці і техніки 
безпеки на виробництві (1963); звіти з охорони праці. Річні звіти по 
капітальному будівництву (1974). Зведені річні звіти по випуску продукції 
будівельної кераміки (1975).  Колективні договори та підсумки їх виконання. 
Постанови Ради народного господарства по нагородженню колективу за 
підсумками соцзмагань в галузі (1963). Списки бригад комуністичної праці. 
 

Полонський завод художньої кераміки Полонського виробничого 
об’єднання „Фарфор” 
 
Ф.Р-4792, 472 од. зб., 1947, 1949–1956, 1959–1962, 1964–1988 рр. 
Описи, каталог. Рос., укр., англ. мови. 
 
Започатковано у 1937 р. як артіль „Керамік” з підпорядкуванням обласній 
гірничо-будівельній спілці Української художньо-промислової спілки. Згідно з 
постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 28 серпня 1956 р. №1058 „Про 
реорганізацію промислової кооперації УРСР” переведана у підпорядкування 
„Укрголовфарфорфаянс” з перейменуванням на Полонський завод художньої 
кераміки. З 1964-1965 рр. підпорядковувався управлінню легкої промисловості 
Подільського раднаргоспу, з 1966-1969 рр. – Головному управлінню фарфоро-
фаянсової промисловості, з 1970 р. – Республіканському виробничому 
об’єднанню фарфорово-фаянсової промисловості. З 1975 р. – входить до 



 273

складу Полонського виробничого об’єднання „Фарфор” Міністерства легкої 
промисловості УРСР. 
Займався виробництвом керамічної продукції, товарів широкого вжитку. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1991, 1993 рр. За результатами 
експертизи цінності від 21.07.1993 р. виділено в утиль 54 од.зб. 

 
Постанови, розпорядження, вказівки Укрпромради, Укрхудпромспілки, 

облпрофради. Накази директора з основної діяльності. Виробничі плани артілі 
„Керамік” (1947–1955). Техпромфінплани. Річні, квартальні плани по праці, 
зарплаті і нормах виробітку, виробництва і реалізації продукції. Затверджені 
технічні проекти капітального будівництва, реконструкції заводу і документи 
до них (1952). Положення про акордно-преміальну оплату праці. Техніко-
економічні показники діяльності підприємства (1969). Звіти про стан, 
розстановку і виховання кадрів (1970), положення про преміювання робітників, 
ІТП і службовців (1978). Штатні розписи і кошториси. Статистичні, річні 
виробничо-фінансові звіти. Довідки, інформації, економічні аналізи виробничо-
фінансової діяльності (1971, 1972). Звіти з соціального розвитку заводу (1971–
1975). Накази, акти, довідки, заходи з охорони праці і техніки безпеки. 
Документи по передачі артілі „Керамік” у підпорядкування „Укрголовфаянсу” 
(1956). Технологічна документація (1967, 1976, 1985, 1988). Доповідь 
директора з питань госпрозрахунку і діяльності в нових умовах 
господарювання (1966). Колективний договір. Соціалістичні зобов’язання, акти 
перевірки їх виконання. Протоколи засідань Правління і загальних зборів   
членів колективу. Протоколи засідань худради з перегляду техумов і зразків 
продукції, планових калькуляцій на нові види продукції (1953–1955). 
Листування з проектування, фінансування будівництва заводу (1953). 
Документи діяльності профспілкового комітету (плани, звіти, протоколи, 
кошториси, доповіді). Документи організації комуністичної праці (1974), 
роботи постійно-діючих комісій (1974). 
 

Славутський склозавод республіканського промислового 
об’єднання скляної промисловості „Укрскло”  
 
Ф.Р-5394, 187 од. зб. 1949–1952, 1960–1981 рр. Описи,  каталог. Рос., укр. 
мови. 
 
Введений в експлуатацію в травні 1947 р. Підпорядковувався Кам’янець-
Подільському місцевому, з 1949 р. – Українському республіканському тресту 
„Укрфарфорфаянс” Міністерства місцевої промисловості УРСР, з 1966-1980 рр. 
– Міністерству промислових будматеріалів УРСР, з 1980 р. – 
республіканському об’єднаню скляної промисловості „Укрскло”. 
Спеціалізувався на виробництві електроосвітлювального скла, облицювальної 
плитки, плитки із молочного скла, пресових стаканів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. останнє – 1987 р. 
 
Накази, директивні вказівки тресту „Укрфарфорфаянс” (1949–1952) та 

листування з трестом з виробничої діяльності. Перспективні плани розвитку 
заводу (1959–1965, 1976–1980). Інформація, довідки з історії розвитку 
склозаводу (1965). Річні техпромфінплани та техніко-економічні показники 
виробництва продукції, річні фінансові звіти по виконанню планів з праці і 
зарплати, собівартості продукції і кошторисів. Річні бухгалтерські звіти, штатні 
розписи. Документи (плани, заходи, акти, пояснювальні записки, довідки) з 
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охорони праці, техніки безпеки на виробництві, звіти по виконанню заходів з 
покращення умов праці. Документи (акти, довідки, розрахунки) по 
переведенню підприємства на 7-годинний робочий день (1960). Плани, звіти, 
акти, пояснювальні записки, довідки, заяви, схеми та акти впровадження 
рацпропозицій і технічних удосконалень на виробництві. Колективні договори 
та акти перевірок їх виконання (1963). Документи (плани, звіти, акти перевірок, 
протоколи) промислового комітету, групи народного контролю, НОП. 
 

Славутський хімічний завод Хмельницького обласного 
управління місцевої промисловості 

 
Ф.Р-5800, 183 од. зб., 1960–1980 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Утворений в 1960 р. як Славутський лісохімічний завод по виробництву 
деревного вугілля, штучної оліфи, дьогтю, колісної мазі Хмельницького тресту 
культпобуттоварів Подільського раднаргоспу, з 1966 р. – Вінницького тресту 
„Вінницядеревпром” Міністерства лісової, целюлозно-паперової і 
деревообробної промисловості. Розпорядженням Хмельницького 
облвиконкому від 6 травня 1972 р. №150-р., наказом Хмельницького 
облмісцевпрому від 14 червня 1977 р. №81 в зв’язку із розширенням 
асортименту товарів побутової хімії перейменований у Славутський хімічний 
завод Хмельницького обласного управління місцевої промисловості. 
Спеціалізувався на виробництві лісохімічної, хімічної, деревообробної 
продукції, будівельних матеріалів, товарів широкого вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1972 р., останнє – 1995 р. 

 
Накази, директивні вказівки Хмельницького облмісцевпрому. Книги 

наказів по основній діяльності. П’ятирічний план виробництва та соціально-
культурного розвитку підприємства (1976-1980) і підсумки його виконання. 
Техпромфінплани. Річні плани по праці і зарплаті, виробничо-фінансовій 
діяльності та підсумки виконання річних виробничих планів по випуску 
валової продукції. Річні статистичні звіти по кадровому забезпеченню 
виробництва. Підсумки виконання 7-річного плану з виробництва валової і 
товарної продукції, капіталовкладень у виробництво, введення в дію основних 
фондів, освоєння виробничих потужностей (1959–1965), титульні списки 
капітального будівництва, калькуляція витрат на виробництво промислової 
продукції. Річні бухгалтерські звіти, кошториси і штатні розписи, акти 
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, калькуляція 
собівартості. Накази і розрахунки по переведенню цехів на госпрозрахунок,  
нову систему планування та матеріального стимулювання результатів праці 
(1971). Документи (накази, протоколи, доповіді, звіти) з раціоналізації і 
винахідництва, технічної безпеки і промислової санітарії. Колективний договір, 
соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. Протоколи загальних 
зборів колективу, засідань місцевкому. 

 
Полонське виробниче об’єднання „Фарфор” Міністерства легкої 
промисловості УРСР 
 
Ф.Р-3969, 682 од. зб., 1944–1982 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Заснований у 1880 р. приватним кустарем. В 1917 р. завод націоналізовано з 
переведенням у підпорядкування Наркомату місцевої промисловості УСРР. 
Діяльність заводу була припинена в період тимчасової окупації області     
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(1941–1944). Знаходився у підпорядкуванні: з 1944 по 1953 р. – 
Республіканського тресту „Укрфарфорфаянс”, з 1954 р. – Головного 
управління фарфоровофаянсової промисловості „Укрголовфарфорфаянс” 
Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, з 1957 р. – Головного 
управління легкої промисловості Вінницького раднаргоспу, з 1966 р. по 1969 р. 
– Головного управління „Укрголовфарфорфаянс”, з 1970 р. по 1975 р. – 
Республіканського виробничого об’єднання „Укрфарфор” Міністерства легкої 
промисловості УРСР. В 1976 р. перейменований в Полонське виробниче 
об’єднання „Фарфор” Українського промислового об’єднання 
„Укрпромфарфор”. 
Займався виробництвом та реалізацією фарфорового посуду в межах СРСР, 
країн ближнього і дальнього зарубіжжя. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р., останнє – 1994 р. 
Очікується надходження від архівного відділу Полонської 
райдержадміністрації. Документна інформація використовувалася у наукових 
виданнях, виставковій діяльності. 

 
Накази (витяги), розпорядження, директивні вказівки Міністерства 

місцевої промисловості УРСР, Українського республіканського тресту 
„Укрфарфорфаянс”, Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР, 
головного управління „Укрголовфарфорфаянс”, Міністерства фінансів СРСР. 
Рішення і розпорядження виконкому обласної ради депутатів трудящих. 
Історична довідка розвитку заводу (1985). Накази з основної діяльності. План 
виробничо-соціального розвитку підприємства (1971–1975). Плани обміну 
досвідом з підприємствами галузі. Плани виробництва та реалізації продукції, 
квартальні і річні звіти по їх виконанню. Плани з праці і зарплати, наукової 
організації праці, техніки безпеки і охорони праці. Промфінплани, річні 
фінансові плани, капітального будівництва. Накази, протоколи, акти, плани, 
довідки, заходи, інформації по охороні праці, НОП, раціоналізації і 
винахідництву, культурі виробництва. Звіти, свідоцтва по випуску нових видів 
продукції, продукції зі Знаком якості, впровадженню стандартів підприємства, 
передовій організації і нормуванню праці, впровадженню стандартів 
підприємства. Звіти-баланси з виробничої діяльності. Річні бухгалтерські звіти 
з додатками. Статистичні звіти про кадри, нещасні випадки. Кошториси і 
титульні списки по капітальному будівництву. Затверджені норми виробітку і 
розцінки по основних видах продукції, інвентарні описи основних фондів 
заводу  (споруд і приміщень) (1951). Штатні розписи і кошториси, аналізи 
господарської діяльності заводу. Інформації про хід проведення реконструкції 
заводу (1965). Акти документальних ревізій. Річні, квартальні фонди заробітної 
плати. Номенклатура посад (1979). Ліміти фінансових асигнувань на 
розширення і капітальне будівництво заводу (1982). Паспорти і технічні умови 
на фарфоровий посуд. Заходи, пропозиції, акти, довідки з питань покращення 
якості продукції, проведення галузевих оглядів. Колективні договори та акти 
перевірки їх виконання. Листування про введення в експлуатацію об’єктів 
закінченого будівництва (1955). Листування з державним науково-дослідним 
керамічним інститутом ГІКІ, м. Ленінград, з Харківським політехнічним 
інститутом (1952), республіканським трестом „Укрфарфорфаянс”, 
спорідненими підприємствами і організаціями. Документи (плани, звіти, акти, 
протоколи, кошториси, штатні розписи, колдоговори, листування, списки 
передовиків виробництва, програми художньої самодіяльності, фінансові звіти) 
заводського комітету профспілки. Протоколи засідань художньої ради, 
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виробничих нарад, конференцій, мітингів (1961), засідання жіночої ради, 
постійно-діючої виробничої комісії, виробничо-масової комісії, комісії по 
соцстраху, охороні праці, громадського контролю.  Документи по 
соцзмаганню, групі народного контролю, списки передовиків виробництва 
(1975), нагороджених урядовими нагородами.  
 
 

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ, МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Цукрові заводи Хмельницького виробничо-аграрного об’єднання 
по виробництву, заготівлі та переробці цукрового буряка  
 
15 фондів, 4951 од. зб., 1916–1990 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Заводи 
Антонінський, ф.Р-1904, 321 од. зб., 1919–1922, 1944–1974 рр. 
Вишнівчицький, ф.Р-1908, 186 од. зб., 1932–1941, 1946–1970 рр. 
Волочиський, ф.Р-3935, 208 од. зб., 1944–1958 рр. 
Городоцький, ф.Р-1859, 338 од. зб., 1918, 1950–1974 рр. 
Збручанський, ф.Р-2549, 77 од. зб., 1920–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4229, 496 од. зб., 1959–1990 рр. 
Клембівський, ф.Р-1912, 796 од. зб. 1919–1922, 1944–1986 рр. 
Красилівський, ф.Р-1741, 255 од. зб., 1920–1922, 1945–1975 рр.  
Маківський, ф.Р-315, 234 од. зб., 1917–1927, 1944–1963 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-2350, 601 од. зб. 1916–1922, 1944–1990 рр. 
Старосинявський, ф.Р-1927, 2 од. зб., 1929 р.  
Хмельницький, ф.Р-1354, 770 од. зб., 1922–1923, 1944–1981 рр. 
Шепетівський цукровий завод, ф.Р-1744, 17 од. зб., 1920–1922 рр.  
Комбінати 
Старосинявський цукровий комбінат ф.Р-6090, 332 од. зб., 1944–1969 р. 
Шепетівський цукровий комбінат, ф.Р-5763, 318 од. зб., 1944–1983 рр.  

 
Перші цукроварні на Поділлі збудовані у 30-40-х роках Х1Х ст. До 1918 р. 
належали окремим  приватним особам та акціонерним товариствам 
Всеукраїнського товариства цукрозаводчиків, Міністерства продовольства. 
Після націоналізації у 1920 р. перейшли у підпорядкування Подільського 
відділення Правобережного управління цукротресту, 9-го і 10-го кущового 
управління об’єднання цукрової промисловості. З 1932 р. перейшли у 
підпорядкування Вінницького цукротресту, з 1938 р. – Кам’янець-
Подільського обласного цукротресту Головного управління цукрової 
промисловості Наркомату харчової  промисловості УРСР; з 1965 р. – 
Хмельницького виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисловості; з 
1986 р. – Хмельницького обласного виробничо-аграрного об’єднання по 
виробництву, заготівлі і переробці цукрового буряка „Укрбурякоцукропром”. 
Займалися вирощуванням, заготівлею цукрового буряка і виробництвом цукру. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1932 р., останнє – 1996 р. 
Очікується надходження від архівних відділів райдержадміністрацій. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях. 

 
Циркуляри, розпорядження, вказівки РНК, Подільського відділу 

цукротресту про націоналізацію земель цукрової промисловості, Міністерства 
продовольства і Центрального бюро по закупівлі цукру (1916–1918). 
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Постанови, накази, рішення, інструкції ВРНГ про заготівлю і здачу насіння 
цукрового буряка, збирання урожаю 1920 р. нетрудовими господарствами, 
Наркомату землеробства, ВУЦВК, Міністерства харчової промисловості УРСР, 
„Укрцукропрому”, Хмельницького виробничо-аграрного об׳єднання цукрової 
промисловості з основної діяльності. Листування з волревкомами та 
волземвідділами, цукротрестом про відведення цукровим заводам земель під 
посів цукрових буряків (1922, 1938, 1949). Списки плантаторів 
Старокостянтинівського цукрозаводу (1921). Листування з Вінницьким 
раднаргоспом, Хмельницьким цукротрестом та обкомом профспілки цукрової 
промисловості з основної діяльності. Книги наказів з основної діяльності. 
Перспективні плани розвитку цукрових заводів. Річні виробничо-фінансові, 
технічні плани і звіти з посіву і заготівлі цукрової сировини, випуску валової і 
товарної продукції, капіталовкладення у виробництво; виконання норм 
виробітку і витрат палива, тепло та електроенергії (1961–1966); впровадження 
нової техніки, забезпечення засобами механізації і автоматизації виробничих 
процесів (1977); використання виробничих потужностей; собівартості і якості 
продукції; кадрового забезпечення. Річні плани та звіти по виконанню заходів з 
техніки безпеки, промислової санітарії, нещасні випадки, пов’язані із 
виробництвом. Протоколи засідань технічних рад по аналізу стану 
промислового травматизму. Документи по раціоналізації та винахідництву 
(заяви, довідки, акти, протоколи, списки), розрахунки економічного ефекту від 
впровадження рацпропозицій і технічних удосконалень, накази про винагороди 
авторів. Затверджені ліміти грошових асигнувань на капітальне будівництво і 
реконструкцію заводів, акти введення в експлуатацію нових потужностей 
(1977–1989), оригінали титульних списків. Квартальні звіти по виконанню 
планів капітальних ремонтів основних засобів (1980), житлового фонду (1982). 
Річні плани з посіву цукрового буряка, заключні звіти по заготівлі і переробці 
цукрової сировини, контрактації з виробниками. Річні, квартальні виробничо-
фінансові плани і бухгалтерські звіти з основної діяльності. Річні плани потреб, 
підготовки і перепідготовки кадрів.  Штатні розписи і кошториси витрат. 
Баланси доходів і витрат та нормативи власних оборотних засобів (1971). 
Положення про оплату праці і преміювання працівників цукрової галузі (1966-
1970), акти документальних ревізій. Огляди, довідки перевірки роботи 
Старокостянтинівського цукрокомбінату ім.Мануїльського (1964). Виробничі 
баланси валової заготівлі цукрової сировини (1970), списки колгоспів і бригад з 
високим урожаєм буряка (1972). Статистичні звіти  про чисельність апарату 
управління і робітників по професіях, списки Героїв Радянського Союзу та 
осіб, нагороджених орденами Леніна, іншими урядовими нагородами. 
Документи завкомів (плани, звіти, протоколи, кошториси, довідки), протоколи 
звітно-виборних конференцій. Протоколи засідань технічних рад, виробничо-
технічних нарад ІТП, загальних зборів робітників і службовців, звітно-
виборних зборів трудових колективів. Колективні договори та акти перевірки 
їх виконання. Протоколи засідань товариських судів (1960), жіночої ради. 
Кошториси на утримання клубів, бібліотек, кіномережі. Соціалістичні 
зобов’язання колективів. 

Тютюнові фабрики Міністерства харчової промисловості УРСР 

 
2 фонди, 546 од. зб., 1919, 1944–1973 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Дунаєвецька (М.М.Дреля і Р.Л.Вайнштейна), ф.Р-3436, 2 од.зб., 1919 р. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-3236, 544 од.зб., 1944–1973 рр. 
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Дунаєвецька до націоналізації перебувала у власності купців М.М.Дреля і      
Р.Л. Вайнштейна. Кам’янець-Подільська тютюново-махорочна фабрика до 
1938 р. перебувала у підпорядкуванні Кам’янець-Подільського облвиконкому. 
Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 2 березня 1938 р. №258 
перейшла у підпорядкування „Укртютюнмахортресту” Міністерства смакової 
промисловості УРСР. З 1958 – 1962 рр. була у відомстві Вінницького, з 1963 – 
1965 рр. Подільського раднаргоспу. З 1965 р. фабрика підпорядковувалася 
Міністерству харчової промисловості СРСР. 
Займалася заготівлею тютюну, виробництвом тютюнових виробів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1956 р., останнє – 1991 р. В 1993 р. 
розсекречено і передано на загальне зберігання 19 од. зб. ф.Р-3236. 
 
Накази, постанови, розпорядження, вказівки РНК харчової 

промисловості СРСР, Міністерства харчової промисловості СРСР,  УРСР, 
„Укртютюнтресту”. Постанови, рішення облвиконкому, обкому КПУ, 
міськвиконкому, Вінницького раднаргоспу та листування з ними з основної 
діяльності, листування з слідчими органами. Накази директора, доповідні 
записки з виробничої діяльності. Документи передачі Кам’янець-Подільської 
тютюнової фабрики. Річні фінансові плани та завдання по виробництву 
тютюнової продукції, звіти про виконання виробничих планів, капітального 
будівництва. Плани по собівартості  продукції, праці і зарплаті, виконанню 
показників техпромфінпланів.  Річні виробничі звіти по обсягах виробництва і 
реалізації продукції з пояснювальними записками. Місячні, декадні звіти про 
виконання планів та соцзобов’язань. Звіти, інформації, довідки по виробничій 
діяльності, виконанню виробничих планів, використанню технологічного 
обладнання, розвитку і впровадженню нової техніки і технології (1968). 
Титульні списки по капіталовкладеннях, кошториси витрат, каталог розцінок 
на відбудову приміщень фабрики (1946). Протоколи засідань експертно-
технічного бюро (1947), дефектні акти, технічні кошториси на проведення 
капітального будівництва. Технічна документація на будівництво (1949). Річні 
фінансові звіти. Штатні розписи і кошториси. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Договори з виробниками на поставку тютюнової 
сировини. Протоколи засідань балансової комісії, річні фінансові баланси із 
додатками і поясненнями до них. Матеріали переоцінки основних засобів 
(1972), по науково-технічній інформації (1968). Документи по раціоналізації і 
винахідництву, кошториси на будівництво очисних споруд, акти приймання в 
експлуатацію об’єктів будівництва (1953). Документи з питань покращення 
якості продукції, нормування та упорядкування оплати праці (1956). Акти про 
нещасні випадки на виробництві (1960). Акти та приписи по охороні праці. 
Програми підвищення кваліфікації керівників ІТП і службовців (1966). Список 
особового складу фабрики (1966, 1972). Протоколи технічної Ради. Колективні 
договори, акти перевірки їх виконання. Протоколи засідань фабзавкому, звітно-
виборних конференцій. Документи по соцзмаганню. Протоколи виробничих 
нарад, засідань кваліфікаційної комісії, цехових нарад, телеграми. Рішення та 
звіти товариських судів, інформації по бригадах комуністичної праці (1961), 
листування з працевлаштування молоді. 
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Спиртові, спиртово-горілчані заводи управління харчової 
промисловості раднаргоспу Вінницького економічного 
адміністративного району 
 
4 фонди, 441 од. зб., 1927–1934, 1944–1959 рр. Описи, каталог. Рос. 
мова. 

 
Віньковецький, ф.Р-1366, 41 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-1905, 105 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
Довжоцький, ф.Р-314, 232 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
Плужнянський, ф.Р-925, 63 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
 
Більшість спиртово-горілчаних заводів Поділля збудовані у ХІХ ст., 
націоналізовані у 20-х роках ХХ ст. Довжоцький спиртозавод побудований у 
1896 р. фірмою Борман-Шведе на замовлення власниці – княгині Фіалкової, 
Ганнопільський спиртозавод – у 1899 р. До 1928 р. підпорядковувалися 
окружним відділам комунального господарства, з 1928 р. перебували у 
підпорядкуванні „Укрспиртотресту”, з 1932 р. – Вінницького спиртотресту, з 
1957 р. ввійшли в систему управління харчової промисловості раднаргоспу 
Вінницького економічного адміністративного району. З 1960 р. перебували у 
підпорядкуванні Міністерства харчової і переробної промисловості УРСР. 
Займалися виробництвом спирту, дріжджів та лікеро-горілчаних виробів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р., останнє – 1984 р. В 1993 р. 
розсекречено та передано на загальне зберігання 9 од. зб. за 1929-1931 рр. 
Документи у незадовільному стані. Доступ обмежений. Документальна 
інформація використовувалася у науково-дослідницькій роботі.  

 
Накази, циркуляри, постанови, розпорядження, директивні вказівки, 

телеграми ВРНГ CРСР, РНК зовнішньої і внутрішньої торгівлі СРСР, 
Наркомату праці і оборони УРСР, „Союзспирттресту”, Українського 
республіканського тресту, Українського комітету профспілки працівників 
харчової і смакової промисловості, Головного управління Вінницького тресту 
„Головспирт” (1928–1934), Головного управління спиртової, спиртово-
горілчаної промисловості НКХП СРСР.  Розпорядження Кам’янець-
Подільського райвиконкому з виробничої, фінансової, мобілізаційної 
діяльності. Листування з Головним управлінням „Укрспирттрест”, Кам’янець-
Подільською прокуратурою і судом, Вінницьким трестом „Головспирт” з 
питань реалізації і якості продукції, забезпечення та інвентаризації сировини, 
постачання обладнання, тари, палива і матеріалів, порушень трудової 
дисципліни, боротьби із крадіжками вантажів, контрактацію і створення 
сировинної бази спиртзаводів, умов розрахунків за здану сировину, фінансовий 
та пожежний стан підприємств, кадрове забезпечення (1929–1934). Положення 
про виробниче підприємство (1931). Накази з основної діяльності (1931). 
Перспективний план розвитку Довжоцького спиртозаводу на 1959–1965 рр. 
Плани забезпечення заводів сировиною (картоплею і патокою (1932); договори, 
акти на контрактацію технічної картоплі з одноосібниками та колгоспниками. 
Зведений баланс Довжоцького спиртозаводу за 1931 р., титульний список 
проведення капітального будівництва (1932); акти обстеження спиртозаводів 
(1933). Затверджені річні, квартальні, місячні, промислово-фінансові плани і 
звіти (1945–1957). Річні бухгалтерські і статистичні звіти (1954–1957). Штатні 
розписи і кошториси. Інвентаризаційні описи основних засобів заводів. 
Вказівки Вінницького спиртотресту з раціоналізації та винахідництва. 
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Мобілізаційні документи (постанови, директиви, інструкції, звернення). 
Колективні договори. Протоколи технічних нарад (1933), постанова президії 
Кам’янець-Подільського райвиконкому про конкурс на кращу сільську раду 
(1933). 

 
Кам’янець-Подільський пивоварний завод 
 
Ф.Р-545, 456 од. зб., 1928–1935, 1941–1943, 1945–1971 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 
 
Діяв з 1928 р. у складі Державного тресту харчової промисловості 
Наркомзбуту УСРР (Укрбродтрест). З 1932 р. переданий у відання 
Вінницького обласного харчового тресту, з 1934 р. – Вінницького 
облбродтресту. З 1948 р. підпорядковувався Київському міжобласному тресту 
пивоварної промисловості Міністерства харчової промисловості, з 1964 р. – 
Хмельницькому обласному управлінню харчової промисловості. 
Спеціалізувався на виробництві пива. 

 
Постанови, накази, вказівки, інструкції „Укрбродоб’єднання”, 

Вінницького облхарчотресту, Київського міжобласного тресту пивоварної 
промисловості, Міністерства харчосмакової промисловості, Міністерства 
харчової промисловості УРСР і листування з ними з різних виробничих питань. 
Рішення і постанови окрвиконкому, облвиконкому, міськвиконкому. 
Листування з місцевими установами з різних питань. Накази, розпорядження, 
книги з основної діяльності. Техпромфінплани та підсумки їх виконання. 
Квартальні плани товарообігу і реалізації продукції. П’ятирічний план 
розвитку виробництва (1966–1970). Річні плани фінансової діяльності, 
залучення власних коштів на будівництво. Річні, місячні звіти з виконання 
планів по виробництву продукції, організації, оплаті і охороні праці, нещасних 
випадках на виробництві, раціоналізації і винахідництву. Річні статистичні 
звіти по кадровому забезпеченню заводу, промисловому виробництву, 
виконанню норм виробітку, фонду заробітної плати. Штатні розписи і 
кошториси. Річні фінансові звіти, акти ревізій господарсько-фінансової 
діяльності. Калькуляція собівартості продукції, прейскурант роздрібних цін на 
продукцію. Кошториси з капітального будівництва, ремонту приміщень. 
Зведена відомість інвентаризації підприємства (1934). Положення про 
матеріальну оплату праці (1945). Договори з організаціями, контрольні 
відомості, звіти руху сировини на виробництві. Баланси пивзаводу і додатки до 
них. Річні техніко-економічні показники діяльності підприємства (1949). 
Інструкції з санітарного мінімуму, пожежного, охоронного забезпечення, 
харчового виробництва. Юридичні документи (договори, подання, акти). 
Документи по раціоналізації. Протоколи засідань кваліфікаційної, балансової 
комісії, по трудових спорах, технічної ради, товариського суду, загальних 
зборах колективу, завкому. Колективні договори та акти перевірки їх 
виконання. Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. Книга слави 
(1970). Списки працівників (1964). Оправдуючі документи (1941–1943). 
Документи з особового складу (1928–1935). 

 
Державні хлібозаводи Міністерства харчової промисловості УРСР 
 
2 фонди, 114 од. зб. 1928–1931, 1944–1956 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-135, 63 од.зб., 1928–1931, 1944–1950 рр. 
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Шепетівський, ф.Р–5300, 51 од.зб., 1944–1956 рр. 
 
Діяльність простежується з 1928 р. Забезпечували регіони хлібо-булочними 
виробами. 
 
Накази, вказівки, рекомендації Міністерства харчової промисловості 

УРСР і листування з ним. Річні техпромфінплани, річні і квартальні звіти 
виробничо-фінансової діяльності заводу. Штатні розписи і кошториси, 
колективні договори. Документи по охороні праці (акти, довідки, інструкції). 
Протоколи виробничих нарад. Конспект по товарознавству сировини, 
матеріалів, технології виробництва, веденню технохімконтролю на 
виробництві. 
 

Кам’янець-Подільський фенхельний завод 
 
Ф.Р-1920, 194 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Введений в дію в 1929 р. Підпорядковувався Українській конторі 
„Легтехсировина”. Виробляв з фенхелю ефірні олії для парфумерної 
промисловості і підприємств Народного комісаріату охорони здоров’я. 

 
Постанови, розпорядження, циркуляри окружного і обласного 

виконкомів, Кам’янець-Подільської міської Ради, облпрофради. Протоколи 
засідань президії райвиконкому, окружних агротехнічних нарад, 
інвентаризаційної комісії, загальних зборів робітників заводу (1932, 1934–
1937). Накази (1932–1937). Виробничо-фінансові плани і баланси (1935–1937). 
Річні звіти і доповіді про роботу заводу (1934–1937). Акти обстеження посівів 
фенхелю. Договори з підприємствами на контрактацію продукції ефіро-олійних 
культур, з колгоспами – про здачу приміщень в орендне користування, 
вивезення фенхелю. Договори з обласним земельним відділом і МТС про 
вирощування ефіро-олійних культур (1933–1937). 
 

Кам’янець-Подільський комбінат сільськогосподарських переробних 
підприємств 
 
Ф.Р-2896, 15 од. зб., 1930–1931 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1930–1931 рр. Перебував у віданні 

райкоопспілки. 
Керував діяльністю переробних підприємств у Кам’янець-Подільському 

районі. 
 
Постанова РНК СРСР про здачу Реммаштресту демонтованого 

обладнання; інструкції і вказівки міжрайонного млинтресту про порядок 
передачі підприємств Укрплодспілки та створення фонду, сприяння 
соцзмаганню переробних підприємств. Річні техпромфінплани комбінату та 
підлеглих йому підприємств (1930–1931). Звіти млинів з переробки зерна, 
відпустку борошна по нарядах (1931). Річний виробничо-фінансовий звіт 
райкоопспілки. Документи з особового складу. 
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Проскурівська крупорушка №70 Всеукраїнської контори 
„Союзкрупа” 

 
Ф.Р-1183, 3 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Діяльність простежується в 1932-х роках ХХ ст. Підпорядковувалася 
Всеукраїнській конторі „Союзкрупа”.  
Займалася закупівлею зерна і виробництвом  товарної круп’яної подукції для 
потреб промислових міст РСФСР. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1953 р. В 1993 р. розсекречено та 
передано на загальне зберігання 3 од. зб. Документи у задовільному стані. 
Доступ на загальних підставах. Інформація використовувалася в науково-
дослідній роботі. 
 
Накази, розпорядження, постанови НК праці СРСР, Центральної комісії 

по бронюванню робочої сили, Всеукраїнської контори „Союзкрупа” з питань 
основної діяльності, звітності, виконання доведених планів та договорів 
поставки продукції. Про пільги та призовників на учбові збори до лав РЧКА 
(1932), з мобілізаційної роботи. Списки працівників крупорушки, 
характеристики, циркуляри з підготовки та чистки радянського апарату. 
Вказівки Всеукраїнської контори „Союзкрупа” по підготовці та коригуванню 
евакоплана, організації мобілізаційної роботи. 
 

Районні млинкомбінати, млинтрести Вінницького обласного тресту 
„Сільмука” 
 
3 фонди, 248 од. зб., 1932–1936 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Дунаєвецький, ф.Р-2095, 2 од. зб., 1935–1936 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1952, 160 од. зб., 1932–1935 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1947, 86 од. зб., 1932–1936 рр. 
 
Діяльність простежується у 1932–1936 рр. Підпорядковувались Вінницькому 
обласному тресту „Сільмука”. Займались організацією роботи районних 
борошномельних підприємств (млинів) сільськогосподарського призначення 
по виконанню централізованих державних планових завдань по заготівлі і 
переробці зерна, відгодівлі свиней і здачі м’яса на районні пункти заготконтор. 
Ліквідовані в листопаді 1936 р. шляхом передачі млинів колгоспам. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1955 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях, виставковій діяльності. 
 
Постанови, накази, вказівки ЦВК, РНК СРСР, РНК УСРР, Вінницького 

облвиконкому, директиви олбмлинтресту, уповноваженого по заготівлях на 
Україні. Розпорядження, рішення райвиконкомів, районних млинтрестів з 
покращення фінансово-господарського стану районних трестів, встановлення 
цін на гарнцевий збір; податкові реєстрації усуспільнених підприємств;  
порядок обліку та реалізації борошна; складання звітності, перехід 
сільськогосподарського борошномелля на єдину номенклатуру балансових 
рахунків; структуру і паспортизацію млинів; вирощування тварин; розширення 
мережі резервних млинпідприємств; огляди фінансового стану районних 
трестів; збір мірчука; створення закритих розпридільників для співробітників 
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„Заготзерна”; організацію видачі пайків муки, крупи працівникам трестів та їх 
сім’ям, про збір та використання урожаю зернових культур (1933). Директиви 
облмлинтресту про виділення кредитів для розвитку тваринництва, 
затвердження штатної чисельності, фонду оплати праці, плати за помол зерна; 
нагородження за кращу роботу млинарів, відпуск млинами хліба, ремонт 
млинів і їх протипожежну безпеку, проведення інвентаризації млинів. 
Постанови, директиви, інструкції раднаркому СРСР по заготівлі продуктів 
сільського господарства, відгодівлю тварин при млинах і зерноелеваторах, 
порядок реалізації м’ясопродуктів; реєстрацію підприємств соціалістичної 
промисловості, соцстрахування, фінансову звітність трестів, виконання планів 
здачі мірчука (1933). Інструкції олбмлинтресту з організації та обліку 
гарнцевого збору, прийманню помольного зерна, реорганізації борошномельної 
промисловості області, описування будівель, майна, споруд млинів. Вказівки 
Комітету по заготівлі сільськогосподарських продуктів при РНК СРСР по 
наданню права млинам використовувати відходи переробки селянського зерна 
на відгодівлю тварин. Документи асигнування на проведення ремонтів млинів, 
збір мірчука. Списки вальцевих млинів та їх робітників, акти обстеження; рух і 
наявність тварин і організацію відгодівельних пунктів при млинах. 
Промислово-фінансові плани. Плани здачі гарнцевого збору млинами трестів. 
Зведені квартальні звіти, оптово-відпускні ціни на борошно, кошториси на 
виконання капітальних ремонтів, акти інвентаризації. Акти та розрахунки 
переробки зерна (1935). Штатні розписи і кошториси. Листування з 
олбмлинтрестом, райвиконкомами, держбанками, пунктами заготзерна. 
Документи особового складу. 
 

Державні плодоконсервні заводи Міністерства 
харчової промисловості УРСР 

 
4 фонди, 815 од. зб., 1933–1935, 1944–1955, 1961–1975 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1922, 631 од.зб., 1933–1935, 1944–1970 рр. 
Меджибізький, ф.Р-4125, 100 од.зб., 1944–1953, 1961–1975 рр. 
Новоушицький, ф.Р-4930, 31 од.зб., 1945, 1949–1951, 1953, 1955 рр. 
Сатанівський, ф.Р-6120, 530 од.зб., 1963–1974 рр. 
 
Почали створюватися у 1933-1936 рр. Підпорядковувалися з 1937 р. – 
Кам’янець-Подільському обласному управлінню Міністерства легкої та 
харчової промисловості УРСР, з 1954 р. – Хмельницькому обласному 
управлінню харчової промисловості. Спеціалізувалися на випуску консервної 
продукції із сільськогосподарської сировини. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1989 р. 

 
Накази директорів з основної діяльності. Листування з трестом 

плодоовочевої промисловості УРСР з питань праці і зарплати, виконання 
планів заготівлі сільгоспсировини. Вступний баланс основних фондів і засобів 
виробництва Меджибізького консервного заводу (1944). Плани і затверджені 
кошториси проведення капітального будівництва, зведені баланси освоєння 
коштів на будівництво і розширення виробничих потужностей (1946). Річні 
промислово-фінансові плани та звіти по їх виконанню. Річні бухгалтерські 
звіти. Акти контрольних перевірок фінансово-господарські діяльності заводів. 
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Штатні розписи і кошториси. Статистичні звіти по кадрах. Документи по 
раціоналізації і винахідництву (заявки, акти, рішення, звіти),  охороні праці і 
промисловій санітарії. Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 
Протоколи загальних зборів колективу Сатанівського заводу, доповіді 
директора на звітно-виборних зборах (1963). Протоколи засідань технічної 
Ради, протоколи засідань, плани і звіти профспілкових організацій. 
 

Державні м’ясокомбінати Міністерства харчової промисловості 
УРСР 

 
3 фонди, 566 од.зб., 1934, 1944–1971 рр. Описи, каталог. Рос., укр. 
мови. 
 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1950, 344 од.зб., 1934, 1944–1955, 1966–1971 рр. 
Хмельницький, ф.Р-3434, 133 од.зб., 1944-1956 рр.  
Шепетівський, ф.Р-4698, 88 од.зб., 1945–1965 рр. 
Кам’янець-Подільська ковбасна фабрика, ф.Р-1935, 1 од.зб., 1935–1936 рр. 

 
В 1939 р. створено Проскурівський м’ясокомбінат для переробки 
тваринницької сировини та виконання державних планів поставки продуктів 
переробки в промислові центри СРСР. До 1957 р. перебував у підпорядкуванні 
Київського міжобласного м’ясотресту Наркомату м’ясної і молочної 
промисловості УРСР, з 1948 р. – „Укрм’ясотресту”. З 1957 р. іменувався 
Хмельницьким м’ясокомбінатом управління м’ясної і молочної промисловості 
Вінницького раднаргоспу, з 1952 р. – Подільського раднаргоспу. З 1965 р. 
м’ясокомбінати підпорядковувалися управлінню м’ясної і молочної 
промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР. Займалися 
первинною переробкою сільгоспсировини районних контор, відгодівельних 
радгоспів, колгоспів, кооперативних, громадських організацій, забезпечували 
м’ясом і м’ясопродуктами населення промислових районів УРСР, сировиною – 
підприємства легкої промисловості. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження –  1967 р. 

 
Накази, директивні вказівки Міністерства м’ясо-молочної 

промисловості УРСР, „Укрм’ясотресту”. Постанови і розпорядження 
Вінницького, Подільського раднаргоспів і листування з ними. Рішення 
Кам’янець-Подільського облвиконкому, Проскурівського міськвиконкому. 
Листування з Міністерством м’ясомолочної промисловості УРСР з питань 
будівництва Проскурівського м’ясокомбінату (1948–1950). Книги наказів, 
положення. Річні техпромфінплани. Місячні, квартальні плани заготівлі 
сировини, річні плани по праці і зарплаті, звіти по їх виконанню. Фінансово-
виробничі плани виробництва і реалізації м’ясопродукції, продуктів 
безвідходної технології, валової і товарної продукції. Плани проведення 
капітальних ремонтів. Річні титульні списки та кошториси виконання 
капітального будівництва (1950), акти приймання, доповідні записки про хід 
будівництва виробничих об’єктів (1950). Річні звіти про забезпечення, 
підготовку і підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів. Річні баланси 
виробничої діяльності м’ясокомбінатів (1961), статзвіти по капітальному 
будівництву,  бухгалтерські звіти. Штатні розписи і кошториси. Акти ревізії 
фінансово-господарської діяльності. Зведені виробничо-технічні звіти 
м’ясокомбінатів, забійних пунктів. Основні показники виконання виробничих 
планів, звіти по собівартості продукції. Протоколи засідань балансової комісії 
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Проскурівського м’ясокомбінату (1949). Головні книги із додатками по 
основній діяльності. Довідка про будівництво Шепетівського і Тростянецького 
м’ясокомбінатів (1963–1964). Колективні договори та акти перевірки їх 
виконання. Документи профспілкових організацій (заяви, протоколи, акти, 
плани, звіти). Документи з особового складу (1949-1953). Протоколи 
виробничих нарад, засідань робітничо-конфліктної комісії. Списки робітників, 
службовців та інженерно-технічних працівників (1946). Соцзобов’язання. 
 

Державні маслозаводи обласного тресту „Хмельницькмаслопром” 
 
3 фонди, 60 од.зб., 1933–1935, 1944, 1946, 1949–1956 рр. Описи. Рос. 
мова. 
 
Вовковинецький, ф.Р-4572, 34 од.зб., 1944, 1946, 1949–1956 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1916, 5 од.зб., 1933–1934, 1944–1946 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1929, 21 од.зб., 1934–1935 рр. 
 
Діяльність простежується упродовж 30-50-х років ХХ ст.  
Займалися переробкою молока та виготовленням молочної продукції. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р. 

 
Постанови Центроспілки НК харчової промисловості УРСР і РСФСР, 

вказівки тресту „Облмолокоптахпром”, облспоживспілки, Чемеровецької 
райгоспспілки з питань основної діяльності, листування з райспоживспілками, 
уповноваженим Центроспілки по Вінницькій області, обласним трестом, 
окрзаготконторою з організаційно-виробничих питань. Рішення і 
розпорядження Вовковинецького райвиконкому. Положення Вовковинецького 
молокозаводу. Вступний баланс, акт нанесених збитків німецько-
фашистськими окупантами (1944). Техпромфінплани, місячні, квартальні, 
річні, виробничо-фінансові і заготівельні плани. Річні звіти з основної 
діяльності. Місячні звіти з праці та фонду зарплати. Штатні розписи і 
кошториси. Договори із сільськими споживчими коопераціями на заготівлю і 
поставку молока, оренду приміщень, державні ціни на молоко. Документи з 
особового складу Чемеровецького маслозаводу (1936). 
 

Птахівничі фабрики, комбінати 
 
3 фонди, 336 од. зб., 1944–1978 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-5668, 258 од. зб., 1944–1959 рр. 
Летичівський, ф.Р-6384, 26 од. зб., 1972–1978 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4774, 52 од. зб., 1945–1967 рр. 
 
Створені: Шепетівський комбінат – у 1931 р. на базі міської заготівельної 
контори; Летичіська фабрика – у 1972 р., як міжколгоспна птахофабрика, 
обласного міжколгоспного об’єднання „Облптахотрест”, з 08.11.1975 р. – 
міжколгоспна бройлерна птахофабрика об’єднання „Хмельницькптахопром”. 
Кам’янець-Подільський птахокомбінат підпорядковувався з 1944-1953 рр. – 
міжобласному тресту Головного управління яєчно-птахівничої промисловості 
Міністерства м’ясної і молочної промисловості, з 1957 р. – управлінню 
харчової промисловості Вінницького,  з 1962 р. Подільського раднаргоспів. З 
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1965 р. перебував у підпорядкуванні обласного об’єднання „Укрголовм’ясо” 
Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. 
 
Накази, інструкції, вказівки Міністерства м’ясо-молочної 

промисловості СРСР, ЦСУ УРСР, республіканського тресту 
Укрголовптахопром, Вінницького раднаргоспу, виробничого об’єднання 
„Укрголовм’ясо”. Розпорядження, рішення облвиконкому, виконкому 
Кам’янець-Подільської міської ради та листування з ними з питань роботи 
галузі. Розпорядження, накази по Кам’янець-Подільському птахокомбінату. 
П’ятирічні, річні плани виробництва, заготівлі та реалізації державі птахівничої 
продукції. Річні техпромфінплани. Листування з обласними і місцевими 
організаціями з питань виконання планів заготівель, категорійності сировини. 
Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи і кошториси управлінських витрат. 
Баланси виробничо-фінансової діяльності (1945). Статистичні звіти 
райзаготконтор.(1946). Річні звіти по виконанню планів з продуктивності праці 
(1950–1955), чисельності робітників та службовців, фонду заробітної плати, 
стану трудової дисципліни. Річні, квартальні звіти з виробництва, якості та 
руху товарної продукції. Зведені річні звіти по прибутках, кадровому 
забезпеченню. Раціоналізаторські пропозиції (1964), річні звіти про нещасні 
випадки на виробництві. Аналіз виробничої діяльності (1959-1965), 
номенклатура (асортимент) продукції Кам’янець-Подільського птахокомбінату. 
Книги, протоколи засідань первинної організації ВОВР. Протоколи 
виробничих нарад. Документи заводського комітету профспілки м’ясо-
молочної промисловості Кам’янець-Подільського птахокомбінату. Договори на 
соцзмагання, колективний договір Кам’янець-Подільського птахокомбінату та 
акти перевірки їх виконання. Протоколи товариського суду. 

 
Божиковецький крохмальний завод Хмельницького обласного 
управління харчової промисловості  
 
Ф.Р-4530, 7 од.зб. 1944–1948 рр. Описи. Рос. мова. 
 
У 1930 р. колишню гуральню по виробництву спирту було перепрофільовано у 
крохмальний завод. Відновив діяльність у 1944 р.  
Займався переробкою сільгоспсировини та випуском крохмалу для потреб 
харчової промисловості. 
Фонд ІІІ  категорії. Перше надходження – 1966 р.  
 
Річні техпромфінплани та звіти по їх виконанню. Протоколи технічних 

нарад, загальних зборів робітників і службовців. 
 

Районні (міські) харчові комбінати Хмельницького обласного 
управління харчової промисловості 
 
7 фондів, 535 од.зб., 1944–1968 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Районні 
Ізяславський, ф.Р-5895, 204 од.зб., 1946–1968 рр. 
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Кам’янець-Подільський, ф.Р-4420, 5 од.зб., 1945–1948 рр. 
Славутський, ф.Р-5805, 47 од.зб., 1956–1964 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5086, 58 од.зб., 1957–1965 рр. 
Староушицький, ф.Р-5137, 22 од.зб., 1955–1959 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4793, 20 од.зб., 1946,1948–1954 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4050, 179 од.зб., 1944–1968 рр. 
 
Відновили виробничу діяльність з березня 1944 р. для задоволення потреб 
населення в продуктах харчування. Підпорядковувалися до 1956 р. 
Хмельницькому облхарчопрому, з 1957-1965 рр. – Хмельницькому тресту 
промпродтоварів, з 1966 р. – обласному управлінню харчової промисловості та 
виконкомам районних (міських) рад депутатів трудящих. В мережу 
харчокомбінатів входили хлібозаводи, млини, комбікормові заводи, пиво та 
безалкогольні цехи, крупорушки. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1949 р., останнє – 1974 р. 

 
Накази тресту „Укрголовхліб”, розпорядження, директивні вказівки 

обласного тресту промпродтоварів, облхарчопрому і листування з ними. 
Рішення облвиконкому, райвиконкомів (1961). Річні техпромфінплани. Річні 
плани виробництва і реалізації продукції. Плани з праці і зарплати. Річні 
виробничо-фінансові плани. Річні, квартальні виробничі звіти. Річні 
бухгалтерські і статистичні звіти по виконанню планів кадрового забезпечення, 
праці і зарплаті, собівартості продукції, місячні звіти по залишках борошна 
ринкового фонду (1955). Кошториси і штатні розписи. Кошториси на 
капітальні ремонти Нетішинського і Ганнопільського млинів (1957). Акти 
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Акти проведення 
інвентаризації майна Ізяславського (1958), Старокостянтинівського  
харчокомбінатів (1962). Титульний список капітального будівництва 
Старокостянтинівського райхарчокомбінату (1959). Документи обліку 
основних засобів (1964). Протоколи засідання Держарбітражного суду (1958).  
Протоколи загальних зборів робітників і службовців, засіданнь балансових 
комісій (1951). Колективні договори підприємств, акти перевірки їх виконання. 
Договори на соцзмагання (1956). 
 

Хмельницька кондитерська фабрика Укркондитерпрому 
Міністерства харчової промисловості УРСР 
 
Ф.Р-6156, 586 од.зб., 1944–1986 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Започаткована в 1918 р., як одне із харчових підприємств Подільської губернії, 
продукція якої вироблялася кустарним методом у пристосованих 
приміщеннях: карамельному, пряничному та халвичному цехах. 
Підпорядковувалася Подільському раднаргоспу, обласному управлінню 
промпродтоварів, обласному управлінню легкої і харчової промисловості, 
облхарчопрому, Укркондитертресту, Укрголов-кондитерпрому Міністерства 
харчової промисловості УРСР. З 1964р. підприємство розбудовується, 
модернізується та розширює асортимент продукції. Вже в 1976 р. виробничі 
потужності фабрики досягли 9200 т. солодкої продукції на рік, в подальших 
роках воно стало одним із провідних підприємств харчової галузі  УРСР та 
СРСР. 
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Фонд II категорії. Перше надходження – 1991р., останнє –1997р. Очікується 
надходження від архівного підрозділу підприємства. Інформація 
використовувалась у наукових, краєзнавчих виданнях. 
  

Накази, постанови, розпорядження Подільського раднаргоспу, 
Міністерства харчової промисловості УРСР, Укрголовкондитерпрому, 
обласного управління продовольчих товарів, облхарчопрому. Накази директора 
з основної діяльності. Вступний баланс, державна реєстрація і статут 
Хмельницької кондфабрики (1944–1954). Планові завдання по виробництву 
харчової продукції, річні фабричні техпромфінплани по виробництву 
продукції, фінансові плани та нормативи власних оборотних коштів і засобів 
(1974), плани доходів та витрат, розрахунки прибутків фабрики (1964). Плани 
заходів з поліпшення економічного навчання (1974–1975), охорони праці і 
техніки безпеки. Річні звіти фінансово-господарської діяльності по випуску 
продукції в асортименті, праці і зарплаті, нормах виробітку, зниженню 
собівартості та якості продукції, кадрового забезпечення виробництва. Річні, 
квартальні звіти про нещасні випадки на виробництві, надходження та 
впровадження рацпропозицій (1960–1964), розвиток та впровадження нової 
техніки, наукової організації праці (НОП). Зведений звіт фабрики по основних 
показниках роботи за 1971–1975 рр. Річні баланси та статистичні звіти по 
постачанню і витратах сировини, матеріалів, палива, економії палива, теплової 
та електричної енергії (1982), підготовці та перепідготовці кадрів. Річні 
бухгалтерські звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-
господарських  витрат. Зведений кошторис на реконструкцію та розширення 
цукеркового цеху (1956). Технічний кошторис на ремонт та розширення 
тарного цеху (1960). Акти прийому в експлуатацію державною комісією 
закінченого будівництва (1966). Розрахунки рентабельності продукції. Акти 
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани роботи, 
фінансові звіти, кошториси, протоколи засідань звітно-виборних зборів 
фабкому. Протоколи засідань постійно-діючої виробничої наради (1985), 
загальних зборів колективу. Колективні договори та підсумки перевірки їх 
виконання. Протоколи засідань технічної Ради, кваліфікаційної комісії по 
тарифікації спеціальностей, розгляду рацпропозицій. Заяви, журнали обліку 
рацпропозицій та розрахунки економічного ефекту (1966). Соціалістичні 
зобов’язання, списки осіб представлених до нагород (1975–1985). Документи 
групи народного контролю (списки членів групи, протоколи, довідки, 
інформації). Листування з облвиконкомом, обкомом КПУ з основної 
діяльності. 
 

Кам’янець-Подільський сокоморсовий завод обласного управління 
харчової промисловості 
 
Ф.Р-4014, 170 од. зб., 1944–1970 рр.Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Заснований в 1932 р., як виробнича артіль „Харчовик” для випуску хлібо-
булочних і кондитерських виробів. В 1944 р. після звільнення Кам’янця-
Подільського від німецько-фашистських окупантів, проведено об’єднання 
артілей „Харчовик” і  „Перемога” під назвою – артіль „Перемога”. Дана артіль 
значно розширила випуск харчових продуктів (ковбасні вироби, вино, 
фруктові соки, сиропи). В 1956 р. до діючої артілі приєднано артіль „Сакко і 
Ванцепті” під назвою артіль ХХ з’їзду КПРС, на базі якої, після ліквідації 
системи промислової кооперації, створено винно-соковий завод. В 1963 р. 
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перейменовано у сокоморсовий завод Хмельницького тресту промпродтоварів. 
До 1970 р. перебував у різному віданні, з 1979 р. підпорядковувався обласному 
управлінню харчової промисловості. 
Займався виробництвом широкого асортименту харчової продукції для 
виноробної, лікеро-горілчаної промисловості, соків, сиропів, морсів на 
внутрішній споживчий ринок. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1961 р., останнє – 1988 р. 
 
Накази, розпорядження, вказівки тресту „Укрголовспирт” Міністерства 

легкої і харчової промисловості, Міністерства продовольчих товарів СРСР, 
Головного управління лікеро-горілчаної промисловості, обласного управління 
харчової промисловості, рішення Кам’янець-Подільського міськвиконкому і 
листування з ними з різних питань. Проект плану соціально-економічного 
розвитку (1966–1970). Річні, квартальні плани, техпромфінплани по організації 
та оплаті праці. Місячні звіти і баланси фінансово-господарської діяльності. 
Річні виробничі звіти заводу, статистична звітність по кадровому 
забезпеченню. Звіти, інформації з охорони праці, рацпропозиціях. Штатні 
розписи і кошториси. Річні бухгалтерські звіти. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Документи по досягненню проектної потужності 
заводу, нормуванню витрат сировини, матеріалів на одиницю готової 
продукції. Протоколи засідань ради раціоналізаторів і винахідників, заяви, 
акти, розрахунки по удосконаленню виробничих процесів. Протоколи засідань 
технічної ради, загальних зборів членів колективу, завкому, товариського суду 
(1966). Соціалістичні зобов’язання колективу Браїлівського і Кам’янець-
Подільського сокоморсових заводів (1965). 
 

Славутський цикоросушильний завод Московського 
харчкомбінату „Росголовконсерв” Міністерства харчової 
промисловості РСФРС  
 
Ф.Р–5803, 123 од.зб., 1950–1972 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Відповідно до техніко-економічного обгрунтування пошукової партії 
Українського відділення тресту „ВТПЗ”, виконком Славутської Ради депутатів 
трудящих прийняв рішення від 11 березня 1950 р. про початок будівництва в 
м. Славуті цикоросушильного заводу, який в червні 1952 р. видав першу 
продукцію. Підпорядкувався з 1954-1956 рр. – Мосхарчкомбінату Міністерства 
промисловості продовольчих товарів РРФСР, з 1957-1956 рр. – харчкомбінату 
Московського міського економічного району управління промпродтоварів, з 
1966 р. – Мосхарчкомбінату „Росголовконсерв” Міністерства харчової 
промисловості РРФСР. Займався вирощуванням, заготівлею та переробкою 
культурного цикорію для потреб спиртзаводів та харчсмакової промисловості. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1978 р. 

 
Накази Мосхарчкомбінату з питань фінансової-господарської 

діяльності, заготівлі, переробки, якості сировини та продуктів його переробки, 
фактів зловживань, порушень трудової дисципліни, безгосподарності. Накази 
директора з виробничої діяльності. Техпрофінплани із додатками. Річні звіти, 
довідки з господарської, виробничої і фінансової діяльності заводу. Квартальні 
статистичні звіти по виконанню планів по праці, валовому випуску продукції. 
Основні економічні показники виробничої діяльності заводу (1963). Річні 
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бухгалтерські звіти. Штатні розклади і кошториси. Книги обліку основних 
цехових виробничих затрат по заготівлі сировини (1966). Книга обліку. Акти 
перевірок фінансово-господарської діяльності. Квартальні звіти по 
раціоналізації і винахідництву. Розрахунки економічного ефекту від 
впровадження рацудосконалень. Інформація по виконанню заходів з ліквідації 
наслідків пожежі основного виробничого корпусу (1963). Колективний договір. 
 

Плужнянський завод кормових антибіотиків Управління 
промисловості бактеріальних препаратів і антибіотиків 
Головмікробіопрому при РМ СРСР  

 
Ф.Р-6108, 210 од.зб., 1965–1982 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
Будівництво заводу розпочато господарським методом згідно із рішенням 
Управління харчової промисловості Вінницького раднаргоспу від 20 червня 
1960 р. В 1964 р. – будівництво законсервовано, в 1966 р. – об’єкти  
будівництва передані у підпорядкування Головмікробіопрому при Раді 
Міністрів СРСР. Виробництво розпочато у 1968 р. 
Займався виробництвом та реалізацією кормового біоміцину для потреб 
сільського господарства. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1985 р., останнє – 2002 р. 
Документи в доброму стані, доступ на загальних підставах. Інформація 
використовувалася у науково-дослідній діяльності. 

 
Директивні вказівки Головного управління мікробіологічної 

промисловості при Раді Міністрів СРСР щодо основної діяльності заводу 
(1968). Накази директора по виробничій діяльності. Документи про стан  
будівництва заводу (плани, довідки, інформації, ліміти, фінансування, 
виділення фондів на обладнання, статзвіти про чисельність найманої робочої 
сили (1966). Протоколи про зміни до плану виконання підрядних будівельно-
монтажних робіт. Плани по праці, чисельності персоналу, фонду оплати праці. 
Техпромфінплани. Планові показники по реалізації валової продукції в 
натуральному розмірі (1973). Фінансові плани та звіти по їх виконанню. Річні, 
квартальні плани по капітальному будівництву, фінансуванню, оплаті праці. 
Протокол Державної комісії по прийманню в експлуатацію Плужнянського 
заводу кормових антибіотиків (1968). Річні, місячні, виробничі, технічні звіти. 
Звіти по підготовці і перепідготовці кадрів, раціоналізації та винахідництву, 
впровадженню нової техніки і технології, техніці безпеки та охороні праці, 
виконанню соцзобов’язань. Штатні розписи та кошториси. Місячні звіти по 
капіталовкладеннях. Довідки про виробничу діяльність заводу (1974). 
Внутрішньогосподарський титульний список (1973).  Звіти, довідки, інформації 
по роботі з кадрами (1977). Колективний договір і акти перевірки їх виконання. 
Протоколи звітно-виборних зборів робітників і службовців. 
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ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Дунаєвецькі державні текстильні фабрики Дунаєвецького 
державного текстильного тресту „Дунсукно” Кам’янецького 
округу 
 
4 фонди, 13 од.зб., 1920–1924 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Текстильна фабрика №1, ф.Р-3239, 2 од.зб., 1923–1924 рр. 
Текстильна фабрика №2, ф.Р-3240, 3 од.зб., 1922–1924 рр. 
Текстильна фабрика №3, ф.Р-3241, 1 од.зб., 1923–1924 рр. 
Текстильна фабрика №4, ф.Р-3242, 7 од.зб., 1920–1924 рр. 
 
Після націоналізації у 1920 р. були об’єднані у Дунаєвецький кущ текстильних 
фабрик, з 1923 р. входили до складу державного текстильного тресту 
„Дунсукно” з підпорядкуванням Подільському губраднаргоспу. На їх базі в 
1929 р. було створено Дунаєвецьку cуконну фабрику ім. В. Леніна. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1961 р. 
 
Накази, розпорядження тресту „Дунсукно” і листування з ним щодо 

асортименту тканин, їх якості, забезпечення фабрик сировиною, обладнанням. 
Фінансові звіти (1923). Списки робітників, відомості по нарахуванню зарплати 
робітникам і службовцям. Протоколи загальних зборів, оціночно-конфліктної 
комісії. 

 
Кам’янець-Подільська бавовняна фабрика 
 
Ф.Р-1970, 392 од.зб., 1931–1935, 1956–1979 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створена в 1931 р., як панчішно-трикотажна артіль ім. Н. Крупської. Наказом 
Міністерства легкої промисловості УРСР від 31 січня 1957 р. перейменована 
на бавовняну фабрику, з приєднанням місцевої текстильної фабрики. 
Підпорядковувалася Головному управлінню бавовняної промисловості 
Міністерства легкої промисловості УРСР.  
Спеціалізувалася на виробництві шкарпеток, трикотажних виробів широкого 
вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 1989 р. 
Інформація використовувалася для соціальних потреб працівників фабрики. 
 
Накази, розпорядження Міністерства легкої промисловості УРСР, 

Вінницького раднаргоспу (1958). Накази з основної діяльності. Накази про 
нагородження кращих раціоналізаторів фабрики. Перспективний план 
соціального розвитку колективу (1971–1975). Техпромфінплани. Річні 
виробничі програми, плани оргтехзаходів по охороні праці. Річні фінансові 
звіти по капіталовкладеннях. Річні звіти з основної діяльності. Річні 
бухгалтерські звіти. Штатні розписи та кошториси. Документи НОП (плани, 
звіти, інформації). Положення про оплаті праці. Річні звіти про нещасні 
випадки на виробництві, акти їх розслідування (1969). Книга реєстрації 
рацпропозицій. Документи про з’єднання бавовняної і трикотажної фабрик 
(1962). Положення, умови соціалістичних змагань, підсумки проведених 
заходів. Колективний договір, акти перевірки виконання умов договору. 
Протоколи загальних зборів членів артілі, оперативних нарад, нарад по якості 



 292

продукції, засідань профспілкового комітету, товариського суду, звітно-
виборних профспілкових конференцій. Списки нагороджених орденами і 
медалями (1976), учасників ВВВ. Доповіді директора (1964). Списки 
робітників і службовців (1964). Документи з особового складу.  
 
 

Кам’янець-Подільська державна швейна фабрика Міністерства 
легкої промисловості УРСР 
 
Ф.Р-1932, 616 од. зб., 1930–1937, 1945–1971 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Заснована в 1930 р., як швейна артіль. Підпорядковувалася НК легкої 
промисловості УРСР, державному об’єднанню швейної промисловості 
Міністерства легкої промисловості, з 1960 р. – Вінницькому, з 1963 р. – 
Подільському раднаргоспу Міністерства легкої промисловості УРСР. 
Спеціалізувалася на виробництві трикотажних та швейних виробів широкого 
вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1949 р., останнє – 1991 р. 
Очікуються подальші надходження від архіву установи. 
 
Накази, розпорядження, вказівки, інструкції Українського державного 

об’єднання швейної промисловості, НК легкої промисловості УРСР, 
Міністерства легкої промисловості УРСР, Вінницького, Хмельницького 
раднаргоспів та листування з ними про виконання планів випуску продукції, 
підвищення якості та цін на швейні вироби (1935). Листування з обласним 
управлінням легкої промисловості з основної діяльності. Розпорядження 
облвиконкому, міськвиконкому. П’ятирічний план розвитку фабрики (1933-
1937) та контрольні цифри його виконання. Фінансові плани та звіти по їх 
виконанню. Накази директора з основної діяльності. Наказ НК легкої 
промисловості УРСР з виконання планів випуску продукції швейними 
фабриками республіки (1933). Місячні звіти про виконання виробничих планів, 
норм виробітку, продуктивності праці (1933). Проект реконструкції і 
розширення виробничих площ (кошториси, калькуляції, доповідні записки 
(1934). Акти, дефектні акти, рекламації на неякісну продукцію. Інформації, 
довідки про виконання планів випуску продукції по цехах фабрики. Місячні 
баланси та звіти по капітальному будівництву, організації та оплаті праці, 
механізації технологічних процесів. Річні статистичні звіти про нещасні 
випадки на виробництві, охорону праці, раціоналізацію і винахідництво, 
впровадження нової техніки. Технічна документація на швейні вироби (1950). 
Альбоми креслень швейних виробів. Штатні розписи і кошториси. Річні 
бухгалтерські звіти, виробничо-фінансові баланси і пояснювальні записки до 
них, акти ревізій. Калькуляції собівартості готової продукції (1934). Договори з 
установами на поставку готової продукції, сировини, матеріалів. Арбітражні 
документи (накази, протоколи, подання та інше). Відомості про чисельність і 
фонд заробітної плати робітників і службовців. Схема фінансового плану 
фабрики (1933). Розцінки, схеми пошиття швейних виробів (поквартально 
(1934). Відомості по введенню стаханівських методів роботи, організації 
виставок продукції. Раціоналізаторська робота на підприємстві (1959). Копія 
листа від колективу Й.Сталіну (1930). Списки передовиків виробництва. 
Соціалістичні зобов’язання колективу, індивідуальні бригадні зобов’язання, 
підсумки їх виконання. Документи по НОТ. Протоколи виробничих нарад і 
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загальних зборів колективу, засідань ІТП, комісії з встановлення розрядів. 
Листування з районною комісією про сприяння держкредиту на реалізацію 
займу І п’ятирічки (1935). Колективні договори, акти перевірки їх виконання. 
Документи профкому. Списки учасників ВВВ станом на 25 травня 1973 р. 
Документи з особового складу (1931–1933). 
 

Дунаєвецьке суконне виробниче об’єднання ім. В.І. Леніна 
Міністерства легкової промисловості УРСР 

 
Ф.Р-3734, 385 од.зб., 1944–1972 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Перші текстильні фабрики містечка Дунаївці засновані в 1829 р. генералом 
Вікентієм Красинським. На ручних ткацьких вертилах, чесальних і прядильних 
машинах працювали німецькі ткачі, пізніше місцеві кріпаки. На початку 60-х 
років ХІХ ст. в місті діяли 17 дрібних текстильних фабрик. Після 
націоналізації в 1920 р. текстильні фабрики були об’єднані в Дунаєвецький 
кущ текстильних фабрик, в 1923 р. – реорганізовані у Дунаєвецький 
текстильний трест „Дунсукно” до складу якого входили Проскурівська 
паперова фабрика і ливарно-механічний завод з підпорядкуванням до 1925 р. 
Подільському губраднаргоспу, з 1925 р. – Вищій Раді народного господарства 
УСРР. В 1929 р. трест ліквідовується і створюється Дунаєвецька суконна 
фабрика імені В. Леніна. З 1944 р. підпорядковувалася Раді народного 
господарства Подільського економічного району. Постановою Подільського 
Раднаргоспу від 2 вересня 1963 р. № 262 створено Дунаєвецьке суконне 
виробниче об’єднання ім. В.І. Леніна з передачею у підпорядкування 
Міністерству легкої промисловості УРСР.  
Займалося виробництвом та реалізацією текстильних і суконних виробів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1983 р., останнє – 1985 р. 
Очікуються надходження від архівного відділу райдержадміністрації. 
Інформація використовувалася у наукових, краєзнавчих виданнях. 
 
Накази, розпорядження, вказівки українського суконного тресту і 

листування з ним, накази і розпорядження Міністерства легкової 
промисловості УРСР, Вінницького раднаргоспу і листування з ними. 
Документи  про передачу фабрики Міністерству легкової промисловості 
(протоколи, акти передачі, списки обладнання). П’ятирічний (1946–1950), річні 
плани розвитку фабрики та заходи, спрямовані на забезпечення їх виконання. 
Кон’юктурні огляди роботи підприємства (1946–1956). Зведений кошторис 
витрат на відбудову фабрики (1950). Річні техпромфінплани. Паспорт 
виробничо-господарської діяльності (1949). Річні, піврічні, квартальні звіти з 
виробництва, реалізації, якості і сортності товарної продукції, підготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів. Річні фінансові звіти. Штатні розписи та 
кошториси. Плани фінансування підготовки кадрів. Положення про акордно-
преміальну оплату праці (1970). Відомості, списки робітників, ІТП, службовців 
та фонду оплати праці (1950). Документи з охорони праці і техніки безпеки 
(плани, звіти, пояснювальні записки). Раціоналізаторські пропозиції та 
удосконалення. Рішення, доповідні записки художньої Ради Всесоюзного 
науково-дослідного інституту легкої промисловості по нетканних матеріалах 
(1968); протоколи засідання художньої Ради фабрики (1968). Документи про 
приєднання підприємств до складу об’єднання (акти, списки та інш.) (1961). 
Протоколи засідання науково-технічного товариства. Плани впровадження 
передового досвіду роботи (1968). Протоколи засідань загальних зборів 
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колективу. Колективний договір, акти перевірки виконання. Списки 
працівників представлених до нагородження орденами і медалями СРСР 
(1970). Списки ветеранів виробництва (1967). Інформації про участь фабрики у 
Всесоюзних оглядах (1968). Документи профспілкової організації, соцзмагань. 
 

Славутська суконна фабрика  
 
Ф.Р-2282, 320 од.зб., 1957–1980 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Заснована князем Сангушко в 1795 р. як Славутська суконна фабрика. Після 
пожежі в 1917 р. на базі уцілілого фарбувального цеху було розбудовано нові 
корпуса, поновлено виробництво і введено у підпорядкування Шепетівського 
губраднаргоспу Вищої Ради народного господарства УСРР. 
Підпорядковувалася з 1957 – 1962 рр. – управлінню легкої промисловості 
Вінницького раднаргоспу, з 1962 – 1965 рр. – Подільського раднаргоспу, з 
1966 р. – республіканському об’єднанню „Укршерсть” Міністерства легкої 
промисловості УРСР.  
Спеціалізувалася на виробництві шерстяних виробів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1950 р., останнє – 1995 р. 
Документи у задовільному стані. Доступ на загальних підставах. 
 
Постанови і рішення управління легкої промисловості Вінницького 

раднаргоспу. Накази директора про перехід на 7-годинний робочий день і 
переглянуті норми виробітку (1960), про виробничо-господарську діяльність. 
Річні техпромфінплани. Річні, квартальні плани виробництва продукції та 
фінансування виробництва. Титульний список на будівництво фабрики (1965–
1969). Річні статзвіти про собівартість, сортність продукції, виконання норм 
виробітку. Бухгалтерські звіти про виробництво і реалізацію товарної 
продукції, норми витрат сировини на одиницю продукції. Річні звіти по кадрах. 
Основні техніко-економічні показники виробничої діяльності фабрики (1961–
1962). Калькуляції витрат на виробництво шерстяної продукції (1963). 
Документи аналізу якості продукції (довідки, інформації, пояснення). Штатні 
розписи і кошториси. Акти документальних ревізій (1968). Звіти і відомості 
про переоцінку основних фондів (1977). Документи по раціоналізації і 
винахідництву (заяви, накази, протоколи, показники економічного ефекту від 
впровадження, звіти);  впровадження нової техніки; охорони праці і техніки 
безпеки. Заходи з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 
(1969). Інформації, довідки, акти перевірки діяльності фабрики (1962). 
Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Протоколи виробничих 
нарад, загальних зборів робітників і службовців. Документи фабзавкому 
(протоколи засідань комітету, загальних зборів). Інформації про діяльність 
бригад комуністичної праці, переможців  соцзмагань „Кращий по професії”.  
 

Швейні фабрики Хмельницького виробничого об’єднання 
„Спецодяг” 

 
2 фонди, 244 од.зб., 1963–1979 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Летичівська, ф.Р-6083, 77 од.зб., 1966–1977 рр., м.Летичів 
Славутська, ф.Р-5780, 167 од.зб., 1963–1979 рр., м.Славута 
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Функціонували з 1958 р. у складі райпромкомбінатів Подільського 
раднаргоспу. Ф.Р-6083 в період з 1966-1967 рр. діяла, як Меджибізька швейна 
фабрика, з перейменуванням у Летичівську. Підпорядковувалися 
Хмельницькому виробничому об’єднанню „Спецодяг” Головного управління 
„Укрпромспецодяг” Міністерства легкої промисловості УРСР. Займалися 
пошиттям одягу спеціального призначення. 

Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1982 р. Очікується надходження 
документів від архівних відділів райдержадміністрацій. Документи у 
задовільному стані. Доступ на загальних підставах. 
 
Накази з основної діяльності. Техпромфінплани. Річні, квартальні 

плани пошиття і реалізації швейних виробів. Зведені плани виробничо-
фінансової діяльності швейних фабрик в розрізі цехів та відділень (1963). 
Зведені відомості показників роботи фабрик по виконанню семирічного плану 
(1963). Статистичні звіти  про виконання планових показників з випуску і 
собівартості товарної продукції, праці і зарплати, кадрове забезпечення. 
Штатні розписи і кошториси. Акти перевірки фінансово-господарської 
діяльності. Річні бухгалтерські звіти. Документи по раціоналізації і 
винахідництву (протоколи засідань Ради, звіти по надходженню і 
впровадженню рацпропозицій). Акт передачі Славутської швейної фабрики 
Міністерству легкої промисловості УРСР (1965). Акти ліквідації основних 
засобів Меджибізької швейної фабрики (1967). Документи про роботу комісії з 
охорони праці, техніки безпеки, соціальному страхуванню, культурно-масову 
роботу. Заходи з покращення якості продукції. Аналіз господарської діяльності 
Летичівської швейної фабрики (1968). Колективні договори. Протоколи 
загальних зборів, засідань фабзавкомів. Протоколи „Дня якості”. Соціалістичні 
зобов’язання, підсумки їх виконання, визначення переможців. 
 

Хмельницьке виробниче швейне об’єднання „Спецодяг”  
 
Ф.Р-6155, 748 од.зб., 1945–1987 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
В 1945 р. утворена  Проскурівська швейна фабрика по випуску дитячих, 
чоловічих сорочок і суконь із порядкуванням Кам’янець-Подількому 
обласному управлінню легкої промисловості, з 1954 р. – Хмельницькому 
управлінню промислових товарів і товарів широкого вжитку, з 1957 р. – 
Львівському тресту швейної промисловості, з 1958-1968 рр. – управлінню 
легкої промисловості Раднаргоспу Вінницького економічно-адміністративного 
району, з 1963-1966 рр – управлінню легкової промисловості Подільського 
раднаргоспу; з 1966-1975 рр.– Головному управлінню швейної промисловості 
Міністерства легкої промисловості УРСР, з 1975-1976 рр. – „Укрпромспец-
одяг” МЛП УРСР. Постановою Ради Міністрів УРСР від 27.05.1975 № 268 і 
наказом МЛП УРСР від 9 грудня 1976 р. №420 утворено Хмельницьке 
виробниче швейне об’єднання „Спецодяг”.  
Спеціалізувалося на пошиві спецодягу та товарів широкого вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1997 р., останнє – 1997 р. 
Очікується подальше надходження від установи. 
 
Накази, директивні вказівки „Укрпромспецодяг” МЛП УРСР, накази з 

основної діяльності. Перспективний п’ятирічний план розвитку виробництва 
(1966-1970). Річні техпромфінплани, річні і квартальні фінансові плани, плани 
випуску продукції, розширення асортименту швейних виробів, кадрового 
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забезпечення виробництва. Зведені техніко-економічні аналізи діяльності 
підприємства, в т.ч. по фабриках у складі об’єднання. Річні, квартальні звіти по 
праці, якості продукції, об’ємах виконання планових завдань, економії 
основних і допоміжних матеріалів, палива та електроенергії. Річні фінансово-
господарські звіти. Штатні розписи і кошториси витрат. Акти передачі швейної 
фабрики Головшвейпрому (1954). Документи по раціоналізації і винахідництву 
(заявки, акти, протоколи, звіти, розрахунки), з НОП, впровадження нової 
техніки і технології. Протоколи засідання кваліфікаційної комісії (1968). 
Протоколи засідань загальних зборів, виробничих нарад колективу, фабкому, 
Ради соціального страхування. Колективні договори. Соціалістичні 
зобов’язання (довідки, пояснювальні записки), документи з підведення 
підсумків зобов’язань, в т.ч. на звання „Кращий по професії” по почину Мамая 
та методу інженера Кольчика. Документи групи народного контролю (плани, 
звіти, інформації). 

 
ЗАТ „Хмельницька трикотажна фабрика” Міністерства 
промислової політики України 
 
Ф.Р-6154, 507 од.зб., 1944–1994 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Заснована у 1924 р., як пончішно-шкарпеткова артіль „Праця кустаря” 
облкустпрому. В 1935 р. артілі присвоєно назву „Червоний трикотажник” з 
підпорядкуванням облпромраді. В 1948 р. при об’єднанні з артіллю „8 
Березня”,присвоєно назву „Батьківщина” Міністерства легкої промисловості. В 
1960 р. – перейменована на Хмельницьку трикотажну фабрику. Наказом 
Міністерства легкої промисловості УРСР № 314 від 23 серпня 1971 р. 
перейменована у Хмельницьку трикотажну фірму республіканського 
виробничого об’єднання „Укртрикотажпром” з приєднанням філії 
Чорноострівської трикотажної фабрики. В 1975 р. перейменовано у 
Хмельницьке виробниче трикотажне об’єднання. В 1992 р. проведено 
реорганізацію з розподілом на Хмельницьку і Чорноострівську трикотажні 
фабрики Корпорації „Легтекс”. З 1993 р. – орендне підприємство 
„Хмельницька трикотажна фабрика”, з 25 травня 1994 р. розпорядженням 
Хмельницької міської адміністрації №1341 від 25.25.94 р. перейменовано на 
ЗАТ „Хмельницька трикотажна фабрика” Міністерства промислової політики 
України. Займалася випуском нижнього і верхнього трикотажу.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1998 р. 
 
Накази, розпорядження директора по виробничий діяльності. Акти 

передачі артілі „Батьківщина” управлінню легкої промисловості Вінницького 
раднаргоспу (1960). Наказ Міністерства легкової промисловості УРСР №314 
від 23 серпня 1971 р. про перейменування фабрики. Річні техпромфінплани. 
Затверджені річні плани виробництва товарної продукції,  праці і зарплати. 
Плани кадрового забезпечення виробництва, звіти  про розстановку, 
використання та плинність кадрів. Річні, квартальні звіти, баланси по 
фінансуванню, кредитуванню (1990). Річні бухгалтерські звіти,  статистичні 
звіти по виробництву продукції (1990). Затверджені штатні розписи і 
кошториси. Норми витрат палива, електроенергії, паливно-енергетичні 
баланси. Документи по раціоналізації і винахідництву (заявки, акти, 
розрахунки,  пропозиції). Річні звіти про нещасні випадки на виробництві, 
використання коштів на охорону праці. Документи по впровадженню НОП, 



 297

підвищення продуктивності праці, зменшення витрат робочого часу (довідки, 
відомості, звіти). Колективні договори та акти контролю їх виконання. 
Документи з підведення підсумків соцзобов’язань (рапорти, донесення, акти, 
підсумки). Документи групи народного контролю (акти, інформації, довідки). 
Протоколи засідань профспілкового комітету. 
 

Хмельницька взуттєва фабрика  
 
Ф.Р-6153, 949 од.зб., 1945–1990 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Заснована у січні 1945 р. у пристосованих приміщеннях колишніх 
кавалерійських казарм в центрі м.Проскурова. В 1956 р. було проведено 
комплексну реконструкцію із розширенням виробничих приміщень за рахунок 
пожежного депо, встановлення і модернізації нового обладнання. На підставі 
клопотання обласного та міського комітетів Компартії України „Про 
включення будівництва нової взуттєвої фабрики в план 9-ї п’ятирічки”, у      
1972 р. було розпочато, а в 1974 р. закінчено будівництво нової взуттєвої 
фабрики, яка до кінця 1975 р. освоїла проектну потужність. Спеціалізувалася 
на виробництві взуття у широкому асортименті. Підпорядковувалася 
„Укрвзуттєпрому” Міністерства легкої промисловості УРСР. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1952 р., останнє – 1994 р. 
Очікується надходження від архівного підрозділу установи. Документи у 
задовільному стані. Доступ – на загальних підставах. 
 
Накази, директивні вказівки Міністерства легкої промисловості, 

„Укрвзуттєпрому” і листування з ними з основної діяльності. Накази директора 
з основної діяльності. Акт передачі Хмельницької взуттєвої фабрики 
Міністерству легкої промисловості УРСР (1965). Річні техпромфінплани, 
виробничо-фінансові плани, плани про капіталовкладення у виробництво 
(1970). Річні, квартальні виробничо-фінансові звіти, звіти по виконанню плану 
собівартості товарної продукції, оновленню та якості асортименту взуття, новій 
техніці і технології, раціоналізації і винахідництву; використанню сировини, 
матеріалів, теплової і електричної енергії. Річні бухгалтерські звіти, штатні 
розписи і кошториси   адміністративно-управлінських витрат, кошториси і 
нормативи власних оборотних засобів (1966). Проектно-кошторисна і технічна 
документація на будівництво та реконструкцію закінчених будівельних 
об’єктів у 7-ми томах, річний баланс по капітальному будівництву (1974). 
Титульні списки і кошториси на будівництво фабрики і дитячого садочка 
(1968). Статистичні звіти по кадрах. Програми підготовки шкіл передового 
досвіду, організації кутків виробничого навчання. Списки номенклатурних 
посад ІТП  і службовців (1964). Документи (наказ, заходи, пропозиції, 
розпорядок) з переведення працівників фабрики на 5-денний робочий тиждень 
(1967). Колективний договір фабрики, акти перевірки його виконання (1958). 
Договір  на соцзмагання Хмельницької, Станіславської і Житомирської 
взуттєвих фабрик. Протоколи виробничо-технічних нарад, загальних зборів 
колективу, засідань робітничо-конфліктної комісії, товариського суду, Ради 
раціоналізаторів і винахідників, НОП, фабкому профспілки, групи народного 
контролю. Темники для раціоналізаторів, акти впровадження рацпропозицій і 
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накази директора з цих питань. Соціалістичні зобов’язання передовиків 
комуністичної праці, підсумки соцзмагань і листування з цього питання із 
Подільським раднаргоспом. 
 

Хмельницька шкіргалантерейна фабрика Міністерства легкової 
промисловості УРСР 

 
Ф.Р-6157, 792 од.зб., 1948–1990 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створена 4 грудня 1947 р. на базі діючих у м. Проскурові двох артілей 
„Червоний робітник” і багатопромислової артілі, як промислова артіль 
„Побут” Кам’янець-Подільської облрізнопромспілки. В 1958 р. – 
перейменовується на Хмельницьку артіль „Україна” облпромради. В листопаді 
1960 р. із введенням в експлуатацію нового виробничого корпусу, спеціалізації 
по галантерейній продукції, перейменовується в Хмельницьку галантерейну 
фабрику. З 1965 р. передається у підпорядкування Міністерству легкої 
промисловості УРСР і наказом міністра №225 від 23 червня 1966 р. 
перейменовується в Хмельницьку шкіргалантерейну фабрику. 
Спеціалізувалася на виробництві шкіргалантерейних виробів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1991 р., останнє – 2000 р. 
 
Накази, вказівки об’єднання „Укршкіргалантерея” Міністерства легкої 

промисловості УРСР. Накази директора по адміністративно-господарській 
діяльності. Річні техніко-економічні показники, виробничі програми та плани 
організаційно-технічних заходів. Протоколи бюро економічного аналізу (1967). 
Баланс виробничих потужностей (1967). Штатні розписи і кошториси. 
Положення про відділи, посадові інструкції працівників (1977). Річні звіти 
фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти та інформації про кадри, 
впровадженню нової техніки, сортності продукції, норми витрат та економії 
сировини, матеріалів, палива, електроенергії. Річні звіти по виконанню планів з 
праці і зарплати. Техніко-економічні показники виробництва (1970). 
Квартальні, місячні звіти по оновленню асортименту. Звіти про стан технічного 
забезпечення, наявність лабораторій, конструкторсько-експериментальних 
підрозділів (1972). Річні, квартальні звіти по раціоналізації і винахідництву, 
акти впровадження техудосконалень. Квартальні звіти по освоєнню коштів на 
заходи охорони праці і техніки безпеки, нещасні випадки пов’язані із 
виробництвом. Колективні договори, акти перевірки їх виконання. Довідки про 
стан претензійної роботи (1979). Протоколи засідань постійно-діючої 
виробничої Ради, загальних зборів колективу (1981). Постанови об’єднаного 
Пленуму НТО (1971). Листування про нову техніку, документи з впровадження 
КСУЯП. Протоколи засідань художньої Ради, атестаційної та інвентаризаційної 
комісій. Протоколи засідань, статут, плани та звіти НТО (1967). Документи 
фабзавкому (плани, звіти, протоколи, кошториси доходів і витрат). 
Соціалістичні зобов’язання. Документи групи народного контролю, підсумки 
Всесоюзного огляду „За високу культуру виробництва” (1981). 
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Полонська фабрика по переробці вторсировини Хмельницького 
обласного управління легкої промисловості  

 
Ф.Р-5302, 28 од.зб., 1944–1955 рр. Описи. Рос.мова. 
 
Діяльність простежується в 1944–1955 рр. Перебувала у підпорядкуванні 
Кам’янець-Подільського обласного управління легкої промисловості, НК 
легкої промисловості УРСР, з 1946-1955 рр. – Міністерства легкої 
промисловості  УРСР. Виготовляла паперову продукцію шляхом переробки 
вторсировини. 
Фонд ІІІ  категорії. Перше надходження – 1967 р. 
 
Накази, розпорядження, вказівки Міністерства легкої промисловості 

УРСР. Техпромфінплани. Річні звіти фінансово-господарської діяльності. 
Штатні розписи і кошториси. Списки працівників (1944–1955). 

 
 
ПІДПРИЄМСТВА ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Державні паперові фабрики тресту „Укрпапірпром” Міністерства  
лісової і деревообробної промисловості УРСР 

 
4 фонди, 200 од.зб., 1922–1932, 1944–1968 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Перша Подільська, ф.Р-637, 12 од.зб., 1923–1924 рр. 
Полонська, ф.Р-1938, 16 од.зб., 1923–1928, 1932 рр. 
Славутська, ф.Р-1939, 153 од.зб., 1923–1929, 1931, 1944–1968 рр. 
„Совій Яр”, с. Совій Яр Кам’янецького округу, ф.Р-317,19 од.зб., 1922–1930 рр. 
 
Славутська паперова фабрика заснована князем Сангушко у середині ХІХ ст., 
до 1912 р. перебувала в оренді купців Шапіро і Фурмана, до 1917 р. – 
Дятківського товариства, після 1918 р. перейшла у підпорядкування 
„Укрпапіртресту” . Паперові фабрики: Перша Подільська (с.Проскурівка, 
Солобковецького району), „Совій яр”, (с. Совій Яр, Кам’янецького округу), 
після націоналізації у 1920–1941 рр., підпорядковувалися Кам’янець-
Подільському відділу місцевого господарства. З 1944–1958 рр. – управлінню 
тресту тютюнової і махорочної промисловості „Укртютюнмахортрест” 
Міністерства паперової і тютюнової промисловості УРСР, з 1959–1965 рр. – 
управлінню “Ліспапірдеревпром” Подільського раднаргоспу. З 1965 р. – тресту 
“Укрпапірпром” Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР. 
Займалися виробництвом паперу, паперової толі. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1993 р. В 1993 р. 
розсекречено 12 од.зб. Ф.Р – 1939., в 1995 р. – 16 од.зб.  Ф.Р – 1938. 
 
Накази, розпорядження, вказівки, циркуляри ВРНГ СРСР, УСРР, Ради 

праці і оборони СРСР, “Укрпапіртресту”, ДПУ, Всесоюзного об’єднання 
паперової промисловості “Укркпапірпром”, постанови РНГ Подільського 
економічного району (1964). Накази з основної діяльності. Річні 
техпромфінплани. Основні показники виробничих програм, річні статистичні 
звіти по випуску продукції, виконанню норм виробітку. Звіти по кадрах. Річні 
виробничі звіти по капітальному будівництву (1945, 1947). Квартальні, 
піврічні, місячні статистичні звіти по виконанню планів по праці, випуску 
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продукції. Річні фінансові звіти, акти перевірки фінансово-господарської 
діяльності, штатні розписи і кошториси. Документи по раціоналізаторських 
пропозиціях (акти, довідки, розрахунки, пропозиції, заяви, звіти). Річні звіти по 
раціоналізації. Описи обладнання та інвентаря фабрики „Совій яр”. Договори 
про забезпечення сировиною, робочою силою. Контрольні цифри виробничої 
діяльності фабрики „Совій Яр” на 1930-1931 рр. Норми і розцінки на 
виробництво гідромаси для виробництва паперу. Протоколи засідань технічних 
Рад (1964). Інформації по роботі Славутської паперової фабрики, доповідні 
записки про фінансово-господарську діяльність (1965). Документи по 
соцзмаганню (1957), колективні договори. Протоколи засідань фабзавкомів, 
загальних зборів робітників і службовців. Документи особового складу 
фабрики „Совій Яр”. Спогади ветеранів Славутської фабрики до 100-річчя з 
дня заснування (1964). Анкети, біографії, списки співробітників (1926). 
Розсекречені документи  Полонської державної паперової фабрики (1923-1929). 

 
Понінківська картонно-паперова фабрика Міністерства 
целюлозно-паперової промисловості СРСР 

Ф.Р-2153, 1182 од.зб., 1944–1982 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
Створена в 1870 р. купцем першої гільдії Грінфельдом на базі млина та 
невеликого ливарного заводу біля с. Стара Гута Полонської волості 
Волинської губернії для виробництва обгорткового паперу для потреб 
цукрової промисловості. В 1883 р. купцем Хрящовим, власником фабрики, 
створено акціонерне товариство „Дятківське” по випуску поштового паперу та 
паперу для писання і куріння. В 1912 р. до фабрики прибудовано солом’яно-
целюлозний завод. В 1923 р. фабрика була націоналізована і перейменована у 
Понінківський целюлозно-паперовий комбінат „Союзпапірпрому”, з 1948 р. – 
Міністерства целюлозно-паперової промисловості УРСР, з 1951 р. – 
Міністерства паперової і деревообробної промисловості СРСР, з 1957–1971 рр. 
– управління лісової, паперової і деревообробної промисловості 
“Ліспапірдеревпром” Вінницького (1957–1962), Подільського (1963–1965) 
раднаргоспів. З 1966 р. – тресту паперової промисловості „Укрпапірпром”, з 
1967 р. – українського союзного тресту целюлозно-паперових підприємств 
„Союзпапірпром”, з 1976 р.– Понінківська картонно-паперова фабрика  
Міністерства целюлозно-паперової промисловості СРСР. Спеціалізувалася на 
виробництві широкого асортименту паперу, паперової продукції, картону. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1981 р., останнє – 1993 р. В 
результаті проведення експертизи цінності у 1986 р. виділено до знищення 38 
од.зб., в 1993 р. – 29 од.зб. Розсекречено у 1993 р. – 90 од.зб., у 1994 р. – 106 
од.зб. Інформація використовувалася у наукових і краєзнавчих виданнях.  
 
Накази, директивні вказівки, постанови НК паперової промисловості 

СРСР, „Союзпапіртресту”, Міністерства лісової і паперової промисловості 
УРСР, розсекречені накази і розпорядження Наркомпапірпрому і листування з  
ним. Наказ Міністра паперової промисловості СРСР по перереєстрації 
державних підприємств (1947). Накази, рішення, розпорядження ЦК КП(б)У, 
обкому, облвиконкому, райкому КП(б)У, райвиконкому і листування з ними. 
Листування з органами НКВС, УНКВС, облвійськоматом, райвоєнкоматами, 
військовими частинами. Листування з Держрезервом, МППО, ВОХР, МВС, 
КДБ, різними організаціями і установами. Накази директора з основної 
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діяльності. Акт державної реєстрації державного промислового підприємства 
№2570 від 10.08.1940 р. Положення, паспортні картки про Понінківський 
целюлозно-паперовий комбінат (1944, 1949–1951). Протоколи нарад по 
відбудові комбінату (1944). Акт про збитки, нанесені комбінату німецько-
фашистськими окупантами 1941–1944 рр. Перелік прийнятих в експлуатацію 
об’єктів (1945). Акт державної реєстрації (1948). Протоколи нарад директора, 
технічної Ради комбінату з питань виконання будівельно-відновлювальних 
робіт, введення в експлуатацію нових об’єктів, стабілізації виробництва, 
розгляду контрольних цифр, виконання планових показників (1945), стану 
раціоналізації і винахідництва. Техпромфінплани, річні промислово-фінансові 
плани, виробничі програми і планові калькуляції виробництва паперу. Річні 
виробничо-фінансові плани з праці і зарплати, собівартості продукції. Плани 
введення в дію енергетичних потужностей (1951-1952). Річні звіти із додатками 
по освоєнню капіталовкладень, річні, квартальні звіти із пояснювальними 
записками по виробничо-фінансовій діяльності. Річні статистичні звіти по 
виробництву паперу. Протоколи засідань балансової комісії 
„Союзукрпапіртресту”, виїзних засідань Республіканського комітету 
профспілки робітників паперової промисловості (1946, 1969). Протокол сходу 
Стаханівців папіркомбінату (1946), облік стаханівського руху (1952). Доповіді 
директора з виробничої діяльності. Річні звіти по капітальному будівництву 
(1946), наявності, розстановці і використанню кадрів. Контрольні цифри по 
веденню капітального будівництва (1948), норм виробітку і розцінки вартості 
одиниці продукції. Річні і квартальні технічні звіти. Доповідні записки по 
виконанню плану реконструкції, модернізації обладнання. Пояснювальні 
записки по претензіях (1949). Кошториси і штатні розписи на утримання 
об’єктів соцкультпобуту (1953). Річні звіти особливих поставок продукції 
(1953). Короткі аналізи діяльності заводу. Кошториси і штатні розписи 
комбінату та обслуговуючих об’єктів. Розрахунки економічного ефекту від 
проведеної реконструкції паперових машин (1958), нової техніки і технологій 
(1960). Накази директора по раціоналізації і винахідництву. Протоколи 
засідань Ради раціоналізаторів (1955). Річні звіти по раціоналізації і 
винахідництву. Заходи по зниженню собівартості продукції. Протоколи нарад з 
питань якості паперу та зошитів (1949), аналізи собівартості продукції. Акти 
перевірки виробничо-фінансової діяльності фабрики. Рішення Полонського 
райвиконкому по захвату колгоспних земель паперовою фабрикою (1951). 
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії (1951). Акти обстежень стану 
охорони праці і техніки безпеки. Протоколи нарад при керуючому трестом 
„Укрпапірпром”. Акт державної комісії по прийманню приміщення лікарні 
(1954). Протоколи засідань партійно-господарського активу із додатками 
(1957). Акт приймання на баланс ВКБ комбінату (1956). Колективний договір 
та акти перевірки  виконання. Протоколи загальних зборів колективу (1957). 
Коротка історична довідка підприємства (1957). Соціалістичні зобов’язання. 
Списки  стаханівців (1948). Протоколи засідань фабзавкому, фабричних 
профконференцій. Газета паперового комбінату „Трибуна новатора” (1957, 
1958, 1959). Зразки паперу і картону, що випускалися фабрикою (1960). 
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ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Деревообробні комбінати Хмельницького об’єднання 
деревообробних підприємств „Авангард”  
 
3 фонди, 234 од.зб., 1935–1936, 1946–1975 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Ізяславський, ф.Р-5892, 122 од.зб., 1961–1970 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1937, 15 од.зб., 1935–1936 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4791, 97 од.зб., 1946–1975 рр. 

 
З 1944 р. в області діяв Шепетівський лісозавод №1 республіканського тресту 
„Укрдеревдеталь” Міністерства паперової і деревообробної промисловості 
УРСР, перейменований у 1992 р. в ДОК (деревообробний комбінат) тресту 
паперової і деревообробної промисловості того ж  міністерства. З 1966 р. діяв 
як Хмельницьке об’єднання деревообробних підприємств „Авангард”, в 
підпорядкуванні якого перебували Ізяславський деревообробний комбінат, 
меблеві фабрики, меблеві цехи на території області. 
Займалися переробкою деревсировини, виготовленням меблів, електричних 
стовпів,  кріпильних матеріалів, культтоварів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р. Документи у доброму 
стані. Інформація використовувалася в науково-історичних дослідженнях. 
Очікуються надходження від архівних відділів райдержадміністрацій. 

 
Накази і директивні вказівки Міністерства паперової і деревообробної 

промисловості УРСР,  тресту „Укрдеревдеталь”. Накази з основної діяльності. 
Акти державного приймання приміщень та споруд Ізяславської меблевої 
фабрики (1965). П’ятирічні плани виробничої діяльності Шепетівського ДОКу 
(1975). Річні техпромфінплани: ДОКу, меблевих фабрик, цехів. Річні плани 
виробництва промислової продукції, плани фінансування виробництва, оплати 
праці. Розрахунки випуску валової і товарної продукції (1968). Проект плану 
розвитку 1971–1975 рр., аналіз виконання п’ятирічного плану за 1966-1970 рр. 
Статистичні звіти виконання планів по собівартості продукції,  
капіталовкладеннях (1968). Річні звіти промислових підприємств по виконанню 
планів випуску готової продукції. Документи (довідки, показники, аналізи) 
господарської діяльності підприємств галузі (1973–1974). Основні показники 
діяльності Ізяславського ДОКу (1968). Документи по НОП. Звіти по охороні 
праці. Річні бухгалтерські звіти і баланси. Штатні розписи і кошториси. Річні, 
місячні звіти по праці і зарплаті, технічні звіти. Акти ревізій. Матеріали по 
інвентаризації матеріально-товарних цінностей (1957–1958). Місячні звіти по 
виконанню норм виробітку і стану нормування оплати праці (1974). Документи 
по раціоналізації і винахідництву (заяви, акти, розрахунки). Колективні 
договори, акти перевірки їх виконання. Протоколи засідань загальних зборів, 
виробничих нарад, ради директорів філіалів і начальників цехів. Документи 
соцзмагань.  
 

Меблеві фабрики Міністерства лісової і деревообробної 
промисловості УРСР 
 
4 фонди, 154 од.зб., 1934–1941, 1960–1969 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Дунаєвецька, ф.Р-5351, 18 од.зб., 1961–1964 рр. 
Летичівська, ф.Р-5866, 49 од.зб., 1961–1968 рр. 
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Проскурівська, ф.Р-1292, 18 од.зб., 1934–1941 рр. 
Славутська, ф.Р-5807, 69 од.зб., 1960–1969 рр. 
 
Поновили роботу у 1944 р. після звільнення Кам’янець-Подільської області від 
немецько-фашистських загарбників. Підпорядковувалися до 1961 р. – 
Вінницькому тресту „Вінницядеревпром”, з 1962–1964 рр. – 
райпромкомбінатам, з 1964 р. – Хмельницькому обласному управлінню 
місцевої промисловості Міністерства лісової і деревообробної промисловості 
УРСР. 
Займалися виробництвом меблів, меблевої фурнітури, товарів широкого 
вжитку, культтоварів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1972 р. В 1993 р. розсекречено і 
передано на загальне зберігання 18 од.зб. Ф.Р – 1292. 
 
Накази НК оборони СРСР, розпорядження, вказівки Вінницького 

управління місцевої, паливної промисловості, тресту „Укрмеблі”, 
Хмельницького облмісцевпрому і листування з ними з питань основної і 
мобілізаційної діяльності (1934–1941). Річні техпромфінплани. Річні, 
квартальні плани по капіталовкладеннях, фінансуванню розвитку виробництва. 
Річні бухгалтерські звіти, статистичні звіти по випуску валової і реалізації 
товарної продукції, виконанню планів по праці і зарплаті,  кадрах. Баланс 
техніко-економічних показників Летичівської меблевої фабрики (1964). Штатні 
розписи і кошториси, акти перевірки фінансово-господарської діяльності. Річні 
баланси прибутків і видатків. Звіти по реалізації культтоварів, договори на 
поставку продукції (1968). Розцінки, норми виробітку на виготовлення меблів 
(1965). Документи по раціоналізації і винахідництву (заявки, пояснювальні 
записки, звіти, розрахунки). Документи переходу на нову систему планування і 
стимулювання праці (1967). Основні показники виконання планів з праці і 
зарплати, собівартості продукції Славутської меблевої фабрики (1962–1963). 
Акти перевірки стану охорони праці і техніки безпеки (1963). Документи з 
виконання соцзобов’язань, економії матеріалів „Подільська копійка” 
Славутської меблевої фабрики (1964). Колективні договори, соціалістичні 
зобов’язання. Протоколи загальних зборів колективів, звітні доповіді 
керівників (1961). Інформації з проведення оглядів на краще підприємство по 
охороні праці і техніки безпеки (1964–1965). 

 
Кам’янець-Подільська меблева фабрика Хмельницького обласного 
виробничого об’єднання „Хмельницькдерев” 
 
Ф.Р-4037, 353 од. зб., 1944–1970 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Заснована в 1929 р., як Кам’янець-Подільська кооперативно-промислова артіль 
інвалідів „Червоний розпилювач” Кам’янець-Подільської міжрайонної спілки 
промислової кооперації, з 1932 р. – Вінницької обласної ради промислової 
кооперації. В період з 1937-1941 рр. підпорядковувалася Кам’янець-
Подільській, з 1954 р. – Хмельницькій раді промислової кооперації. В 1955 р. 
перейменована в промислову артіль „Поділля”. З 1960 р. іменувалася як 
меблева фабрика Управління виробництва культурно-побутових товарів 
Подільського раднаргоспу. З 1966 р. діяла у підпорядкуванні Хмельницького 
обласного виробничого об’єднання „Хмельницькдерев” Міністерства лісової, 
целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР. Спеціалізувалася 
на виробництві меблів, меблевої фурнітури, товарів широкого вжитку. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р., останнє – 2000 р. 
Очікуються подальші надходження від архіву підприємства. 
 
Накази, постанови, вказівки Кам’янець-Подільської облкоопінспілки, 

облстрахкаси, Президії Української Ради кооперації інвалідів, облвиконкому, 
обласної ради промислової кооперації, Вінницького, Подільського раднаргоспів, 
тресту „Деревбудпром”. Книги наказів з основної діяльності. Положення 
кооперативно-промислової артілі інвалідів (1948). Акти нанесених збитків артілі 
німецько-фашистськими окупантами (1944). Перспективний план розвитку на 
семирічку (1959–1965). Положення про дипломи за виробництво товарів 
широкого споживання. Річні виробничі плани і зобов’язання по випуску 
продукції, товарообігу, праці, фінансування виробництва, собівартості продукції. 
Титульні списки  капітального будівництва і розвитку виробництва. Документи 
по введенню в експлуатацію нової техніки (1968), роботі ради наукової 
організації праці. Списки цехів, професій із шкідливими умовами праці. Техніко-
економічні показники роботи фабрики (1967). Штатні розписи і кошториси. Річні 
виробничі звіти діяльності артілі. Акти ревізій фінансово-господарської 
діяльності. Виробничо-фінансові баланси артілі (1944). Річні фінансові і 
статистичні звіти. Касові книги (1948), річні, квартальні звіти з організації та 
оплати праці. Акти передачі артілі (1954,1960). Характеристика меблевої 
фабрики і динаміка росту виробництва (1960, 1965, 1970). Акти і документи  
тематичної документальної ревізії (1963). Звіти по чисельності, освіти 
спеціалістів. Річні плани, заходи, звіти, інформації бюро економічного аналізу 
фабрики (1965). Описи приміщень і споруд фабрики (1965). Норми виробітку і 
розцінки на одиницю продукції (1966). Відомості по бригадах комуністичної 
праці. Листування з управлінням паперово-деревообробної промисловості. 
Протоколи засідань загальних зборів, правління артілі, звітно-виборних зборів 
членів артілі, правління і ревізійної комісії, фабзавкому, бюро раціоналізації 
винаходів. Колективні угоди і акти перевірки їх виконання. Соціалістичні 
зобов’язання. Документи з особового складу. 

 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРФОВИДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Державні торфовидобувні підприємства Кам’янець-Подільського 
обласного паливного тресту 
 
2 фонди, 23 од. зб., 1927–1931, 1944–1951 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Летичівське, ф.Р-4607, 19 од.зб., 1944–1951 рр. 
Славутське, ф.Р-2723,  4 од.зб., 1927–1931 рр. 

 
Діяльність простежується протягом 1927–1951 рр. 
Проводили промислові розробки і видобування паливного торфу в 
Летичівському і Славутському районах. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. 

 
Накази Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР, 

Кам’янець-Подільського обласного паливного тресту та листування з ними з 
паспортизації дільниць, добуванню та вивезенню торфу, механізації 
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виробництва, паспортизації торфорозробок, реалізації палива, оплати праці. 
Річні фінансові плани (1952). Річні звіти фінансово-господарської діяльності із 
додатками. Штатні розписи і кошториси, норми виробітку. 

 
 
ТРАНСПОРТ 

 
Уповноважений Подільського губернського транспортного відділу 
по Кам’янецькому повіту 
 
Ф.Р-2234, 4 од.зб., 1922 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1922 р. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1925 р. 

 
Постанови ВУЦВК, РНК УСРР з питань нормування і оплати праці. 

Накази Кам’янецького повітового виконкому. Протоколи засідань губернської 
економічної наради. Доповідь про роботу управління уповноваженого (1922). 
Анкети, списки співробітників управління (1922). 

 
 

5 шосейна дільниця Українського управління місцевого 
транспорту („Урум) м. Кам’янець-Подільський 
 
Ф.Р-18, 380 од.зб., 1922–1933, Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1922–1933 рр. 
Фонд III  категорії. Перше надходження – 1940 р. 

 
Перспективний план роботи по дорогам дільниці (1929–1933). 
Документи секретаріату, технічного відділу, бухгалтерії. Особові 
справи.  

 
6-а військова дорожно-шосейна дільниця Кам’янецького округу 
Подільської губернії м. Кам’янець-Подільський 
 
Ф.Р-727, 86 од.зб., 1919–1922 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1919-1922 рр.  
Займалася ремонтами та благоустроєм доріг в межах м. Кам’янець-
Подільського. Підпорядковувалася Південно-західному управлінню шосейних 
доріг. 
 
Постанови РНК СРСР, накази, інструкції, телефонограми, вказівки 

Південно-західного управління доріг з основної діяльності. Наказ арміям 
Південно-Західного фронту РСФСР. Листування з установами по забезпеченню 
лісоматеріалами, технікою, паливом, будматеріалами. Листування із 
Кам’янець-Подільською особливою воєнно-продовольчою комісією про 
відпуск продуктів харчування працівникам дільниці. Відомості про одержання 
продпайків. Витяг з наказу управління воєнно-продовольчого забезпечення за 
нормами продовольства цивільного населення. Звіти, доповідні записки про хід 
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будівництва доріг на різних дільницях. Декрет ВЦВК і РНК РРФСР по 
встановленню єдиного податку для допомоги сільським господарствам і 
ліквідації наслідків голоду. Списки платників податку 6-ї дільниці (1922). 
Наказ Кам’янець-Подільського міськвиконкому про охорону вулиць, будинків, 
надання допомоги голодуючим Поволжжя. Накази Кам’янецького ревкому, 
військового комісаріату по демобілізації. Листування по інспектуванню доріг, 
відомості про хід виконання ремонтних робіт, кошторис на переміщення 
дороги від Турецького мосту до Радянської площі (1921), будівництво мостів 
на лінії Дунаївці-Гуків, м. Нова Ушиця через р. Калюс (1921). Документи з 
особового складу (відомості, особові справи, списки, книги, заяви, авансові 
звіти тощо). 

 
Відділ транспорту Старокостянтинівського повітового виконкому 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
 
Ф.Р-2760, 5 од.зб., 1921–1922 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1921–1922 рр. 
 
Переписка з установами і організаціями з питань кредитування 

будівництва, організацію обозу при відділі, забезпечення транспортом установ 
і організацій. Списки установ і організацій повіту.  
 

Дорожний відділ Кам’янецького окружного виконавчого комітету 
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

Ф.Р-319, 83 од.зб., 1922–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Утворений в 1929 р. Припинив діяльність в 1937 р. у зв’язку з ліквідацією 
округів. В функції відділу входила організація і проведення будівництва, 
ремонту шосейних і ґрунтових шляхів, мостів, їх охорона, нагляд за 
автомобільним господарством та його використанням. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє - 1937 р. Доступ до 
документів на загальних підставах.  

 
Циркуляри Головного шляхового управління УРСР, протоколи нарад 

працівників дорожнього відділу і представників установ, організацій 
Кам’янецького округу. Листування з окружними і районними установами про 
будівництво, ремонт мостів, шосейних і ґрунтових шляхів, відкриття 
міжміського автобусного і вантажного сполучення. Накази по окружному 
шляхово-автомобільному відділу (1929–1930). Плани роботи і кошториси на 
будівництво та ремонт шляхів, мостів (1930). Річні, місячні звіти про роботу 
відділу, стан шляхового будівництва (1929), виконання робіт по ремонту 
шляхів з участю населення (1930). 
 

Районні дорожні  відділи, ремонтно-будівельні, дорожньо-
експуатаційні дільниці 

 
43 фонди, 5369  од.зб., 1928 –1935, 1937, 1941, 1944–1982 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 

 
Дорожні відділи  

Антонінський, ф.Р-3526, 50 од.зб., 1950–1961,1962 рр. 
Білогірський, ф.Р-3521, 145 од.зб., 1956–1962,1951–1955,1965–1976 рр. 
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Берездівський, ф.Р-5396, 12 од.зб., 1944–1958 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3554, 69 од.зб., 1949–1960 рр. 
Волочиський, ф.Р-4336, 70 од.зб., 1944–1962 рр. 
Вовковинецький, Ф.Р-2821, 35 од.зб., 1933,1947–1958 рр. 
Городоцький, ф.Р-5180, 357 од.зб., 1944–1983 рр. 
Грицівський, ф.Р-3628, 29 од.зб., 1948–1959 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4132, 16 од.зб., 1945–1960 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2799, 33 од.зб., 1935–1938,1945–1951 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5993, 192 од.зб., 1948–1952, 1945–1974 рр. 
Летичівський, ф.Р- 4475, 237 од.зб., 1944–1961,1961–1967, 1968–1978 рр. 
Мануїльський, ф.Р-3946,86 од.зб., 1945–1957, 1967–1976 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3585, 70 од.зб., 1944–1946,1947–1959 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3775, 42 од.зб., 1944–1956 рр. 
Новоушицький, ф.Р-3714, 137 од.зб., 1946–1967,1953–1959, 1968–1971 рр. 
Орининський, ф.Р-3612, 165 од.зб., 1944–1959 рр. 
Остропільський, ф.Р-5139, 51 од.зб., 1947–1956,1957–1959 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4542, 64 од.зб., 1944–1946 ,1947–1959 рр. 
Полонський, ф.Р-3968, 204  од.зб., 1944–1961, 1967–1977 рр. 
Славутський, ф.Р-1749, 91 од.зб., 1937,1947–1960,1960–1970 рр. 
Смотрицький, ф.Р-3540, 97 од.зб, 1944–1961 рр. 
Солобковецький, ф.Р-6250, 24 од.зб., 1945–1956 рр. 
Старокостянтинівський,ф.Р-5096,271 од.зб., 1949–1977 рр. 
Старосинявський, ф.Р-3564, 155 од.зб., 1944–1959,1967–1973 рр. 
Староушицький, ф.Р-1083, 152 од.зб., 1944–1959 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3677, 93 од.зб., 1945–1957,1946–1960, 1960–1962 рр. 
Шепетівський, ф.Р-5422, 65 од.зб., 1947–1963,1964–1966 рр. 
Шепетівський, ф.Р-2879, 4 од.зб., 1928–1930 рр. 
 
Районні ремонтно-будівельні  дільниці  

Городоцька, ф.Р-6126, 14 од.зб., 1974 р. 
Ізяславська, ф.Р-6110, 42 од.зб., 1964–1977 рр. 
Красилівська, ф.Р-5371, 177 од.зб., 1956–1979 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-1363, 448 од.зб., 1933,1935,1944–1978 рр. 
Хмельницьке (ДРСУ), ф.Р-5027, 190 од.зб., 1944–1981 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-5669,234 од.зб., 1944,1945,1948–1982 рр. 
 
Дорожньо-експлуатаційні дільниці (ДЕД) 
 
Дунаєвецька №655, ф.Р-3352, 158 од.зб., 1941–1944, 1944–1956 рр. 
Кам’янець-Подільська №649, ф.Р-4052, 261 од.зб., 1944–1968 рр. 
Кам’янець-Подільська №657, ф.Р-4034, 258 од.зб., 1944–1973 рр. 
Славутська №617, ф.Р-5986, 67 од.зб., 1959–1972 рр. 
Хмельницька, ф.Р-4089, 102 од.зб., 1949–1960 рр. 
Хмельницька №657, ф.Р-4043, 209 од.,зб., 1944–1968 рр. 
Хмельницька №655, ф.Р-3352, 169 од.зб., 1941–1944, 1944–1956 рр. 
Шепетівська №653, ф.Р-2298, 37 од.зб., 1940, 1944–1953,1956–1963 рр. 

 
Створені в 1931 р., як дорожні відділи райвиконкомів для організації 
будівництва, ремонту і експлуатації доріг, мостів. В 1953 р. перейменовані у 
відділи дорожнього і транспортного господарства, з 1954 р. – у відділи 
автомобільного транспорту і шосейних доріг. Підпорядковувались 
Хмельницькому обласному виробничому управлінню по будівництву та 
експлуатації автомобільних доріг „Облавтодор” Міністерства автомобільного 
транспорту УРСР. 
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Фонди III категорії. Доступ до документів на загальних підставах. 
Інформація використовувалась у науково-видавничій діяльності. 

 
Накази, розпорядження Міністерства автомобільного транспорту УРСР 

(1958–1968), Головного шляхового управління УРСР, постанови 
райвиконкомів. Листування з Вінницьким обласним управлінням шосейних і 
ґрунтових шляхів, районними установами і організаціями про заготівлю і 
перевезення будівельних матеріалів для ремонту і будівництва шосейних 
шляхів, участь населення у шляховому будівництві, будівництво під׳їздних 
шляхів, проведення всесоюзного перепису шляхів місцевого значення, 
підготовку спеціалістів шляхового будівництва. Плани і характеристики 
ґрунтових шляхів Староушицького району (1938). Інформації сільських рад 
Кам’янець-Подільського району про хід шляхового будівництва (1938). Акти 
про закріплення шляхів місцевого значення за сільськими  радами, колгоспами 
і МТС Кам’янець-Подільського району (1935). Плани та кошториси по новому 
будівництву, ремонтах та утриманню доріг, акти прийому-здачі в експлуатацію 
дорожніх споруд по новому будівництву і капітальних ремонтах. Звіти про хід 
шляхового будівництва в Кам’янець-Подільському районі (1934–1935).  Акти 
ревізій діяльності райдорвідділів, річні виробничі, статистичні та бухгалтерські 
звіти. Плани-наряди колгоспам по дольовій участі в дорожньому будівництві 
(1961–1969). Штатні розписи, кошториси витрат. Книга обліку кредитів та 
витрат по бюджету (1946, 1951). Договори на соціалістичне змагання. 
Протоколи засідань профспілкових комітетів райдорвідділів. 
 

Транспортні контори 
 
3 фонди, 181 од.зб., 1926-1937 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Дунаєвецька комісійно-транспортна контора „Комтрансконт”, ф.Р-3297, 8 од.зб., 1928–
1930 рр. 
Кам’янець-Подільська контора Всесозного об’єднання складського і 
транспортно-експедиційної справи „Союзтранс”, ф.Р-1663, 120 од.зб., 1929-
1937 рр. 
Кам’янець-Подільська комісійно-транспортна контора „Комтранскопт”,      
ф.Р-1669, 53 од.зб, 1926–1929 рр. 
 
Діяльність установ простежується в 1926-1937 рр. 
Здійснювали комплекс робіт по перевезенню вантажів. 
 
Накази керівників. Плани роботи. Статистичні зведення з обліку праці. 

Протоколи виробничих нарад, загальних зборів працівників. 
 
Дунаєвецьке відділення Всесоюзного об’єднання автомобільного, 
гужового, складського і транспортно-екпедиційної справи 
„Союзтранс” 

 
Ф.Р-1653, 92 од.зб., 1929–1932 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Діяльність простежується протягом 1929–1932 рр. 
Фонд III  категорії. Перше надходження – 1948 р. 
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Інструкції, циркуляри Київської обласної контори „Союзтранс”, звіти 
про роботу відділення, переписка з установами і організаціями з питань 
перевезення вантажів, відомості про виплату заробітної плати співробітникам 
відділення. Заяви, списки, особові картки співробітників відділення. 

 
Кам’янець-Подільська кооперативно-транспортна артіль 
 ,,Кооптранс” 
 
Ф.Р-1983, 102 од. зб., 1928 –1934 рр. Опис. Рос.мова. 
 
Діяльність установи простежується в 1928-1934 рр.  
 
Постанови, розпорядження, інструкції, вказівки ЦВК і РНК СРСР, 

УРСР стосовно підготовки до весняно-польових робіт, створення грабарських 
промислово-кооперативних артілей, організації їх роботи, проведення соц-
змагань, складання річних техпромфінпланів. Постанови ЦК КП(б)У по роботі 
промислової кооперації, порядку реєстрації, надання пільг членам спілок, 
ліквідації неграмотності. Постанови, положення, циркуляри Всесоюзної 
кооперативно-промислової ради, Вінницької облпромради, Кам’янець-
Подільського союзпромкоопу по виконанню виробничих планів, участі 
системи промкооперації у перевиборах до Рад, складання річної звітності, 
обліку військовозобов’язаних. Положення кооперативно-трудової артілі (1933), 
списки членів артілі. Положення по бригадному госпрозрахунку в гужевих 
підприємствах, посадові інструкції бригадирів, начальників обозів і бригад 
візників. Накази з адміністративно-фінансових і господарських питань. Річні 
техпромфінплани, звіти по їх виконанню. Місячні і квартальні баланси (1932–
1933 ). Документи фінансового, особового складу. Протоколи загальних зборів 
і Правління артілі. 

         
Відділ будівництва і експлуатації автомобільних доріг виконавчого 
комітету Кам’янець-Подільської районної ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-627, 363 од.зб., 1930-1934, 1939, 1949-1970 рр. Опис. Рос. мова. 
 
В 1926 р. створено Довжоцький дорожний відділ виконкому Довжоцької 
районної Ради депутатів робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів. Відновив роботу з 1 квітня 1944 р. після звільнення від німецько-
фашистських загарбників.  З 1 січня 1945 р. перейменований у Кам’янець-
Подільський районний дорожний відділ, який до 1953 р. входив в систему 
Головного дорожного управління при Раді Міністрів УРСР. В травні 1953 р. 
згідно постанови Ради Міністрів УРСР було організовано Міністерство 
дорожнього і транспортного господарства УРСР, а з вересня 1953 р. – 
Міністерство автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР. Відповідно 
змінено підпорядкування відділу – райдортранс та райавтодор.  Райавтодор 
обслуговував і ремонтував дороги обласного, районного і сільського значення, 
планував і здійснював нове будівництво доріг і дорожних споруд, проводив 
озеленення і захист насаджень, контролював експлуатацію доріг і споруд. 
Фонд II  категорії. Перше надходження – 1944 р. 
 
Рішення, розпорядження, вказівки, накази Міністерства автомобільного 

транспорту УРСР, Кам’янець-Подільського обласного дорожнього відділу, 
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Хмельницького обласного управління з будівництва доріг, Довжоцького 
райвиконкому. Річні плани дорожнього будівництва, інвентаризації доріг і 
дорожних споруд. Звіти про діяльність. Річні бухгалтерські плани та звіти. 
Плани-завдання колгоспам, підприємствам району на участь в будівництві і 
ремонті доріг. Акти прийому в експлуатацію об’єктів нового будівництва і 
капремонтів. Документи інвентаризації доріг і дорожніх споруд. Штатні 
розписи та кошториси. Соціалістичні зобов’язання. 
 

Хмельницьке обласне виробниче управління по будівництву та 
експлуатації автомобільних доріг “Облавтодор” Міністерства 
будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР. 

 
Ф.Р-16, 2876 од. зб., 1937–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

 
Утворений в червні 1938 р., як дорожній відділ виконкому Кам’янець-
Подільської  обласної Ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів (1937–1939). Займався питаннями будівництва, ремонту та утримання 
в належному стані шляхів місцевого значення, керував діяльністю районних 
шляхових відділів. З 1953 р. – відділ дорожньо-транспортного господарства 
Кам’янець-Подільської (з 1954 р. Хмельницької) обласної Ради депутатів 
трудящих; з 1969 р. – Хмельницьке обласне управління будівництва та 
експлуатації автомобільних доріг „Облдорупр”; з грудня 1974 р. перейменовано 
у Хмельницьке обласне виробниче управління по будівництву та експлуатації 
автомобільних доріг „Облавтодор”. 
Фонд 1 категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1980 р. 

 
Постанови Ради Міністрів УРСР (1951). Накази міністерства 

автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР. Рішення облвиконкому по 
плануванню дорожніх робіт (1961) та будівництву автомобільних доріг 
обласного значення (1963). Накази по обласному управлінню дорожнього 
будівництва (1963). Річні плани дорожніх робіт. Листування з Ушосдором з 
різних питань. Облікові картки, відомості, креслення, схеми, ескізи штучних 
споруд доріг по районах. Журнали обліку штучних споруд доріг по області, 
польові книги проведення обліку робіт доріг місцевого значення. Схеми доріг, 
картки. Списки мережі автодоріг, мостів та штучних споруд (1961). Річні 
виробничо-фінансові плани робіт Мінавтошосдору (1961). Річні звіти 
райавтошосдорів. Матеріали по раціоналізації та винахідництву. Звіти про 
наявність автомобільних доріг сільського, колгоспного, районного та 
обласного значення. Штатні розписи та кошториси адміністративно-
господарських витрат (1965). Річні звіти по нецентралізованих 
капіталовкладеннях (1976). Документи по введенню нових форм 
госпрозрахунку по методу Н.А.Злобіна (1977). Протоколи засідань колегії 
Хмельницького облдорбуду та техніко-економічної ради (1980). Документи 
передачі колгоспам мережі місцевих доріг (1968). Документи по благоустрою, 
озелененню автомобільних доріг та рекультивації земель (1969). Колективний 
договір облдорбуду, протоколи загальних зборів, профспілкової організації. 
 

Хмельницьке обласне управління автомобільного транспорту 
Міністерства автомобільного транспорту УРСР. 

 
Ф.Р-4139, 967 од. зб., 1944–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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9 серпня 1939 р. постановою Ради Народних Комісарів УРСР був 
утворений Кам’янець-Подільський трест автомобільного транспорту, 
який діяв до 1941 р. Після Великої Вітчизняної війни, управління 
тресту знаходилось у м. Проскурові. У 1948 р. облавтотрест 
реорганізований в міжобласний автомобільний трест Кам׳янець-
Подільської і Тернопільської областей, який проіснував до середини 
1951 р. Після 1951 р. зі складу тресту вийшли автогосподарства 
Тернопільської області. До 1966 р. структура тресту та його 
підпорядкованість не раз змінювалась і доповнювалась. В 1966 р. трест 
було ліквідовано і створено Хмельницьке виробниче управління 
автомобільного транспорту, яке діяло на госпрозрахунковій основі, 
мало свій самостійний баланс, статут. Ця структура існувала до 1975 р. 
3 грудня 1975 р. перейменовано в Хмельницьке обласне управління 
автомобільного транспорту, яке керувало діяльністю автотранспортних 
господарств і підсобних підприємств в межах Хмельницької області. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1965 р. Останнє – 1980 р. 
Нових надходжень не очікується. Доступ до документів на загальних 
підставах. Інформація використовувалась у науковій та виставковій 
діяльності. 

 
Постанови радянських, партійних органів (1945–1959). Розпорядження 

та листування з міністерством автотранспорту УРСР, накази, директиви 
Міндортранспорту. Накази з основної діяльності. Проект перспективного 
розвитку автотранспорту  області (1966–1970). Ліквідаційний баланс основної 
діяльності Кам’янець-Подільського міжобласного автотресту (в т.ч. 
Тернопільської області) та річний звіт (1951). Висновки Міністерства 
автотранспорту з документальної ревізії фінансово-господарської діяльності, 
титульні списки капітальних робіт (1952). Річні звіти та баланси з основної 
діяльності. Акти по об’єднанню автотресту (1955). Акти ревізій за всі роки 
діяльності. Виробничі плани, плани по праці та заробітній платі, перевезеннях. 
Списки особового складу (1950). Штатні розписи та кошториси апарату 
управління. Аналізи виробничої діяльності автопідприємств (1968). Акти 
прийому в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів (1972–1976). 
Документи про передачу автотранспортних засобів Хмельницькій 
облспоживспілці і транспортній конторі „Київплодовочу” (1968). Річні звіти 
автопідприємств. Баланси прибутків та витрат автопідприємств. Протоколи 
засідань комітету профспілки. Документи про нагородження орденами, 
медалями працівників (1976). 
 

Відділ шосейних доріг Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг УРСР по Хмельницькій області. 

Ф.Р-3017, 596 од.зб. 1948–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Утворений у жовтні 1947 р. До 1952 р. підпорядковувався обласному 
Управлінню Міністерства внутрішніх справ УРСР. В функції його входило 
будівництво, ремонт і утримання в належному стані шляхів республіканського 
і обласного значення. Ліквідований постановою Ради Міністрів СРСР від 18 
грудня 1954 р. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1948 р.  
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Накази, розпорядження, інструкції управління шосейних доріг МВС,  

Міністерства транспорту і шосейних шляхів УРСР, постанови бюро обласного 
комітету КПУ і облвиконкому про будівництво і ремонт шляхів, підготовку до 
зимової експлуатації шляхів, порядок фінансування шляхового будівництва, 
розстановку інженерно-технічних кадрів, впровадження раціоналізаторських 
пропозицій, охорону праці і техніку безпеки. Акти приймання робіт. Звіт про 
роботу відділу (1951). Характеристики, схеми, технічні проекти, плани, 
кошториси капітального та середнього ремонту, лінійні графіки. Акти 
обстеження шляхів області. Технічні проекти на установку каменедробильної 
бази. Плани, кошториси і розрахунки на будівництво і ремонт штучних споруд 
на шляхах. Помаршрутно-кілометрові відомості робіт по ремонту земельного 
полотна. Відомості про мости та інші шляхові споруди (1948). Договори на 
соціалістичне змагання між шляхово-експлуатаційними дільницями. 
Колективні договори. Накази по обласному відділу шосейних шляхів, 
листування з підприємствами області по використанню і ремонту механізмів. 
Звіти про наявність транспорту і механізмів, виконання планів механізації 
будівництва і ремонту шляхів, мостів і штучних споруд на шляхах (1950-1954). 
Річні фінансові звіти відділу (1948–1953). Протоколи виробничих нарад 
працівників. 

 
Кам’янець-Подільський обласний автомобільний трест 
„Союззаготтранс” Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг УРСР 
 
Ф.Р-3061, 123 од.зб., 1940, 1944–1955 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Утворений відповідно до постанови НК заготівель СРСР від 22 серпня 1939 р., 
як Кам’янець-Подільське відділення Головного управління автотранспорту НК 
заготівель СРСР „Союззаготтранс”. Відповідно до постанови РНК СРСР від 10 
жовтня 1945 р. №2557 перейменовано у Кам’янець-Подільський 
автомобільний трест „Союззаготтранс”. Відповідно до постанови РМ СРСР від 
4 травня 1955 р. №859, наказу Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг СРСР від 6 травня 1955 р. переданий у підпорядкування 
Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР. 
Керував автомобільними перевезеннями сільськогосподарської сировини 
(зерна, борошна, круп, цукрового буряка, картоплі) для потреб народного 
господарства. 
Фонд III категорії. Перше надходження, останнє – 1978 р. 
 
Постанови, розпорядження, накази, циркуляри, правила, інструкції, 

вказівки, НК заготівель СРСР, Головного управління автотранспорту, 
облвиконкому та обкому КПУ з питань основної діяльності. Статути і 
положення автогосподарств тресту, штатні розписи і кошториси (1944–1951). 
Річні транспортно-фінансові плани перевезень тресту і авторот. Огляди, 
доповідні записки за підсумками роботи автогосподарств. Річні плани 
капітального будівництва, листування з промбанком з цих питань (1953). Річні 
плани матеріального, кадрового забезпечення, собівартості перевезень та 
кредитування розвитку матеріально-технічної бази авторот. Річні виробничо-
фінансові баланси, зведені бухгалтерські звіти авторот та підвідомчих 
господарств. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліквідаційний 
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баланс із додатками на 1 липня 1955 р. Звіти  про виконання робіт капітального 
будівництва і ремонтів, затверджені норми виробітку. Річні звіти 
автогосподарств, аналітичні заключення, пояснювальні записки, протоколи 
балансових комісій. Річні звіти про нещасні випадки, акти, листування по них. 
Документи про раціоналізацію і винахідництво, кадри. Списки працівників 
тресту і авторот. (1952). Документи про соцзмагання, республіканські 
виставки, участь у стаханівському русі. Списки стаханівців та їх 
характеристики. 

  
Управління магістральних автомобільних шляхів №6 (Шостий 
Упрдор) 
 
Ф.Р-6354, 502 од.зб., 1961–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Наказом Міністра автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР від 15 
липня 1961 р. створено Шосте експлуатаційне лінійне управління (6-й Упрдор) 
з метою будівництва, експлуатації та утримання доріг державного значення в 
Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В 6-й 
Упрдор ввійшли дорожно-експлуатаційні дільниці мм. Вінниці, 
Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Бердичева і Чернівців. Шостий 
Упрдор підпорядковувався з 1961–1968 рр. Управлінню автомобільних доріг 
(Ушосдору) Міністерства автотранспорту і шосейних доріг УРСР, з 1969–1971 рр. 
– головному управлінню шосейних доріг (Гушосдору) Міністерства 
будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, з 1972–1977 рр. – 
Головному управлінню експлуатації магістральних доріг (Головмагістраль) 
Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, з 1978–
1990 рр. – Республіканському об’єднанню по будівництву, ремонту і 
експлуатації магістральних доріг (Укрмагістраль) Міністерства будівництва і 
експлуатації автомобільних доріг УРСР, 1991–1994 рр. – Українському 
державному Концерну по будівництву, ремонту і утриманню автомобільних 
доріг (Укрдорбуд), з 1995 р. – Українській державній корпорації по 
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг (Укравтодор). 
Наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та 
утриманню автомобільних доріг від 3 липня 1995 р. №121 управління 
магістральних автомобільних доріг №6 було ліквідовано, а дороги передані на 
баланс Облавтодору. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 2000 р. 

 
Постанови і рішення Хмельницького облвиконкому, обкому КПУ по 

виробничій діяльності. Накази начальника управління по основній діяльності. 
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. 
П`ятирічний (1981–1986) план соціального розвитку колективу та підсумки 
його виконання. Річні плани та звіти з виробничої діяльності, озеленення та 
благоустою шляхів. Річні плани капітального будівництва та фінансування 
робіт, звіти по їх виконанню. Титульні списки доріг (1961). Річні звіти по 
використанню коштів на ремонт та утримання доріг, протоколи засідання 
балансових комісій, акти приймання закінчених будівельних об`єктів. Акт 
передачі з балансу на баланс автошляхів та майна Хмельницькому облавтодору 
від 31 липня 1995 р. Документи з техніки безпеки, охорони праці, 
раціоналізації та винахідництва.  Документи по кадровому забезпеченню. 
Списки нагороджених урядовими нагородами (1964–1967). Колективні 
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договори, соціалістичні зобов’язання. Протоколи засідань техніко-економічної 
Ради, технічних нарад, профспілкових зборів та засідань профкому.  

 
Ізяславська міжколгоспна дорожно-будівельна організація 
 
Ф.Р-6109, 42 од.зб, 1968-1972 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1968–1972 рр. 
Фонд III категорії. 
 
План роботи по будівництву. Будфінплан. Статистичні звіти. Штатний 

розпис. Документи про соціалістичні зобов’язання. 
 
 
ЗВ’ЯЗОК 
 
Поштово-телеграфні відділення і контори 

 
28 фондів, 266 од.зб., 1918–1941 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Поштово-телеграфні відділення 
Гусятинське, ф.Р-1590, 3 од.зб., 1918–1919 рр. 
Жванчиківське, ф.Р-1621, 1 од.зб., 1922 р. 
Заміхівське, ф.Р-1592, 5 од.зб., 1919 р. 
Калюське, ф.Р-1593, 1 од.зб., 1926 р.  
Кам’янець-Подільське залізничне, ф.Р-1594, 6 од.зб., 1917–1920 рр. 
Китайгородське, ф.Р-1733, 3 од.зб., 1920–1923 рр. 
Кузьминське, ф.Р-2041, 2 од.зб., 1923–1924 рр. 
Купинське, ф.Р-1597, 4 од.зб., 1920–1927 рр. 
Кутковецьке, ф.Р-1598, 6 од.зб., 1919–1922 рр. 
Лянцкорунське, ф.Р-1599, 3 од.зб., 1924–1927 рр. 
Новокостянтинівське, ф.Р-3244, 22 од.зб., 1919–1925 рр. 
Сатанівське, ф.Р-3163, 3 од.зб., 1921–1923 рр. 
Солобковецьке, ф.Р-1609, 3 од.зб., 1920–1922 рр. 
Староушицьке, ф. Р-1074, 1 од.зб, 1941 р.  
Шатавське, ф.Р-1615, 10 од.зб., 1921–1923, 1920–1923 рр. 
 
Поштово-телеграфні контори 
Волочиська, ф.Р-1704, 7 од.зб., 1920–1924 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-1591, 22 од.зб., 1920–1924 рр. 
Ізяславська, ф.Р-1902, 15 од.зб., 1918–1924 рр. 
Жванецька, ф.Р-3011, 3 од.зб., 1918–1919 рр. 
Кам’янецька, ф.Р-1596, 61 од.зб., 1923–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1681, 6 од.зб., 1921–1922 рр. 
Летичівська, ф.Р-2046, 6 од.зб., 1920–1922 рр. 
Миньковецька, ф.Р-1600, 1 од.зб., 1925 р. 
Новоушицька, ф.Р-1601, 12 од.зб., 1921–1927 рр. 
Проскурівська, ф.Р-1604, 4 од.зб., 1921–1924 рр. 
Проскурівська залізнична, ф.Р-1703, 6 од.зб., 1922–1923 рр. 
Староушицька, ф.Р-1610, 19 од.зб, 1939–1941 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-1613, 26 од.зб., 1918–1934 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-3095, 6 од.зб., 1920–1923 рр. 
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Діяльність установ простежується протягом 1918–1941 рр. Надавали послуги 
зв’язку населенню . 
Фонди II–III категорії. 
 
Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції Київського окружного, 

Подільського губернського та Вінницького обласного поштово-телеграфного 
управління зв’язку, листування з вищестоящими установами, доповіді, звіти, 
списки працівників, відомості на одержання зарплати, особові справи, 
командировочні посвідчення, відомості на одержання спецодягу та 
продовольчих пайків. 
 

Хмельницьке обласне виробничо-технічне управління зв’язку 
Міністерства зв’язку УРСР. 

 
Ф.Р-5548, 1944–1985 рр., 2046 од. зб. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Організовано у вересні 1937 р., як Кам’янець-Подільське обласне управління 
зв’язку Міністерства зв’язку УРСР  в м. Кам’янці-Подільському, з 
переведенням у 1941 р. в м. Проскурів. Постановою Ради Міністрів УРСР  від 
23 травня 1966 р. №3415,  перейменовано у Хмельницьке обласне виробничо-
технічне управління зв’язку. 
Забезпечувало державні, господарські органи та населення області послугами 
міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку, радіофікації, 
провідного мовлення. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1970 р.,  останнє – 2002 р. 
Інформація використовувалась у науковій, краєзнавчій діяльності. 

 
Накази, циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства зв’язку СРСР, 

УРСР, начальника ОВТУЗ. Накази, постанови та розпорядження вищих органів 
влади, партійних органів, що відносяться до основної діяльності організації. 
Накази з господарської діяльності. Протоколи та постанови засідань Ради 
ОВТУЗ, зборів активу зв’язківців області. Технічні умови, завдання та 
доручення на проектування засобів МТС (1981–1982). Плани суцільної 
радіофікації області (1959). Акти здачі-приймання в експлуатацію станцій, 
радіовузлів і енергобаз (1965, 1982). Титульні списки, договори, зведені 
кошториси по будівництву РУС, АТС в  райцентрах, м. Хмельницькому (1972–
1974). Паспорт підстанції АТС с. Божиківці Деражнянського району (1965). 
Акти прийому на баланс Міністерства зв’язку колгоспних радіовузлів (1968-
1969). Списки радіовузлів області (1974). Акти прийому станційного 
господарства радіофікації (1974). Річні плани та звіти по галузі. Завдання на 
проектування, акти по відведенню земельних ділянок, технічні умови на 
будівництво цивільних споруд та критичних об’єктів засобів електрозв’язку. 
Затверджені штатні розписи, кошториси утримання адміністративно-
управлінського персоналу та документи на їх заміну. Матеріали відомчих 
ревізій, обстежень. Документи за результатами фінансово-господарської 
діяльності Ярмолинецької АТС (1975–1976).  Акти державних комісій по 
прийому в експлуатацію закінчених об’єктів. Звіти про надходження і 
впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Список членів 
науково-технічної ради (1984). Матеріали про соціалістичне змагання. 
Характеристики-рекомендації на ударників комуністичної праці для занесення в 
Книгу пошани, Книгу Трудової слави, присвоєння звання „Кращий по професії” 



 316

(1982). Матеріали по преміюванню і нагородженню передовиків і новаторів 
виробництва. Протоколи профспілкових зборів. Колективні договори. 
Документи по особовому складу (1944–1952). 

 
Хмельницький обласний відділ по розповсюдженню друку 
„Союздрук” Міністерства зв’язку УРСР 
 
ф.Р-5107, 158 од.зб., 1944-1964 рр.Опис. Рос. мова. 
 
Створений в 1944 р. після звільнення Кам`янець-Подільської області від 
нацистських окупантів у складі  Кам`янець-Подільського обласного управління 
зв`язку. Організовував централізовану підписку друкованих і періодичних 
видань, здійснював розповсюдження газет і журналів через мережу районних 
відділів ,,Союздрук”. Контролював фінансову діяльність розповсюджувачів 
преси, звітував перед Республіканським управлінням  та Українською 
роздрібною конторою ,,Союздрук” з основної діяльності. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження –1975р. 
 
Листування з Республіканським управлінням по розповсюдженню 

друку, Українською роздрібною конторою ,,Союздрук”, районними конторами 
по організації підписки на газети і журнали, реалізацію у роздрібній торгівлі. 
Плани та  звітні відомості з підписки. Акти документальних ревізій районних 
відділів ,,Союздрук”, річні бухгалтерські звіти. 

 
Хмельницька обласна дирекція радіотрансляційних мереж 

 
Ф.Р-4021, 583 од.зб., 1946–1963 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створена у 1944 р., як Кам’янець-Подільська (з 1954 р. – Хмельницька) обласна 
дирекція радіотрансляційної мережі. Підпорядковувалася Міністерству зв’язку 
УРСР. 
Забезпечувала здійснення радіофікації і телефонізації населенних пунктів 
області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р., останнє – 1966 р. Подальших 
надходжень не передбачається. 
 
Накази, розпорядження, рішення Народного комісаріату зв’язку СРСР, 

облвиконкому, обласного управління зв’язку. П’ятирічний план радіофікації 
області (1946–1950). План суцільної радіофікації області (1949), генеральні 
плани радіофікації районів (1950–1955). Технічні проекти радіофікації, 
телефонізації колгоспів. Довідки, анкети, схеми реєстрації радіостанцій в 
колгоспах, МТС області. Акти приймання в експлуатацію радіотрансляційних 
вузлів у містах і селах області. Списки радіофікованих населених пунктів та 
відомості про чисельність населення (1953). Довідки, зведені статистичні звіти 
про підсумки радіофікації, річні виробничо-фінансові звіти. Довідки, 
інформації, зведені статистичні, річні виробничо-фінансові звіти про підсумки 
радіофікації, телефонізації. Протоколи засідань обласної комісії по прийманню 
в експлуатацію радіовузлів, кваліфікаційної комісії, робітничого комітету, каси 
взаємодопомоги, зборів робітників і службовців обласної дирекції. 
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БУДІВНИЦТВО 
Установи архітектури 
 
Управління містобудування та архітектури Хмельницької 
облдержадміністрації 

 
Ф.Р-17, 328 од.зб., 1939–1941, 1945–1996 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
З 1939 р. діяла Кам’янець-Подільська обласна архітектурно-проектна 
майстерня. З 1945 р. створено відділ у справах архітектури виконкому 
Кам’янець-Подільської (з 1954 р.) Хмельницької обласної ради депутатів 
трудящих. Рішенням п’ятої сесії обласної ради від 2 грудня 1987 р. 
перейменовано в Головне управління архітектури і містобудування виконкому 
обласної ради народних депутатів. В зв’язку із ліквідацією виконкому обласної 
ради народних депутатів та його структурних підрозділів, розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 22 листопада 1995 р. №150-р перейменовано в 
управління містобудування та архітектури обдержадміністрації. По вертикалі 
підпорядковувалося Державному комітету будівництва і архітектури України. 
Здійснювало реалізацію державної політики в сфері містобудування та 
архітектури на території області. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1953 р., останнє – 2005 р. Очікується 
надходження від архівного підрозділу установи. Інформація 
використовувалася в енциклопедичних, наукових і краєзнавчих виданнях. 

 
Постанови Ради Міністрів УРСР з питань покращення якості житлового 

будівництва; директивні вказівки, накази Держбуду СРСР, УРСР з питань 
планування забудови міст області. Постанови, розпорядження, накази, 
директивні вказівки Управління з питань архітектури при Раді Міністрів УРСР 
(1945). Постанови, рішення Кам’янець-Подільського облвиконкому про 
затвердження кошторисів на проектування об’єктів промислового, соціально-
культурного, житлового призначення. Рішення Хмельницького і Кам’янець-
Подільського міськвиконкомів з питань будівництва і архітектури (1950). 
Розпорядження, вказівки обласної ради депутатів трудящих (1954). Інформації 
Держбуду УРСР по плануванню та забудові населених пунктів області (1983). 
Проектні завдання, технічні проекти, кошториси з пояснювальними записками, 
креслення, титульні списки капітального будівництва. Технічні проекти 
організації торфовибудовних підприємств Кам’янець-Подільської області 
(1939); плани торф’яних боліт колгоспів області (1940). Типовий технічний 
проект організації торфопідприємства по видобудку 1000-1500 тонн різаного 
торфу в рік (1940). Дозволи на проведення робіт будівельних об’єктів (1952). 
Річні плани забудови міст області (1952). Кошториси вартості топогеодезичних 
робіт (1960–1962). Річні плани проектних, топогеодезичних, будівельних робіт. 
Плани заходів по охороні і популяризації пам’ятників архітектури (1966). 
Документи по реставрації пам’ятників архітектури (1961). Річні квартальні 
звіти фінансово-господарської діяльності (1951), штатні розписи і кошториси. 
Квартальні, річні звіти по житловому і цивільному будівництву, застосуванню 
типових проектів в будівництві. Річний фінансовий звіт профкому (1991). 
Документи топографічних зйомок міст, селищ міського типу (1957–1979). Акти 
державного приймання будівель і споруд (1950). Документи по плануванню і 
забудові міст області (листи, довідки, креслення, кошториси) (1951). Експертні 
заключення бюро експертизи по будівельних об’єктах (1953). Інформації по 
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прийманню в експлуатацію шкіл, дошкільних закладів (1960–1964), 
адмінбудинків, театрів, будинків культури (1966); організацію архітектурно-
історичного заповідника в м. Кам’янці-Подільському (1964). Перелік міст і 
селищ міського типу, яким дозволено будівництво двоповерхових будинків 
(1965–1966). Документи (рішення облвиконкому, акти, схеми, зобов’язання) 
про знесення житлових будинків (1969). Протоколи засідань архітектурної 
колегії (1952), експертно-технічної ради (1954), архітектурної комісії (1955), 
архітектурно-художньої ради (1980). Протоколи експертно-технічного бюро 
(1947–1950). Листування з Управлінням з питань архітектури при Раді 
Міністрів УРСР по будівництву, організаційно-методичних і архітектурно-
будівельних питань, забудови міст області. Методичні рекомендації і 
листування по пам’ятках архітектури (1953). Списки головних архітекторів 
міст і районів області (1965). 

 
Управління головного архітектора  виконкому Кам’янець-
Подільської міської ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-3504, 227 од.зб., 1946–1979 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створене рішенням виконкому Кам’янець-Подільської міської ради від 3 
грудня 1946 р. №920, як архітектурне управління, яке перейменовано в 1954 р. 
в Управління головного архітектора міста. При управлінні діяли технічне 
бюро, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. 
Підпорядковувалось обласному відділу архітектури. 
Займалося плануванням забудови та архітектурно-художнім оформленням 
міста Кам’янця-Подільського, створенням зелених зон та об’єктів 
благоустрою. Проводило архітектурний контроль за ходом промислового, 
цивільного, індивідуального будівництва, охороною, реставрацією і ремонтом 
пам’яток архітектури; станом геодезичних знаків міста. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1961 р., останнє – 1989 р. 
Очікується подальше надходження від архіву установи. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Головного управління 

державного комітету у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, накази 
Держбуду УРСР, Кам’янець-Подільського, з 1954 р. Хмельницького обласного 
відділу архітектури облвиконкому; рішення і розпорядження виконкому 
Кам’янець-Подільської міської ради з питань будівництва і архітектури та 
листування з ними з основної діяльності, відновлення пам’ятників архітектури. 
Положення про головного архітектора (1964). Річні плани роботи управління 
головного архітектора та статзвіти по їх виконанню. Оперативні (місячні, 
квартальні) плани по відбудові міста Кам’янця-Подільського (1947). Списки 
вулиць, зруйнованих будинків та комунальних домоволодінь (1950-1953). 
Проект 10-річного плану розвитку зеленої зони м. Кам’янця-Подільського 
(1951). Фотоальбом будинків, зруйнованих під час тимчасової нацистської 
окупації (1953–1960). Ескізний проект планування забудови Старого міста і 
його південно-східної частини (1953). Панорама забудови вул. Рози 
Люксембург (1953). Архітектурно-планове завдання на розробку проекту 
забудови привокзального району, стадіону (1959). Плани проектних і 
топогеодезичних робіт (1961). Документи по техніко-економічному розвитку 
міста, хімічні аналізи вапняків Гуменецького родовища (1963). Річні, 
квартальні звіти по житловому та промисловому будівництву. Річні 
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бухгалтерські звіти, штатні розписи і кошториси та звіти по їх виконанню. 
Доповідні записки, кошториси на заходи по охороні пам’ятників архітектури  
м. Кам’янця-Подільського (1952). Річні звіти по виконанню кошторисів і 
спецзасобів (1956). Квартальні, місячні статзвіти. Річні звіти, довідки, 
інформації по житловому   і промисловому будівництву (1959), в т.ч. із 
застосуванням типових проектів. Звіти, листування по відновленню 
пам’ятників архітектури, будівництву промислових об’єктів (1959), залізниці 
до ст. Ларга. Протоколи засідань архітектурної, архітектурно-технічної, 
художньої ради. Зобов’язання по охороні, консервації і ремонту пам’ятників 
культури (1961). Листування, протоколи ходу будівництва водогону від ріки 
Дністер, нового мосту через р. Смотрич (1964). Листування з місцевими 
організаціями по будівництву. 

 
Районний архітектор Городоцької районної ради народних 
депутатів  
 
Ф.Р-6127, 595 од.зб., 1963–1984 рр., Описи, каталог. Укр., рос. мова. 
 
Створений згідно з наказом Управління у справах архітектури при Раді 
Міністрів УРСР від 9 квітня 1952 р., рішення виконкому Городоцької районної 
ради депутатів трудящих від 20 березня 1953 р. 
Підпорядковувався відділу у справах будівництва і архітектури облвиконкому. 
Затверджував генеральний план забудови м. Городка. Надавав дозволи на 
відведення земельних ділянок під індивідуальні забудови, приміщень 
соціально-культурного призначення, об’єктів промислового і цивільного 
будівництва. Здійснював контроль за станом будівництва, введенням в 
експлуатацію об’єктів, благоустроєм населених пунктів у Городоцькому 
районі Хмельницької області. 
 
Квартальні плани, річні звіти про роботу районного відділу. Документи 

(плани, довідки, розпорядження, дозволи, викопіровки з генплану) по 
відведенню земельних ділянок під індивідуальне будівництво у сільських, 
селищних радах, Городоцькій міській раді (1962); державних приміщень 
(1969), закладів освіти і культури (1970); житлових будинків; об’єктів 
соцкультпобуту; будинку піонерів в м. Городок (1971); адміністративно-
господарських споруд (1973). Підсумкові заключення архітектора по проектах 
планування забудови м. Городка, сіл району, об’єктів промислового і 
цивільного призначення. Протоколи засідань архітектурно-художньої ради 
(1975). Акти приймання в експлуатацію державною комісією закінченого 
будівництва будівельних об’єктів (1977–1979). Журнали реєстрації 
забудовників сіл Городоцького району. 
 

Відділ архітектури виконкому Полонської районної ради депутатів 
трудящих Хмельницької області 
 
Ф.Р-6058, 33од.зб., 1967–1970 рр. Описи, каталог. Укр. мова. 
 
Створений в 1966 р. при виконкомі Полонської районної ради депутатів 
трудящих для організації контрольованого планового будівництва                    
м. Полонного та населених пунктів району. З 1980 р. переведений у статус 
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Архітектора Полонського району обласного відділу у справах будівництва і 
архітектури при Полонському райвиконкомі. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1986 р. Очікується надходження 
документів з 1971 р. від архівного відділу Полонської райдержадміністрації. 
 
Рішення, розпорядження, вказівки місцевих партійних і радянських 

органів стосовно будівництва і архітектури в Полонському районі. Листування 
з відділом у справах архітектури облвиконкому, обласними організаціями з 
питань будівництва і архітектури м. Полонного та району. Положення про 
порядок забудови і реконструкцію м. Полонного (1970). Архітектурно-планові 
заходи на будівництво держбудівель (1970). Документи по відведенню 
земельних ділянок під житлове, громадське та індивідуальне будівництво 
(акти, довідки, плани, рішення, заключення, проекти, договори, заяви). 
Свідоцтва на забудову садиб в сільських населених пунктах району (1967). 
Акти обстеження будівництва. Журнали реєстрації дозволів на будівництво 
(1954–1967). Кошторис видатків на утримування техбюро при відділі 
архітектури. Доповідні записки, довідки, звіти і листування з питань забудови 
району. Протоколи засідань художньої ради. 
 

ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
 
Виконавець робіт Кам’янецького округу Подільського відділення 
,,Укрдержбуд” 
 
Ф.Р-3498, 13 од.зб., 1924 рр., Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Діяльність простежується протягом 1924 р. 

 
Накази Кам’янецького окрвиконкому стосовно реєстрації державних 

закладів, перепису чисельності держслужбовців. Статут Всеукраїнської 
державної будівельної контори. Інструкції, вказівки Укрдержстраху, 
подільського відділення про стан роботи окружних і районних виконавців 
робіт. Листування з Подільською губернською будконторою, окружною касою 
держстраху по зарплаті, Окрмісцевгоспом по оплаті будматеріалів, виділенню 
коштів на будівництво мосту в м. Кам’янець-Подільському; з окрвідділом 
праці і народної освіти по проведенню заходів з ліквідації неписьменності, з 
підприємствами, організаціями по виділенню та оплаті будматеріалів. 
Кошториси на ремонт і будівництво житла. Акти обстеження будинків та 
кошториси фінансових витрат на їх відновлення в м.Кам’янці-Подільському. 
 

Проектувальні дільниці Вінницького обласного управління 
державного будівництва і технічного контролю „Держбудконтрол” 

 
2 фонди, 128 од.зб., 1931–1934 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Проскурівська, ф.Р-2039, 62 од.зб., 1932–1934 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2036, 66 од.зб., 1931–1934 рр. 
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Діяли у 1931–1934 рр. Займалися розробкою проектно-кошторисної 
документації на будівництво промислових, житлово-комунальних та цивільних 
об’єктів у районах Вінницької області. 
 
Постанови ЦВК, РНК праці СРСР. Книги наказів з основної діяльності. 

Плани, акти, кошториси, креслення, пояснювальні записки по будівництву 
об’єктів: Шепетівської електростанції (1933), лікарні в с. Понінка 
Новоселицького цукрорадгоспу (1934), єврейської школи в м. Шепетівка, 
Антонінського будинку рад (1934), кінотеатру в с. Кривин, початкової школи і 
лікарні в с. Михайлючка, ГЕС на річці Збруч в смт. Сатанів, комбікормового 
заводу в м. Проскурові; Проскурівської районної лікарні, Городоцької міської 
лікарні (1933) та інших будівельних об’єктів в колгоспах, населених пунктах, 
містах. Акти обстеження будівельних робіт. Акти, відомості, листування щодо 
діяльності Шепетівської і Проскурівської дільничних інспекцій 
Держбудконтролю. Списки працівників та документи з особового складу. 
 

Управління начальника будівельних робіт 103-ї, 125-ї дільниць 
Українського військового округу м. Шепетівка 

 
2 фонди, 31 од. зб., 1932–1933, 1938 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Шепетівської 103-ї дільниці, ф.Р-2532, 1 од.зб., 1938 р. 
Шепетівської 125-ї дільниці, ф.Р-2878, 30 од.зб., 1932–1933 рр. 
 
Діяльність простежується протягом 1932-1938 рр.  
Займалося будівництвом прикордонних військових укріпоб’єктів. 

 
Накази, розпорядження, циркуляри начальника військово-будівельних 

робіт по тарифікації робітників, складанню планово-звітної документації, 
зниженню вартості будівництва, обліку матеріалів, внутрішньому трудовому 
розпорядку. Накази з основної діяльності (1938). Листування з підзвітними 
філіалами, постачальниками і підрядниками робіт, держбанком. Картотеки 
виробничих завдань, різних рахунків. Справа по інвентаризації 125-ї дільниці 
воєнного відомства. Фінансові документи (оборотні відомості, особові 
рахунки, матеріальні книги, книги обліку будматеріалів, алфавітні книги). 
Документи з особового складу. 

 
Закупнянське кар’єроуправління Вінницького тресту ,,Сахкамінь”  
 
Ф.Р-5847, 195 од. зб., 1944–1964 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Діяло у складі Державного Союзного Українського комбінату вапнякових 
розробок Головцукропрому ,,Сахкамінь”, НК харчової промисловості СРСР 
(Постанова РНК СРСР від 1 липня 1940 р. №1121). З 1957 р. 
підпорядковувалося Вінницькому тресту ,,Сахкамінь”. 
Проводило організовані розробки геологічних родовищ вапнянкового каменю 
для забезпечення технологічних потреб подільських цукрових заводів. 

 
Рішення, розпорядженння, накази, вказівки Союзтресту, Укртресту, 

Кам’янецьких розробок Вінницького тресту ,,Сахкамінь”, обласного 
управління цукрової промисловості, облвиконкому, Кам’янець-Подільського 
райвиконкому стосовно основної діяльності. Листування з Подільським 
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раднаргоспом. Положення (1944), паспорт підприємства (1956). Річні 
техпромфінплани. Положення про порядок відведення корисних копалин 
(1944), плани проведення гірських розробок (1946). Документи по будівництву 
будівель, під’їзної дороги (технічні умови, титульні списки будівництва.) 
Свідоцтво-дозвіл на розробку корисних копалин (1946). Річні, квартальні плани 
проведення вибухових робіт. Квартальні, місячні плани проведення гірських 
робіт, річні звіти по їх виконанню. Квартальні плани по оплаті та охороні 
праці. Акти, звіти, довідки, інформації по нещасних випадках на виробництві, 
раціоналізації та винахідництву. Кошториси на капітальне будівництво та 
пусконалагоджувальні роботи. Акти приймання виконаних робіт по 
капітальному будівництву, кошториси на будівництво власної електростанції. 
Штатні розписи і кошториси, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Плани перевезення каміння (ракушняку), угоди із Південно-Західною 
залізницею на перевезення вантажів (1949). Звіти по виконанню планів 
капіталовкладень у розвиток кар’єру. Каталог розцінок будівельних робіт 
(1954). Колективні договори, акти перевірки їх виконання, документи  
соцзмагання. Протоколи технічних нарад, загальних зборів, кваліфікаційної 
комісії, головних інженерів. 
 

Хмельницьке міжобласне спеціалізоване управління №527 
 

Ф.Р-3269, 365 од.зб., 1944–1966 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 

Створений рішенням Кам’янець-Подільського обкому КПУ від 28 квітня     
1944 р., як Проскурівська дільниця Вінницького міжобласного будівельно-
монтажного управління №2, республіканського тресту ,,Укрелектромонтаж”, 
Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР. З 1953 р. перейменовано 
у Проскурівське будівельно-монтажне управління №4 тресту ,,Укрсантех-
монтаж”. З 1958 р. діяло як Хмельницьке міжобласне спеціалізоване 
управління №527 республіканського тресту ,,Укрсантехмонтаж”. 
Займалося виключно сантехнічними роботами по обслуговуванню МТС, шкіл, 
державних закладів та інших установ у Хмельницькій, Тернопільській і 
Чернівецькій областях. Ліквідоване у червні 1966 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1982 р. 
 
Накази, розпорядження, інструкції Міністерства житлово-цивільного 

будівництва УРСР, республіканських трестів ,,Укрелектромонтаж”, 
,,Укрсантехмонтаж”, Вінницького міжобласного будівельно-монтажного 
управління №2. Постанови, розпорядження обкому КПУ, облвиконкому, 
рішення Проскурівського комітету КПУ і міськвиконкому з питань житлового 
будівництва, листування з трестами, Чернівецькою і Тернопільською 
дільницями з питань організації виконання будівельно-монтажних робіт. 
Накази з основної діяльності. Річні плани та звіти проведення будівельно-
монтажних робіт, кадрового забезпечення, оплати праці, фінансово-господарсь-
кої діяльності. Протоколи виробничих нарад працівників будівельно-
монтажного управління, Чернівецької і Тернопільської дільниць. Річні плани 
будівельно-монтажних робіт, оперативні і статистичні звіти дільниць про хід 
виконання робіт, введення об’єктів в експлуатацію (1945, 1948–1966). 
Документи про організацію та оплату праці, кадрове забезпечення. Річні, 
піврічні плани фінансування будівельно-монтажних робіт, розрахунки власних 
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оборотних засобів, заходи по зниженню вартості будівництва. Річні 
бухгалтерські звіти з додатками, статистичні звіти фактичної собівартості 
будівництва. Акти обстеження фінансового-господарської діяльності дільниць і 
будівельно-монтажного управління. Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Протоколи засідань тарифно-
кваліфікаційної комісії про присвоєнню розрядів. Звіти та акти з охорони праці, 
техніки безпеки, акти про нещасні випадки пов’язані із виробництвом. 
Матеріали по винахідництву та раціоналізації; соціалістичні зобов’язання 
(1961). 

 
Хмельницька державна будівельно-монтажна фірма 
,,Хмельницькбуд” Української державної корпорації ,,Укрбуд” 
 
Ф.Р-4106, 868 од. зб., 1944–1993 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Наказом НК житлово-цивільного будівництва УРСР від 15 квітня 1944 р. №170 
утворено Кам’янець-Подільський будівельний трест ,,Облбудтрест” в              
м. Проскурові з підпорядкуванням до 1954 р. Міністерству житлово-
цивільного будівництва УРСР. Постановою РМ УРСР від 28 липня 1957 р. 
№640 переведений у підпорядкування виконкому Хмельницької облради. 
Наказом Міністерства промислового будівництва УРСР №109 від 2 квітня 
1971 р. діяльність була припинена, а на його базі розпорядженням РМ УРСР 
від 02.04.1974 утворено комбінат ,,Хмельницькпромбуд”. 
Наказом Міністерства будівництва УРСР від 09.06.1987 р. №274 
реорганізований у Хмельницький будівельно-монтажний трест ,,Хмельницьк-
буд”. 30 квітня 1993 р. наказом Української державної корпорації ,,Укрбуд” 
перейменований в Хмельницьку державну будівельно-монтажну фірму 
,,Хмельницькбуд”. 
Займався організацією будівництва промислових підприємств, житла, будівель 
соцкультпобуту на території Хмельницької і Житомирської областей. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 2003 р. В 1965 р. 
від відділу робітничого постачання облбудтресту прийнято 180 од.зб. за 
1944-1960 рр. 
 
Постанови РНК УРСР (1944–1949), НК житлово-цивільного 

будівництва УРСР, Міністерства житлово-цивільного будівництва СРСР 
(1948), Міністерства міського і сільського будівництва УРСР (1955). Рішення, 
постанови і розпорядження місцевих органів державної влади, партійних 
органів стосовно основної діяльності. Вказівки, методичні рекомендації 
Міністерства промислового будівництва УРСР. Листування з Міністерством 
будівництва УРСР, Головподільськбудом, із радянськими і партійними 
органами з питань будівництва, кадрового забезпечення. Накази з основної 
діяльності. Семирічний (1959–1965) план проведення будівельних робіт з 
додатками і контрольними цифрами в розрізі структурних підрозділів 
(будівельних управлінь, заводів будматеріалів тощо). Затверджені плани 
підрядної діяльності по капітальному будівництву, випуску валової продукції, 
її собівартості, організації оплати праці. Зведені плани власних 
капіталовкладень (1944–1945). Перспективні плани матеріально-технічного, 
паливно-енергетичного забезпечення капітального будівництва (1957–1970). 
Річні фінансові плани підрядної діяльності, плани заходів з техніки безпеки, 
охорони праці, промислової санітарії. Техпромфінплани підприємств. Річні 
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звіти по використанню будівельних матеріалів, впровадженню рацпропозицій 
на виробництві, кадровому забезпеченню, оплаті праці. Річні звіти по нещасних 
випадках на виробництві і зв’язаних із виробництвом та освоєння коштів на 
заходи з охорони праці (1961). Річні, піврічні звіти з охорони праці і пояснення 
до них; акти проведення єдиних днів охорони праці по об’єктах будівництва, 
протоколи екзаменаційних комісій. Річні плани і звіти з підготовки і 
перепедготовки кадрів. Річні фінансові плани і нормативи власних оборотних 
засобів (1968). Річні звіти організацій комбітату по бригадному підряду, НОП, 
реалізації платних послуг (1985), промисловій діяльності (1990). Документи 
(штатні розписи і кошториси, річні звіти) адміністративно-господарської 
діяльності відділу робітничого постачання (1944–1946). Штатні розписи і 
кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Кон’юнктурні огляди (1944), плани і титульні списки власних будівельних 
об’єктів (1949–1967). Акти здачі в експлуатацію закінченого будівництва 
об’єктів. Протоколи засідань балансової комісії ,,Облбудтресту”. Основні 
показники виконання планів будівельно-монтажних робіт (1970). Акти ревізій 
фінансово-господарської діяльності. Колективні угоди, соціалістичні 
зобов’язання, списки і характеристики працівників, нагороджених за працю. 
Документи по проведенню конкурсів з раціоналізації, впровадженню 
передового досвіду, охороні праці, промисловій санітарії, якості будівництва. 
Списки молодих спеціалістів (1967), протоколи проведення конференцій, 
семінарів (1968). 

 
 

Шепетівське районне будівельно-монтажне управління №3 
 
Ф.Р-4679, 29 од. зб., 1953–1959 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створене у 1953 р. Підпорядковувалося обласному будівельно-монтажному 
тресту виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. 
Проводило будівельно-монтажні роботи на території Шепетівського району. 
Ліквідовано у 1962 р. 

 
Накази, рішення, вказівки Міністерства житлово-цивільного 

будівництва УРСР, облбудтресту з основної діяльності. Місячні плани 
будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи і кошториси Остропільської,  
Полонської дільниці. Річні, піврічні, місячні фінансово-господарські звіти. 
Кошториси, проекти будівництва сільських шкіл (1955), житлових будинків 
(1959). 

 
Кам’янець-Подільський завод холодного асфальтобетону 
 
Ф.Р-5356, 392 од. зб., 1956–1974 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Діяв у 1956-1974 рр. Підпорядковувався Республіканському промисловому 
об’єднанню „Укршляхбудіндустрія” Міністерства будівництва та експлуатації 
автомобільних шляхів УРСР. 
Спеціалізувався на виробництві асфальтобетону для потреб шляхового 
будівництва. 
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Річні техпромфінплани та звіти по їх виконанню із поясненнями. Річні 
фінансові плани розвитку виробництва, реалізації волової продукції. Річні 
квартальні звіти по випуску і реалізації продукції, статистичні звіти по кадрах, 
оплаті праці. Штатні розписи і кошториси. Протоколи загальних зборів 
колективу, завкому, профспілкових зборів, звітно-виборних конференцій. 
Колективні договори, соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
 

Управління капітального будівництва виконкому Хмельницької 
обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-5838, 242 од. зб., 1958–1987 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створене відповідно до постанови РМ УРСР № 859 від 22 грудня 1957 р. 
Розробляло спільно з обласною плановою комісією за участю замовників річні 
плани капітального будівництва житлових та адміністративних будинків, 
комунальних споруд, шкіл, лікарняних, дитячих та культурно-освітніх установ, 
здійснювало технагляд за будівництвом об’єктів. 
Підзвітне і підконтрольне виконкому Хмельницької обласної ради народних 
депутатів, Державному комітету будівництва та архітектури України. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1977 р.  Очікується надходження 
документів  від архіву установи з 1988 р. Інформація використовувалася у 
наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Рішення і розпорядження облвиконкому, обкому КПУ по затвердженню 

планів капітального будівництва. Вступний баланс капітального будівництва. 
Листування з облвиконкомом, Хмельницьким міськвиконкомом з питань 
будівництва. Накази з основної діяльності. Річні плани фінансування 
будівельних робіт. Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи і кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Статистичні звіти по невстановленому 
імпортному обладнанню. Плани, доповідні записки з покращення планування і 
забудови міст області. Документація по будівництву муздрамтеатру в               
м. Хмельницькому (1971). План заходів з покращення планування і забудови  
м. Хмельницького (1972–1975). Уточнені замовлення, титульні списки 
проектно-пошукових робіт (1968). Інформації, довідки по виконанню планів 
капітального будівництва, будівництву житлових і соціально-культурних 
обєктів (1971). Довідки по будівництву об’єктів в області (1973). Зведення, 
інформації, довідки управління облвиконкому, обкому КПУ по капітальному 
будівництву в області (1976). Протоколи виробничих нарад, засідань 
профспілкового комітету. 
 

Хмельницьке виробничо-територіальне об’єднання 
„Хмельницькбудматеріали” Державної корпорації промисловості 
будівельних матеріалів „Укрбудматеріали”  

Ф.Р-6192, 742 од. зб., 1963–1996 рр. Описи. Укр. мова. 
 

Постановою Вінницького раднаргоспу від 07 травня 1962 р. №32-л на базі 
головного підприємства – Хмельницького цегельного заводу створений 
Хмельницький комбінат будівельних матеріалів. Наказом МПБМ УРСР від 
30.12.1965 №15 перейменований в обласний трест будматеріалів з 
підпорядкуванням Головному управлінню промисловості стінових і в’яжучих 
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матеріалів. Наказом МПБМ УРСР від 29 серпня 1975 р. №263 з метою 
удосконалення управління, перетворено у Хмельницьке виробниче об’єднання 
будівельних матеріалів. Наказом Міністерства промбудматеріалів УРСР від 20 
грудня 1990 р. №168 на базі виробничого об’єднання утворено обласний 
концерн по виробництву будівельних матеріалів Української державної 
корпорації „Промбудматеріали”. Постановою Ради Держкорпорації від           
14 травня 1993 р. №1083, перереєстровано у Хмельницьке обласне виробничо-
територіальне госпрозрахункове об’єднання „Хмельницькбудматеріали”. В 
зв’язку з приватизацією та утворенням відкритих акціонерних товариств 
підприємств, які входили до складу об’єднання, наказом Держкорпорації 
„Укрбудматеріали” від 5 листопада 1997 р. №133 об’єднання ліквідовано. 
Займалося виробництвом місцевих будматеріалів, виконанням державних 
планів та зобов’язань по поставках продукції, дотриманню якості та 
довговічності будівельних матеріалів. Керувало виробничо-господарською 
діяльністю підвідомчих підприємств у напрямку підвищення їх 
рентабельності, зміцнення госпрозрахунку, ефективного використання 
основних фондів та оборотних засобів виробництва.  
Фонд І категорії. Перше надходження – 1974 р., останнє – 1999 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях. 

 
Накази, постанови, рішення колегії, директивні вказівки Міністерства 

промбудматеріалів УРСР, Державної корпорації „Промбудматеріалів”. 
Розпорядження облвиконкому, рішення обласної ради народних депутатів 
відносно галузевої діяльності. Накази з основної діяльності. Комплексні плани 
соціального розвитку підприємств. Річні виробничо-фінансові плани, плани по 
оплаті праці, впровадженню нової техніки, передових технологій, 
раціоналізаторських пропозицій. Перспективні плани технічних заходів щодо 
збільшення випуску будматеріалів, підвищенню якості. Річні, зведені річні 
звіти комбінату, об’єднання, підвідомчих підприємств по виконанню планових 
завдань випуску та якості продукції, кадровому забезпеченню. Техніко-
економічні показники підвідомчих підприємств (1965). Річні бухгалтерські 
звіти. Штатні розписи і кошториси витрат установи, аналізи структури та 
чисельності апарату управління. Перелік науково-дослідних робіт, баланси 
виробничих потужностей (1969). Аналізи економічної діяльності тресту, стан 
якості продукції, техніки безпеки і охорони праці на підприємствах. Документи 
(накази, плани, кошториси) по впровадженню нової техніки. Документи 
(положення, фонд майстрів, подання) про присвоєння звання Майстра І-ІІ 
класу. Документи (протоколи, доручення, довідки) засідань ІТП, активу 
робітників підприємств; протоколи та постанови Ради директорів, 
профспілкових зборів та завкому, нарад партійно-господарського і 
профспілкового активу. Соціалістичні зобов’язання колективів підприємств 
об’єднання (1977). 
 

Кам’янець-Подільський комбінат будівельних матеріалів 
 
Ф.Р-5361, 119 од. зб., 1963–1971 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створений у 1963 р. наказом Хмельницького облміжколгоспбуду для 
забезпечення будівельними матеріалами райміжколгоспбудів по створенню 
соціально-економічної інфраструктури у сільській місцевості. Ліквідований у 
1999 р. 
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Розпорядження, постанови Хмельницького облміжколгоспбуду. 
Коротка історична характеристика розвитку комбінату (1963-1967). Річні 
будпромфінплани та звіти по їх виконанню. Штатні розписи і кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій. Річні 
фінансово-господарські звіти, річні статистичні звіти з охорони праці і 
нещасних випадках на виробництві, освоєнню коштів на виконання заходів з 
техніки безпеки. Річні звіти по виконанню планових показників. Документи з 
раціоналізації і винахідництва (заяви, описи, малюнки, рішення, акти, 
протоколи). Річні звіти по кадровому забезпеченню, залучення молоді, їх 
фаховий рівень. Протоколи засідань загальних зборів колективу, 
профспілкового комітету, товариського суду. Соціалістичні зобов’язання. 
 

Кам’янець-Подільське будівельно-монтажне управління  
,,Цементбуд” Міністерства промислового будівництва УРСР 
 
Ф.Р–6170, 32 од. зб., 1966–1971 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створене 25 грудня 1965 р. наказом Кам’янець-Подільського будівельно-
монтажного тресту, Головпромбуду Міністерства промислового будівництва 
УРСР. 
Займалося будівництвом промислових і допоміжних об’єктів Кам’янець-
Подільського державного цементного заводу. Ліквідоване в 1982 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1973 р. За результатами проведення 
експертизи цінності документів в 1991 р. вилучено 21 од.зб. 
 
Накази, вказівки Міністерства промислового будівництва УРСР, 

Кам’янець-Подільського будівельно-монтажного тресту. Накази з основної 
діяльності, кадрових питань. Річні фінансово-будівельні плани і завдання по 
будівництву об’єктів цементного заводу. Річні плани по організації та оплаті 
праці, кадровому забезпеченню, звіти по їх виконанню. Річні бухгалтерські 
звіти фінансово-господарської діяльності. Акти ревізій. Штатні розписи і 
кошториси. Колективні договори. Інформації по охороні праці, впровадженню 
рацпропозицій, механізації будівельних робіт. Звіти по собівартості 
будівництва, впровадженню госпрозрахунку. Зведені баланси по 
капіталовкладеннях. Заходи по працевлаштуванню молоді на будівельні 
об’єкти БМУ. Річні промислові звіти. 
 

Сільське будівництво 
 
Районні міжколгоспні будівельні організації обласного 
будівельного об’єднання „Облміжколгоспбуд” 

 
32 фонди, 3429 од. зб., 1944-1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Антонінська, ф.Р-3559, 41 од. зб., 1944–1957 рр. 
Берездівська, ф.Р-5393, 13 од. зб., 1945–1951 рр. 
Віньковецька, ф.Р-3553, 78 од. зб., 1945–1947, 1951, 1954–1956 рр. 
Вовковинецька, ф.Р-4575, 61 од. зб., 1945–1958 рр. 
Волочиська, ф.Р-4332, 326 од. зб., 1946–1958, 1964–1981 рр. 
Городоцька, ф.Р-5181, 81 од. зб., 1957–1975 рр. 
Деражнянська, ф.Р-4165, 41 од. зб., 1954–1958 рр. 
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Дунаєвецька, ф.Р-3586, 136 од. зб., 1945–1958, 1966–1974 рр. 
Ізяславська, ф.Р-5904, 351 од. зб., 1945–1950, 1959–1985 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-4421, 71 од. зб., 1946–1951, 1957–1965 рр. 
Красилівська, ф.Р-5731, 128 од. зб., 1960–1975, 1978–1982 рр. 
Кустовецька, ф.Р-6061, 32 од. зб., 1968–1971 рр. 
Летичівська, ф.Р-4632, 146 од. зб., 1944, 1953–1957, 1959–1967 рр.  
Меджибізька, ф.Р-3577, 91 од. зб., 1944–1951 рр. 
Миньковецька, ф.Р-3760, 35 од. зб., 1946–1958 рр. 
Михайлівська, ф.Р-6046, 14 од. зб., 1950–1959 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3763, 121 од. зб., 1944–1953, 1962–1972 рр. 
Оринінська, ф.Р-3617. 156 од. зб., 1945–1959 рр. 
Плужнянська, ф.Р-4544, 121 од. зб., 1945–1955 рр. 
Полонська, ф.Р-6051, 199 од. зб., 1959–1979 рр. 
Сатанівська, ф.Р-4875, 18 од. зб., 1946–1949 рр. 
Славутська, ф.Р-5411, 68 од. зб., 1945–1951, 1959–1968 рр. 
Смотрицька, ф.Р-5346, 65 од. зб., 1959–1964 рр. 
Солобковецька, ф.Р-5758, 16 од. зб., 1956–1960 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5092, 177 од. зб., 1957–1977 рр. 
Старосинявська, ф.Р-3565, 126 од. зб., 1946–1958, 1967–1975 рр.  
Теофіпольська, ф.Р-2180, 150 од. зб., 1958–1974 рр. 
Хмельницька, ф.Р-6168, 75 од. зб., 1960–1978 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-5556, 48 од. зб., 1958–1960 рр. 
Шепетівська, ф.Р-5407, 118 од. зб., 1945–1965 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-4894, 128 од. зб., 1960–1971 рр.  
Об’єднання: 
Віньковецьке, ф.Р-5954, 198 од.зб., 1956-1977 рр. 

 
Діяли з 1932 р. як відділи сільського і колгоспного будівництва виконкомів 
районних рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. З 1958 р. 
– міжколгоспні будівельні організації з підпорядкуванням Хмельницькому 
обласному міжколгоспному об’єднанню по будівництву „Облміжколгоспбуд”. 
Займалися будівництвом об’єктів сільськогосподарського призначення.  
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1963 р., останнє – 1995 р. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки „Облміжкогоспбуду”, 

райвиконкомів та райкомів КПУ з питань організації проведення будівництва в 
колгоспах області. Накази з основної діяльності. Статути міжрайколгоспбудів, 
штатні розписи та кошториси видатків. П’ятирічні плани розвитку будівництва 
в аграрному секторі області (1956–1960, 1971–1973). Будівельно-фінансові 
плани економічно-обґрунтованих норм оплати праці, підготовки та навчання 
кадрів. Аналізи громадського бюро економічного аналізу (1970). Кон’юнктурні 
огляди районів по будівництву в колгоспах (1955–1957). Річні, квартальні, 
оперативні звіти фінансово-господарської діяльності, виконання планів 
будівельно-монтажних робіт та введення в дію нових об’єктів (1968-1972), 
виконання програм підрядних робіт (1964). Річні звіти з перепідготовки кадрів, 
нещасних випадків на виробництві і затрати на заходи по охороні праці. Акти 
введення в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва (1952–1974). 
Проекти, кошториси, титульні списки нових об’єктів будівництва, підрядних і 
субпідрядних робіт. Довідки, стенограми, інформації, доповідні записки про 
хід проведення будівельно-монтажних робіт по об’єктах міжколгоспбудів, 
наявність основних засобів виробництва (1971–1973). Дозволи на індивідуальні 
забудови на селі (1959), списки будівельних бригад колгоспів Волочиського 
райбудвідділу (1953). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності 
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управлінь, відділень районних організацій. Раціоналізаторські та винахідницькі 
пропозиції по удосконаленню важких і трудомістких процесів на будівництві, 
удосконалення виробничих процесів, нових будівельних матеріалів, нових 
форм оплати праці, попередження нещасних випадків на виробництві. 
Колективні договори та підсумки їх виконання. Протоколи засідань Ради 
правлінь міжколгоспбудів, виробничих нарад, загальних зборів уповноважених 
пайщиків колгоспів, будівельних комітетів. Протоколи засідань загальних 
зборів робітників і службовців. Протоколи і постанови конференцій, звітно-
виборних зборів та загальних зборів членів профспілки. Підсумки 
соціалістичних зобов’язань, конкурсів на кращий стан культури виробництва, 
охорони праці і техніки безпеки (1966). Заходи по підготовці до святкування 
загальнодержавних свят (1969), виконанню рішень з’їздів КПУ. Листування з 
„Облміжколгоспбудом” з основної діяльності. 
 

Обласний сільськогосподарський трест „Облсільгоспбудтрест” 
управління у справах сільського і колгоспного будівництва 
виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-3821, 198 од. зб., 1946–1961 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створений на підставі постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 27.04 1945 р.     
№ 704 з підпорядкуванням Кам’янець-Подільському обласному управлінню у 
справах сільського і колгоспного будівництва виконкому обласної ради 
депутатів трудящих. Указом президії Верховної Ради УРСР від 15 вересня 
1954 р., постановою Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1954 р. № 1503 
Головне управління по будівництву в колгоспах при Раді Міністрів УРСР і 
обласні організації передано у підпорядкування Міністерству сільського 
господарства УРСР. 
Виконував завдання і директивні вказівки Головного управління у справах 
сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР по будівництву 
адміністративних, культурно-побутових споруд в сільській місцевості і 
райцентрах міського типу на території області. Припинив діяльність у 1965 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях. 
 
Накази, розпорядження, циркуляри РНК УРСР, республіканського 

управління у справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів 
УРСР, обласного управління сільського господарства, Міністерства міського і 
сільського будівництва УРСР, рішення і постанови обкому КПУ, 
облвиконкому, Хмельницького і Кам’янець-Подільського міськвиконкомів. 
Накази з основної діяльності, статут (1948). П’ятирічні (1958–1962), річні, 
квартальні плани роботи по капітальному будівництву в колгоспах. Проект 
плану відбудови населених пунктів Кам’янець-Подільської області на 1947 р. 
Кон’юнктурні огляди по капітальному будівництву (1950), номенклатури 
виконання будівельних робіт (1947), контрольні плани будівництва 
тваринницьких і виробничих приміщень в колгоспах області (1953–1957), річні 
плани виконання підрядних робіт, розвитку підсобного господарства, 
капіталовкладень. Річні звіти „Облсільгоспбуду”, райбудів по капітальному 
будівництву, інформаційні бюлетені про хід будівельних робіт у колгоспах 
партійним і радянським органам. Методичні рекомендації по фінансово-
господарській діяльності. Річні, місячні, квартальні фінансові звіти. Штатні 
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розписи і кошториси витрат на утримання, статистичні звіти по кадровому 
забезпеченню. Річні звіти Кам’янець-Подільської однорічної школи 
десятників-будівельників і 3-х місячних курсів бригадирів будівельних бригад 
(1950). Зведені відомості по виконанню планів сільського і колгоспного 
будівництва по областях УРСР (1950). Контрольні цифри використання коштів 
обласного бюджету (1950–1953). Контрольний журнал по будівництву в 
колгоспах і райцентрах області (1957). Зведені, річні проекти і кошториси на 
будівництво (1947). Акти приймання і введення в експлуатацію будівельних 
об’єктів (1949). 
Листування з райвідділами з питань будівництва, забезпечення 
будматеріалами, обладнанням; з міжколгоспними будівельними організаціями і 
підприємствами по виробництву будматеріалів, з обкомом КПУ, 
облвиконкомом з основної діяльності. 
 

Хмельницька обласна будівельно-монтажна контора 
„Сільелектробуд” Міністерства сільського господарства УРСР 

 
Ф.Р-669, 240 од. зб., 1947–1955 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створена 17 червня 1946 р. наказом Українського республіканського 
будівельно-монтажного тресту електрифікації сільського господарства. 
Проводила кон’юнктурні огляди водних запасів, виконувала проектування 
гідротехнічних споруд, монтаж гідроелектростанцій, підстанцій, ліній 
електропередач. Надавала технічну допомогу в експлуатації електростанцій. 
Ліквідована у 1957 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – у 1968 р. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях, соціально-правовому колі. 
 
Накази, розпорядження, інструкції, телеграми Міністерства сільського 

господарства УРСР, республіканського тресту „Укрсільелектробуд” і 
листування з ними з питань проектування і будівництва електростанцій. 
Рішення облвиконкому по електрифікації сільського господарства області 
(1951–1955). Накази з основної діяльності. Річні виробничо-технічні плани 
будівництва електростанцій. Проекти та кошториси вартості будівництва 
колгоспних електростанцій ім.Сталіна  с. Човгузів, „Зірка комунізму” 
с.Малашівці, „Комунар”, с. Ружична. Технічні проекти будівництва гідровузлів 
на річках області. Річні, квартальні плани складання проектно-кошторисної 
документації на проведення будівельно-монтажних робіт, титульні списки 
будівництва електростанцій. Річні, квартальні звіти по виконанню будівельних 
робіт та пояснювальні записки до них (1947-1952). Звіти, довідки, інформації 
про хід виконання виробничо-фінансових планів міжрайонними конторами і 
будівельно-монтажними дільницями. Відомості, інформації, доповідні записки 
про хід виконання проектно-пошукових, будівельно-монтажних і 
гідротехнічних робіт. Річні, квартальні фінансові звіти по виконанню планів 
капіталовкладень у будівництво. Штатні розписи і кошториси. Технічні 
проекти електростанції колгоспів, МТС; проектні завдання, креслення, 
генеральні кошториси будівництва ГЕС, ТЕС. Технічний проект та кошторис 
Голосківської міжколгоспної  ТЕС на р.Смотрич, локомобільної ТЕС колгоспу 
„Комунар”, с.Ружична. Технічна документація, прейскурант цін (1953), норми 
виробітку, розцінки електромонтажних робіт (1954). Підрядні договори, 
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кошториси із колгоспами, радгоспами на будівництво електростанцій. 
Документи з особового складу. 
 

Хмельницьке обласне виробниче міжгосподарське об’єднання  
по агропромисловому будівництву „Облагробуд” корпорації 
„Украгробуд” 
 
Ф.Р-6201, 1082 од. зб., 1959–1978 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Рішенням виконкому Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих від     
14 березня 1959 р. № 165 створено обласну міжколгоспну будівельну 
організацію „Облміжколгоспбуд” з підпорядкуванням Українського 
міжколгоспному об’єднанню „Укрміжколгоспбуд”. В 1968 р. перейменовано в 
Хмельницьке міжколгоспне об’єднання по будівництву „Облміжколгоспбуд”. 
На виконання постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 14 листопада 1985 
р. № 1114 „Про подальше вдосконалення управління агропромисловим 
комплексом”, ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 10.12.1985 р. № 429, наказу 
Держагропрому УРСР, від 15.01.1986 р. № 12 Хмельницьке обласне 
міжколгоспне об’єднання по будівництву ліквідоване із створенням 
Хмельницького обласного виробничого міжколгоспного об’єднання по 
агропромисловому будівництву „Облагробуд”, корпорації „Украгробуд”. 
Здійснювало керівництво і контроль фінансово-господарської діяльності, 
виконання планів будівництва і виробництва будівельних матеріалів 
міжколгоспних будівельних організацій області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1992 р., останнє – 2001 р. 
Очікується надходження від архівного підрозділу установи. Інформація 
використовувалась у краєзнавчих виданнях. 
 
Накази, розпорядження, рішення, директивні вказівки Ради Міністрів 

УРСР, Міністерства сільського господарства, Міністерства виробництва і 
заготівель сільськогосподарських продуктів СРСР і УРСР, Українською 
республіканського об’єднання „Укрсільгосптехніка”, виконкому обласної Ради 
депутатів трудящих, обкому КПУ. Накази та розпорядження по основній 
діяльності. Документи по утворенню обласної ради „Облміжколгоспбуду” 
(1959), міжколгоспних будівельних організацій в районах (1958), статути, 
штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. 
Перспективні плани соціального розвитку та підрядної діяльності колективу 
(1971–1975). Зведені річні плани капітального будівництва, будівельно-
фінансові плани та звіти міжгосподарських будівельних організацій області, 
комбінатів будівельних матеріалів. Річні плани та звіти по фінансуванню і 
введенню в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва, по механізації 
трудомістких процесів, житлового фонду, підприємств громадського 
харчування. Аналізи, звіти, довідки з кадрових питань, організації та оплати 
праці, охорони праці і техніки безпеки. План заходів по впровадженню 
наукової організації праці, нової техніки, механізації виробничих процесів. 
Акти, довідки про нещасні випадки на виробництві. Зведені річні звіти, акти 
ревізій фінансово-господарської діяльності та власних капіталовкладень. Акти 
приймання в експлуатацію закінченого будівництва Хмельницького заводу ЗБК 
(1966), Білогірського цегельного заводу (1972), Дунаєвецької міжколгоспної 
птахофабрики (1972), Хмельницького міжколгоспного комбікормового заводу 
(1972). Протокол розширеного засідання Ради об’єднання (1972), звітно-
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виборних зборів уповноважених колгоспів і ліквідованих підприємств (1984). 
Колективні договори і підсумки їх виконання. Списки керівників об’єднання і 
підвідомчих підприємств (1969); списки нагороджених урядовими нагородами 
(1971), підсумки атестації спеціалістів (1974–1977). Соціалістичні зобов’язання 
та підсумки їх виконання. 
 

Хмельницький трест ,,Хмельницьксільбуд” Головного управління 
по будівництву Подільського економічного району 
,,Головподільськбуд” Міністерства сільського будівництва УРСР 
 
Ф.Р-5923, 107 од. зб., 1960–1967 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створений постановою Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1960 р. № 663-р., 
розпорядженням раднаргоспу Вінницького економічно-адміністративного 
району від 4 лютого 1960 р. №112. З 1963 р. – Хмельницький будівельно-
монтажний трест ,,Хмельницьксільбуд”. Наказом Міністерства сільського 
будівництва УРСР від 4 лютого 1966 р. №13 перейменований у Хмельницький 
трест ,,Хмельницьксільбуд”. 
Виконував на підрядно-договірній основі будівельно-монтажні роботи по 
будівництву сільськогосподарських переробних підприємств, об’єктів 
житлово-побутового призначення та інших споруд на території Хмельницької 
області. Ліквідований 15 жовтня 1967 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1976 р. 
 
Накази, постанови, розпорядження Вінницького раднаргоспу, 

Міністерства сільського будівництва УРСР, ,,Головподільськбуду”, 
облвиконкому з основної діяльності. Накази по виробничій діяльності, з питань 
фінансування (1965). Річні плани будівельно-монтажних робіт, підрядної 
діяльності тресту і БМУ. Плани (річні, квартальні) з підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів, промислової діяльності Кам’янець-Подільського заводу 
ЗБК (1963). Річні, квартальні звіти по кадровому забезпеченню (наявність, 
облік, розстановка, рух кадрів). Річні ліміти фінансування капітальних 
вкладень у виробництво підвідомчих підприємств. Річні бухгалтерські звіти 
підвідомчих установ, зведені фінансові звіти тресту. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності тресту. Штатні розписи і кошториси. Протоколи 
балансових комісій (1965). Річні звіти по механізації будівельних робіт, 
впровадженню нової техніки. Акти введення в експлуатацію будівельних 
об’єктів. Акти передачі справ керівникам підвідомчих підприємств. (1965). 
Перелік діючих типових проектів, карт, специфікацій (1967). Документи 
роботи технічної ради (протоколи, довідки, накази); положенння по якості 
будівельних робіт (1967). Документи (подання, характеристики, списки) по 
представленню до нагород кращих працівників тресту (1962). Списки 
керівників, інженерно-технічних працівників і службовців (1963). Документи 
бригад компраці (накази, заходи, інформації, звіти), професійних навчань 
робітників масових професій (накази, плани, журнали, підсумки), соцзмагання. 
 

Обласний будівельний трест ,,Хмельницькбуд” Міністерства 
сільського будівництва УРСР 
 
Ф.Р-6200, 533 од. зб., 1966–1984 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
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Створений наказом Міністерства сільського будівництва УРСР від 4 лютого 
1966 р. №13 з підпорядкуванням обласному агропромислового комітету. 
Виконував на договірно-підрядній основі будівельно-монтажні роботи по 
будівництву сільськогосподарських переробних підприємств, об’єктів 
житлово-соціального призначення на території Хмельницької області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1992 р. 

 
Розпорядження та накази з основної діяльності. Річні плани 

фінансування капіталовкладень, підрядних будівельно-монтажних робіт, 
підготовки кадрів та оплати праці обласного тресту, підпорядкованих 
алебастрових, цегельних заводів. Перспективні плани підвищення рівня 
рентабельності підприємств тресту. Комплексні плани по удосконаленню умов 
виробництва, охорони праці та техніки безпеки (1976–1980). Річні 
бухгалтерські звіти по промисловій та підрядній діяльності, виконанню 
будівельно-монтажних робіт. Квартальні, річні звіти по підготовці кадрів; 
організації праці на виробництві; економії палива та електроенергії; механізації 
будівельно-монтажних робіт; раціоналізації та охороні праці. Кошториси та 
штатні розписи адміністративно-управлінських витрат. Зведений фінансовий 
звіт (1984), річні ліміти фінансування капіталовкладень. Протоколи засідань 
балансової комісії (1968–1983), постійнодіючої економічної комісії. 
Затверджені граничні ліміти і норми паливно енергетичних ресурсів (1982). 
Акти введення в експлуатацію  будівельних об’єктів (1966–1984). Списки 
керівників, ІТП і службовців, акти, довідки, групи народного контролю, 
соцзмагання. 
 

Хмельницький обласний міжгосподарський шляхово-будівельний 
трест “Хмельницькагрошляхбуд” обласного кооперативно-
державного об’єднання “Облагробуд” 
 
Ф.Р-6199, 354 од. зб., 1967–1996 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений 27 лютого 1968 р. рішенням зборів уповноважених пайщиків 
районних міжколгоспних дорожно-будівельних організацій, з метою 
покращення керівництва їх діяльністю, підвищення рівня механізації, 
зниження собівартості будівельних робіт, забезпечення місцевими матеріалами 
будівництво доріг у сільській місцевості області. Ліквідований з 01.05.1996 р. 
наказом директора №15-к від 28.02.1996 р. Функції передано виробничо-
постачальній організації “Хмельницькоблагробудсервіс”. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1992 р. 

 
Накази з основної діяльності. Організаційно-установчі документи 

(положення, рішення, довідки). П’ятирічний план соціально-економічного 
розвитку (1971-1975). Перспективний план проведення будівельно-монтажних 
робіт, річні будівельно-фінансові плани. Річні плани та звіти по підготовці 
кадрів, впровадженню нової техніки і рацпропозицій, охорони праці і техніки 
безпеки. Річні плани та звіти фінансово-господарської діяльності. Зведені річні 
бухгалтерські звіти і пояснення до них. Штатні розписи і кошториси; 
протоколи засідань балансових комісій. Статистичні річні звіти по кадровому 
забезпеченню, економії матеріальних ресурсів. Річні звіти підвідомчих 
організацій. Акти введення в експлуатацію закінчених будівельних об’єктів. 
Документи по НОП, соцзмаганню, введенню бригадного підряду (накази, 
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довідки, інформації, звіти, протоколи, тощо). Документи (акти, донесення, 
протоколи) по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод (1985). 
Протоколи виробничих нарад, звітно-виборних профспілкових зборів, 
кошторис профкому, списки ІТП і службовців. 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Органи управління сільським господарством 
 
Подільське губернське управління державних земель та майна 
 
Ф.Р-2300, 12 од. зб., 1922 р. Описи. Рос. мова. 
 
Створене згідно з постановою РНК України від 8 лютого1919 р. Керувало та 
здійснювало контроль за роботою земельних органів губернії. Розробляло та 
запроваджувало в життя заходи по піднесенню сільського господарства. Вело 
облік по націоналізації земель, землеустрою. Ліквідоване у листопаді 1925 р. 
згідно з постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 р. 
Фонд II категорії. Перше надходження – не встановлено. Доступ до 
документів на загальних підставах. Документи у задовільному стані.  

 
Протоколи засідань і висновків облікової комісії, описи земельного 

майна по Новоушицькому повіту (1922). Акти та висновки Ушицької повітової 
комісії по обліку державних земель і майна, розгляд справ по націоналізованих 
маєтках (1922). Акти, описи і відомості по обліку державних земель і майна, їх 
розподілу і закріпленню по Кам’янецькому повіту (1922). Описи обліку 
нерухомого майна і землі по Летичівському повіту (1922). 

 
 

Повітові уповноважені Подільського губернського управління 
державних земель і майна 

3 фонди, 71 од. зб., 1922–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецького повіту, ф.Р-1614, 23 од. зб., 1922–1923 рр. 
Летичівського повіту, ф.Р-1312, 3 од. зб., 1922–1923 рр.  
Новоушицького повіту, ф.Р-1383, 45 од. зб.,1922–1923 рр. 
 
Введені постановою РНК УРСР від 16 травня 1922 р. для обліку, охорони та 
використання земель і внутрішніх водних басейнів, крім угідь, що перейшли в 
користування селян. Припинили діяльність в квітні 1923 р. Свої функції 
передали окружним земельним управлінням. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1923 р. Документи у задовільному 
стані. Доступ до документів на загальних підставах. 

 
Положення про губернські управління державних земель і майна та їх 

повітових уповноважених. Постанови, накази, циркуляри, інструкції, 
Наркомату землеробства УРСР, губернського управління державних земель і 
майна про ліквідацію будівель на землях колишніх нетрудових господарств, 
оренду радгоспів і державного фонду. Протоколи нарад уповноважених 
Подільського губернського управління державних земель і майна, звіти про їх 
діяльність. Розпорядження, інструкції, відомості і листування з Подільським 
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губернським управлінням державних земель і майна про організацію повітових 
комісій по обстеженню і обліку державних земель, порядок використання 
вільних земель та здачі їх в оренду. Комплексно-господарський план здачі в 
оренду державних земель і майна по Новоушицькому повіту (1923). 
Статистичні таблиці, відомості та акти про площі державних земель по 
Новоушицькому повіту, результати обстеження будівель і земель колишніх 
нетрудових господарств. Матеріали про здачу в оренду земель і майна 
колишніх нетрудових господарств. Описи рухомого і нерухомого майна, 
державної землі, плани ділянок землі, які знаходяться у користуванні радгоспів 
Летичівського повіту. Справа про здачу в оренду саду площею 28 десятин в     
с. Женишківці Летичівського повіту. Описи договорів на здачу в оренду садиб 
колишніх нетрудових господарств по Кам’янецькому повіту (1922). Справи про 
здачу в оренду будівель, садів, продажі нерухомого майна колишніх 
нетрудових господарств по Кам’янецькому повіту. Листування з волосними 
уповноваженими та волвиконкомами. 
 

Земельні управління повітових виконавчих комітетів  
Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

 
7 фондів, 1992 од. зб., 1919–1923 рр. Описи, каталоги. Укр., рос. мови. 

 
Ізяславське, ф.Р-2514, 585 од.зб., 1918–1923 рр. 
Кам’янецьке, ф.Р-101, 397 од.зб.,1920–1923 рр. 
Летичівське, ф.Р-913, 4 од.зб., 1919,1921 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-341, 347 од.зб., 1920–1923 рр. 
Полонське, ф.Р-1298,288 од.зб.,1920–1923 рр. 
Проскурівське, ф.Р-3208, 2 од.зб.,1919,1921 рр. 
Старокостянтинівське, ф.Р-2484, 369 од.зб., 1920–1923 рр. 
 
Утворені в квітні-травні 1919 р., як земельні відділи повітвиконкомів. Згідно з 
постановою ВУЦВК від 21 січня 1923 р. реорганізовані в земельні управління. 
Керували діяльністю волземвідділів, організацією колективних господарств і 
радгоспів. Здійснювали заходи по проведенню землевпорядних робіт, 
технічному, агрономічному і ветеринарному обслуговуванню 
сільськогосподарських колективів і селянських господарств, сприяли 
кооперуванню сільського господарства, відали справою розвитку і охорони 
лісового господарства. Припинили діяльність у березні 1923 р. згідно з 
постановою ВУЦВК про ліквідацію повітів. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1924 р. Інформація 
використовувалась в наукових виданнях. 

 
Декрети, постанови, розпорядження ВЦВК і ВУЦВК, РНК СРСР та 

УРСР, НК земельних справ УРСР. Постанови, циркуляри, розпорядження 
Подільського і Волинського губвиконкомів, земельних управлінь. Циркуляри 
повітових виконавчих комітетів і земельних управлінь про проведення 
націоналізації і обліку земель, землевпорядкування державних, кооперативних 
та селянських господарств,  передачу в оренду земель, садів, млинів, надання 
та повернення насіннєвої позики. Протоколи засідань колегій повітових 
земельних управлінь, листування з волосними земельними відділами з питань 
землекористування. Списки землемірів, службовців повітових управлінь, 
волосних земельних відділів.  Положення про соціалістичний землеустрій і 
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заходи по переходу до соціалістичного землеробства (1919). Інструкція про 
організацію сільських комітетів незаможних селян. Звернення Подільського 
губземвідділу до селян про об’єднання в комуни (1919). Матеріали про 
виділення і закріплення землі, відведення присадибних ділянок в 
Кам’янецькому та Ізяславському повітах, закріплення землі колишніх 
нетрудових господарств за трудовим селянством Полонського повіту (1920). 
Списки безземельних селян та населення, яке користується землею, найманою 
працею по волостях Старокостянтинівського повіту (1921). Подвірні відомості 
про землі, відібрані у куркулів по волостях і узагальнені по Новоушицькому 
повіту (1921). Опис земель, сільськогосподарського інвентаря та іншого майна 
колишніх нетрудових господарств Ізяславського, Кам’янецького, 
Новоушицького, Старокостянтинівського, Полонського повітів. Декрет про 
націоналізацію цукрової промисловості (1919), матеріали про відведення землі 
цукровим заводам, посіви цукрових буряків, стан та розвиток бджільництва, 
тваринництва, лісового, ставкового господарства, садівництва і городництва, 
вирощування винограду, тютюну. Документи про розвиток та стан 
ветеринарної справи. Доповіді та звіти про проведення оранки, посівних 
кампаній, стан посівів, збирання хліба, відомості про наявність майстерень по 
ремонту сільськогосподарського інвентаря та створення прокатних пунктів. 
Протоколи повітової комісії по боротьбі з засухою в Кам’янецькому повіті 
(1922). 

 
Земельні відділи окружних виконавчих комітетів Рад робітничих,   
селянських і червоноармійських депутатів 
 
3 фонди, 4530 од. зб., 1923–1930, 1935 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецького, ф.Р-343, 2510 од.зб., 1921–1930 рр. 
Шепетівського, ф.Р-776, 2010 од.зб., 1923–1930 рр. 
Проскурівського, ф.Р-1361, 10 од.зб., 1925–1930,1935 р. 

 
Утворені в березні 1923 р. як управління, в 1924 р. реорганізовані в земельні 
відділи. В функції окрземвідділів входило: організація і контроль за 
землевпорядними роботами, організація агрономічної і ветеринарної допомоги 
колективним і селянським господарствам, керівництво меліоративними 
роботами і сільськогосподарським будівництвом, сприяння колективізації 
сільського господарства. Припинили діяльність в 1937 р. в зв'язку з ліквідацією 
округів. 
Фонди I категорії. Перше надходження – 1931 р. Інформація 
використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції НК земельних справ 

УРСР, губернського, окружних земельних відділів з питань проведення 
землевпорядних і меліоративних робіт, агрономічної, ветеринарної допомоги 
селянським господарствам, колгоспам, організації агрономічних районів, 
машинно-тракторних товариств, агробаз, прокатних пунктів. Книги наказів. 
П’ятирічні плани розвитку сільського господарства округів (1928–1932). Опис 
економічного стану Кам’янецького округу (1924). Річні і квартальні звіти про 
колективізацію сільського господарства. Плани відбудови рибного 
господарства і розміщення ставків в округах. Протоколи нарад районних 
земельних відділів, загальних зборів селян, технічних нарад. Акти і звіти про 
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землевпорядкування радгоспів, цукрових заводів, селянських господарств, 
колгоспів. Протоколи з'їзду ветеринарних лікарів Кам'янецького округу (1924). 
Звіт про виконання державного плану розвитку тваринництва в 
Проскурівському окрузі (1935). Листування про хід організації та роботу 
машинно-тракторних товариств, відомості про наявність тракторів. Списки 
сільськогосподарських товариств, колективів, комун. Подвірні списки 
громадян сіл Шепетівського округу. Плани лісових, польових і садибних 
земель по селах і районах Кам'янецького округу. План м. Нова Ушиця. 
Документи про геологічне обстеження Кам'янецького округу. Акти обстеження 
ярів Кам'янецького округу (1928). Таблиці поглиблення русел річок 
Шепетівського округу (1927). Списки, довідки, відомості про співробітників 
окружних і районних земельних відділів. 
 

Районні комісії по націоналізації земель на Правобережній Україні 
 
2 фонди, 28 од. зб., 1921–1926 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
  
14-та районна комісія, ф.Р-1297, 17 од. зб., 1922–1925 рр. 
15-та районна комісія, ф.Р-2029, 11 од. зб., 1921–1926 рр. 

 
Постановою Президії ВУЦВК 20 лютого 1920 р. було утворено Народний 
комісаріат земельних справ. При Наркомземі була створена Всеукраїнська 
Центральна комісія по націоналізації земель на Правобережжі. 14-та і 15-та 
районні комісії по націоналізації земель здійснювали виділення колишніх 
поміщицьких земель для потреб заводських господарств підприємств цукрової, 
спиртової промисловості, спеціалізованих радгоспів з обов’язковим 
впровадженням  сівозмін. Діяльність комісій простежується впродовж 1921-
1926 рр. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1945 р. Документи у задовільному 
стані. Доступ до документів на загальних підставах. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях, монографіях. 
 
Декрети, циркуляри, директиви, інструкції НК земельних справ СРСР, 

Всеукраїнської Центральної комісії по націоналізації земель на Правобережжі, 
Уповноваженого ВЦК по націоналізації земель на Поділлі. Протоколи засідань 
Бюро ВЦК по націоналізації земель на Правобережжі. Протоколи нарад та 
розпорядження 14-ї і 15-ї районних комісій по націоналізації земель на 
Правобережжі. Карти-схеми націоналізованих земель. Справи про відведення 
націоналізованих земель державним цукровим та спиртозаводам, радгоспам. 
Акти визначення площ під посіви цукрових буряків. Документи по 
націоналізації лісів Волинської губернії, відмежування міської смуги                
м. Шепетівки. Відомості про землекористування сільських товариств. Анкети, 
мандати, посвідчення співробітників районних комісій. Листування з 
Правобережним Бюро, заводоуправліннями, спиртотрестом. 

 
Представник Ради у справах колгоспів при Уряді СРСР  

Ф.Р-3823, 25 од. зб., 1947–1953 рр. Опис. Рос. мова. 
 

Призначався Радою у справах колгоспів при Уряді СРСР. Проводив нагляд за 
виконанням важливих постанов, наказів, рішень Ради Міністрів СРСР, РНК 
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СРСР, ЦК ВКП(б) в галузі сільського господарства області. Підпорядковувався 
і звітував раді у справах колгоспів при Уряді СРСР. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Постанови, розпорядження, вказівки і рекомендації Ради, листування з 

Радою у справах колгоспів. Довідки, доповідні записки, інформації по 
виконанню постанов партії та уряду в сільському господарстві (1947–1948), в 
т.ч. постанови РНК СРСР і ЦК КП(б) від 27 травня 1939 р. “Заходи охорони 
громадських колгоспних земель від розкрадань”. Довідки перевірок 
організаційно-господарського стану неподільних фондів колгоспів (1949). 
Доповідні записки з додатками про стан обліку і контролю за діяльністю 
укрупнених колгоспів, зведення по виконанню сільськогосподарських робіт, 
заготівлі зерна та цукрових буряків (1947).  

 
Землевпорядники виконкомів районних рад депутатів трудящих  
 
6 фондів, 827 од. зб., 1940, 1944–1958 рр. Описи, каталог. Укр., рос. 
мови. 

 
 

Віньковецької, ф.Р-3572, 136 од. зб., 1945–1961 рр. 
Смотрицької, ф.Р-3603, 292 од. зб., 1944–1955 рр. 
Орининської, ф.Р-3729, 102 од.зб., 1948–1958 рр. 
Новоушицької, ф.Р-5166, 24 од. зб., 1947–1949 рр. 
Грицівської, ф.Р-5167, 121 од.зб., 1946–1948 рр. 
Плужнянської, ф.Р-5297, 152 од. зб., 1940, 1944–1958 рр. 
 
Землевпорядники перебували в складі земельних відділів 
райвиконкомів, з 1958-1961 р. – районних інспекцій сільського 
господарства. Здійснювали в післявоєнний час відновлення меж 
землекористувань, впровадження сівозмін, створення земельно-
облікової документації колгоспів, радгоспів та адміністративних 
районів. Відповідно до постанови РНК СРСР №648 від 8 квітня 1945 р. 
проводили виготовлення та видачу господарствам нових державних 
актів на безстрокове (довічне) користування землею (1945-1948). В 
зв’язку з укрупненням дрібних колгоспів (постанова Ради Міністрів від 
30 травня 1950 р.) здійснювали обсяг робіт з міжгосподарського й 
внутрішньогосподарського землекористування. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1963 р. Доступ до 
документів на загальних підставах. Документи у задовільному стані. 
Інформація використовувалася у науково-дослідній діяльності. 

 
Розпорядження Міністерства сільського господарства СРСР, УРСР, 

постанови облвиконкому, розпорядження обласного управління сільського 
господарства по землеустрою. Рішення райвиконкомів з питань 
землекористування, встановлення меж сільськогосподарських артілей, 
укрупнення господарств, виділення земельних ділянок під будівництво та 
присадибні ділянки. Плани робіт по господарському землеустрою, річні 
земельні звіти. Державні акти на довічне користування землею 
сільськогосподарськими артілями, видані на підставі постанови РНК СРСР 
№1385 від 7 липня 1935р. (1940, 1945–1948) та підтвердженої постанови РНК 
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СРСР №698 від 8 квітня 1945 р. Матеріали перевірок присадибного 
користування, записів у колгоспних земельних шнурових книгах. Колгоспні 
земельні шнурові книги. Акти перевірок сівозмін і насаджень лісових 
полезахисних смуг. Листування з обласним управлінням сільського 
господарства.  

 
 
Відділи, управління, інспекції сільського господарства, 
територіальні виробничі колгоспно-радгоспні управління, районні 
агропромислові об’єднання (РАПО), виконавчих комітетів 
районних рад депутатів трудящих 
 
40 фондів, 19093 од. зб., 1919–1923, 1930–1941, 1944–1991 рр. Описи, 
каталог. Укр., рос. мови. 
 
Антонінський, ф.Р-3556, 70 од. зб., 1940,1944–1961 рр. 
Білогірський, ф.Р-3518, 402 од. зб., 1944–1975 рр. 
Берездівський, ф.Р-4428,  127 од.зб., 1944–1953 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3593, 855 од. зб., 1944–1985 рр. 
Волочиський, ф.Р-6069, 55 од. зб., 1944–1970 рр. 
Волочиський, ф.Р-4372, 28 од. зб., 1944–1980 рр. 
Городоцький, ф.Р-3834, 370 од. зб., 1947–1953,1957–1960,1973–1977 рр. 
Городоцький, ф.Р-4957, 3 од. зб., 1955–1956 рр.  
Деражнянський, ф.Р-4166, 1103 од. зб., 1944–1953,1955–1960,1964–1988 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4531, 96 од. зб., 1944–1958 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2719, 622 од. зб., 1932, 1933,1935,1945–1979 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-3723, 62 од. зб., 1947–1960 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-3759, 12 од. зб., 1944–1952, 1958 рр. 
Ізяславський, ф.Р-4245, 1480 од. зб., 1944–1981рр. 
Ізяславський, ф.Р-2514, 585 од. зб., 1919–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3068, 1696 од. зб., 1939–1940,1944–1960,1962–       
                                                                                   1969,1970–1991 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3606, 555 од. зб., 1944–1953 рр. 
Красилівський, ф.Р-5340, 214 од. зб., 1963–1965 рр. 
Красилівський, ф.Р-4487, 124 од. зб., 1944–1947,1950–1953 рр. 
Красилівський,  ф.Р-3556, 70 од. зб., 1940, 1944–1953,1955,1958–1961 рр. 
Летичівський, ф.Р-4593, 335 од. зб., 1946–1954,1962–1975 рр., 
Летичівський, ф.Р-3573, 94 од. зб., 1944–1953 рр. 
Новоушицький, ф.Р-3570, 558 од. зб., 1939–1941,1944–1949,1956–1974 рр. 
Новоушицький, ф.Р-1294, 60 од. зб., 1931–1941,1944–1959 рр. 
Полонський, ф.Р-6050, 321 од. зб.,1944–1982 рр. 
Полонський, ф.Р-1298, 288 од. зб., 1920–1923 рр. 
Славутський, ф.Р-2157, 1029 од. зб., 1931–1941,1944–1968 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5085, 440 од. зб., 1962–1978 рр., 
Старокостянтинівський, ф.Р-2484, 369 од. зб., 1920–1923 рр. 
Старосинявський, Ф. Р-6091, 172 од. зб., 1967–1975 рр. 
Старосинявський, ф.Р-936, 87 од. зб., 1935–1937, 1944–1947 рр.  
Теофіпольський, ф.Р-2007, 3920 од. зб., 1944–1958,1967–1975 рр. 
Хмельницький, ф.Р-5010, 1166 од. зб., 1935–1941, 1944–1991 рр. 
Хмельницький,ф.Р-6164, 42 од. зб., 1945–1959 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1296, 307 од. зб., 1930–1935,1941–1961 рр.  
Шепетівський, ф.Р-5408, 617 од. зб., 1944–1974рр. 
Шепетівський, ф.Р-3627, 24 од. зб.,1947–1959 рр. 
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Ярмолинецький, ф.Р-6045, 334 од. зб., 1962–1985 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-4879, 383 од. зб., 1944-1953 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-6047, 18 од. зб., 1944-1955 рр. 
 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. як земельні 
відділи повітових виконкомів рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів. Відповідно до постанови РНК СРСР від 9 серпня 1930 р. діяли як 
самостійні установи з підпорядкуванням райвиконкомам і НК земельних справ 
УРСР. В грудні 1939 р. перейменовані в земельні відділи райвиконкомів. 
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР, постанови Ради Міністрів 
СРСР від 4 лютого 1947 р. „Про об’єднання Міністерства землеробства, 
технічних культур і тваринництва” райземвідділи об’єдналися з відділами 
тваринництва та технічних культур в управління сільського господарства. У 
1953 р. згідно з рішенням облвиконкому від 20 серпня перейменовані в 
управління сільського господарства та заготівель. Відповідно до постанови ЦК 
КПУ і Ради Міністрів Української РСР від 27 травня 1958 р., постанови бюро 
обкому КПУ і виконкому обласної ради депутатів трудящих від 11 листопада 
1958 р. „Про реорганізацію машинно-тракторних станцій і створення районних 
інспекцій по сільському господарству” діяли як районні інспекції сільського 
господарства з підпорядкуванням обласному управлінню сільського 
господарства. Наказом  Міністерства сільського господарства УРСР від            
4 червня 1958 р. №452 до складу інспекцій були включені: контрольно-
насіннєва лабораторія, агрохімлабораторія та ветеринарна дільниця. 
Ліквідовані відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР 
від 28 лютого 1961 р. „Про реорганізацію Міністерства сільського 
господарства УРСР”. 
У 1962 р., на підставі постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 березня 
№267 „Про перебудову управління сільським господарством Української РСР” 
створені територіальні  колгоспно-радгоспні управління. На підставі постанови 
ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1962 р. і наказу Міністерства 
виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів УРСР від 4 січня 
1963 р. №8 перейменовані у виробничі колгоспно-радгоспні управління. На 
підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 15 січня 1965 р. „Про 
виробничі управління і трести радгоспів” реформовані в сільськогосподарські 
виробничі управління. Згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 
30 січня 1970 р. „Про районні виробничі управління сільського господарства” 
реформовані в управління сільського господарства райвиконкомів. Припинили 
свою діяльність у 1985 р. Згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР 
від 19 листопада 1985 р. у січні 1986 р. було створено районні агропромислові 
об’єднання (РАПО). З 1991 р. перейменовані в районні управління сільського 
господарства. 
Сприяли колективізації сільського господарства, керували організацією та 
запровадженням соціалістичних форм праці в колгоспах, збільшенню 
виробництва та заготівлі сільськогосподарської продукції, впроваджували 
передові методи і технології розвитку землеробства, тваринництва, 
кормовиробництва та переробки сільськогосподарської продукції. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1948 р., останнє – 1991 р. 
Очікується надходження документів  від архівних відділів райдерж-
адміністрацій. Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих 
виданнях. 
 
Накази, розпорядження, постанови, циркуляри, директиви НК 

землеробства УРСР, Вінницького, Кам'янець-Подільського земельних відділів, 
Міністерства сільського господарства УРСР, обласного управління сільського 
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господарства, рішення облвиконкому, обкому КП України, накази районних 
відділів, управлінь, інспекцій, територіальних, виробничих колгоспно-
радгоспних управлінь, районних агропромислових об'єднань (РАПО) (1931–
1941, 1944–1991). Штатні розписи та кошториси витрат, статути артілей та 
звіти по їх дотриманню (1947). П’ятирічні плани розвитку сільського 
господарства регіонів (1946–1950, 1955–1960), державні плани заготівель і 
закупок сільськогосподарської продукції (1956–1981), розвитку тваринництва в 
колгоспах і радгоспах. Виробничо-фінансові плани колгоспів (1944–1953, 
1958–1961). Річні плани та звіти по капітальному будівництву тваринницьких 
ферм, виробничо-господарських та культурно-побутових приміщень в 
колгоспах (1952–1965), акти приймання в експлуатацію закінчених об'єктів 
(1952–1959). Плани електрифікації колгоспів, генеральний план розвитку 
лісового господарства Староушицького району (1956–1970). Зведені звіти про 
виробничо-фінансову діяльність колгоспів, розвиток тваринництва, 
ветеринарне обслуговування в колгоспах. Зоотехнічні та агрономічні звіти 
господарств по вирощуванню цукрового буряка, посіву озимих і ярих культур, 
запровадженню сівозмін, розвитку шовківництва (1937), виноградарства у 
південних районах, вирощуванню картоплі, кукурудзи, баштанних культур, 
контрактацію (вирощування і здачу) цикорію, маку, ефіроолійних культур, 
кользи, арахісу, жовтого тютюну, розвиток коноплярства, хмільництва, 
бджолярства, вівчарства, продуктивності тваринництва і птахівництва, 
бонітування тварин, виконання протиепідеміологічних заходів та захисту 
рослин. Звіти про стан розвитку садівництва та рибництва в господарствах 
районів (1959–1969). Документи проведення землевпорядних робіт (1948); 
поглиблену спеціалізацію колгоспів (1967–1975), впровадження 
внутрігосподарського розрахунку в колгоспах (1970). Річні звіти про наявність 
та розподіл земельного фонду колгоспів по категоріях земель (1976), акти 
відведення земель військовим частинам (1944). Рішення райвиконкомів по 
затвердженню актів присадибного користування землею в колгоспах (1947). 
Плани та звіти по проведенню посівних кампаній, апробацію насіння в 
колгоспах та радгоспах області, відомості про проведення збиральних робіт, 
збільшення поголів’я великої рогатої худоби, надоїв молока, заготівлю кормів; 
фуражно-кормові баланси господарств, підсумки перевірок підготовки 
господарств до зими. Статистичні звіти по обліку земельних угідь; чисельність 
населення сіл (1944), кількість сільгоспартілей районів (1947), області. Опис 
майна колгоспів (1948); акти документальних ревізій колгоспів; списки голів 
колгоспів (1960); спеціалістів і передовиків сільського господарства (1948, 
1951); матеріали виключення з колгоспів (1950); порушення 
сільськогосподарських статутів (1946–1975). Положення про районні ради 
колгоспів (1984), протоколи засідань Ради (1972–1985).  Матеріали про 
підготовку і перепідготовку кадрів для колгоспів і радгоспів, 
агрозоотехнавчання в колгоспах, організацію і проведення районних 
сільськогосподарських виставок та підготовку до участі у ВДНГ СРСР. 
Договори на соцзмагання, соціалістичні зобов'язання колгоспів, радгоспів, 
відомості про їх виконання  (1949-1981). Протоколи виробничих нарад 
спеціалістів, комітетів профспілки, загальних зборів колгоспників. Матеріали з 
питань раціоналізації, винахідництва, охорони праці. Листування з колгоспами 
району, держбанком, облстатуправлінням. 
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Кам’янець-Подільський обласний комітет Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 
 
Ф.Р-747, 274 од. зб., 1938–1941 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Діяв у 1938–1941 рр. по Кам’янець-Подільській області як виконавчий орган 
Укрголоввиставкому УРСР по організації представництва кращих досягнень в 
галузях народного господарства області на республіканських і всесоюзних 
виставках ВДНГ. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях, виставковій діяльності. 
 
Постанови, інструкції, вказівки Укрголоввиконкому, оргкомітету 

Президії Верховної Ради УРСР по Кам’янець-Подільській області і листування 
з ними стосовно порядку відбору та затвердження учасників 
сільськогосподарської виставки, відправки експонатів, реєстрації кандидатів, 
затвердження відповідального секретаря виставки. Постанови облвиконкому 
по затвердженню кандидатів в учасники Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки, списки кандидатів, підсумки соцзмагання з Полтавською областю. 
Порядок фінансування підготовчих робіт і проведення виставок. Постанови, 
рішення райвиконкомів по відбору кандидатів, їх характеристики, заяви на 
участь у сільськогосподарських виставках. Монографічні описи кращих 
колгоспів районів (1939). Постанови Головного Комітету ВДНГ СРСР та 
облвиконкому по присвоєнню нагород учасникам сільськогосподарської 
виставки, їх списки і характеристики. Листування з райвиконкомами по 
врученню нагород, реєстр дипломів та посвідчень виданих нагород, списки 
виданих нагород по районах області (1940). Характеристики кандидатів – 
учасників сільськогосподарської виставки по області з різних галузей 
народного господарства в розрізі районів (1940). Списки передовиків 
сільського господарства (1940), агропаспорти на сільськогосподарські 
культури. Почесні книги Всесоюзної сільськогосподарської виставки по 
Кам’янець-Подільській області. Свідоцтва, грамоти і дипломи колгоспу і 
сільської ради с. Летава Чемеровецького району. Документи меморіального 
характеру та по особовому складу. 

 
Хмельницький міжобласний трест радгоспів 

 
Ф.Р-3833, 33 од. зб., 1960–1962 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
Утворений в березні 1960 р. постановою виконкому Хмельницької обласної 
ради депутатів трудящих №215/27 та бюро обкому КПУ. Проводив загальне 
керівництво плодово-ягідними та м’ясо-молочними радгоспами на території 
Хмельницької, Тернопільської і Чернівецької областей. В підпорядкуванні 
перебували у Хмельницькій області радгоспи: „Комунар”, „Осламово”, 
„Червоний партизан”, „Комінтерн”,                        ім. Котовського, 
„Хмельницький”, „Понінківський”, „Летичівський”, лісорозсадники: 
Кам’янець-Подільський, Городоцький, Летичівський. У Тернопільській області 
радгоспи: „Зоря комунізму”, „Україна”, „Тернопільський”, „Скала-
Подільський”, „Вишнівецький”, „Ангелівсь-кий”, Хотинський радгосп 
Чернівецької області. Постановами Ради Міністрів і ЦК КП України №362 від 
27 березня 1962 р. Ради Міністрів СРСР №329 від 11 квітня 1962 р. 
ліквідований, з передачею функцій обласним управлінням виробництва і 
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заготівель сільськогосподарської продукції Міністерства сільського 
господарства УРСР по територіальності. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1964 р. В 1993 р. розсекречено  4 
од.зб. Доступ до документів фонду на загальних підставах. Документи у 
задовільному стані. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Головного управління 

радгоспів, Міністерства радгоспів УРСР. Накази і розпорядження тресту 
радгоспів. Кошторис і штатні розписи. Річні плани фінансування капітальних 
вкладень, річні та зведені річні бухгалтерські звіти, річні звіти по кадрах 
радгоспів і лісорозсадників. Баланс радгоспів на 1 липня 1961 р. Документи 
ревізій, інвентаризацій та переоцінки товарно-матеріальних цінностей 
радгоспів. Документи, які відображають фінансування капітальних вкладень за 
рахунок коштів обласного і республіканського бюджетів, облік основних 
засобів (1961). Заходи по спеціалізації радгоспів (1961). Документи по 
укрупненню Ярмолинецького відділення радгоспу „Червоний партизан” (1960). 
Листування з радгоспами по виробничо-господарських питаннях. Головна 
книга тресту (1961–1962). 

 
 
Хмельницький обласний державний трест по шовківництву 
Управління шовківництва Міністерства сільського господарства 
УРСР м.Кам’янець-Подільський 
 
Ф.Р-4249, 459 од. зб., 1944–1973 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Утворена в 1937 р. як Кам’янець-Подільська обласна державна контора по 
заготівлі та первинній переробці шовкової сировини Головного управління 
шовківництва НК текстильної промисловості СРСР. Наказом Міністерства 
технічних культур СРСР від 25 березня 1946 р. №16 перейменована у 
Кам’янець-Подільський (з 1954 р. Хмельницький) обласний державний трест 
по шовківництву Управління шовківництва Міністерства сільського 
господарства УРСР. Займався організацією розвитку шовківництва, заготівлею 
і первинною обробкою коконів, вирощуванням посадкового матеріалу, 
розширенням кормової бази тутових насаджень на території Хмельницької і 
Чернівецької областей. Припинив діяльність у 1973 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1979 р. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки НК текстильної 

промисловості СРСР, Українського державного тресту „Головшовксировина”, 
Головного управління заготівлі та первинної обробки шовкової сировини, 
Міністерства текстильної промисловості СРСР, управління шовківництва 
Міністерства технічних культур УРСР, Міністерства сільського господарства 
УРСР, обласного управління сільського господарства, Міністерства фінансів 
УРСР. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про заходи щодо розвитку 
шовківництва, покращення заготівлі та первинної обробки коконів (1950–
1960). Постанови ЦК КП(б)У, обкому КПУ, виконкому Кам’янець-Подільської 
(з 1954) Хмельницької обласної ради депутатів трудящих по інтенсифікації 
шовкопрядного тутового виробництва в районах області. Накази з основної 
діяльності.  
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Управління сільського господарства виконавчого комітету 
Хмельницької обласної ради народних депутатів 

 
Ф.Р-791, 5852 од. зб., 1939–1941, 1944–1985 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Організовано, відповідно до постанови ВУЦВК від 15 жовтня 1932 р., як 
обласне земельне управління виконавчого комітету Вінницької обласної ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, НК землеробства 
УРСР. Тимчасово припиняло діяльність під час нацистської окупації території 
області у 1941–1944 рр. Рішенням виконкому Кам’янець-Подільської обласної 
ради від 17.02.1947 р. №155 об’єднанням облземвідділу, обласного відділу 
техкультур і обласного відділу тваринництва створено обласне управління 
сільського господарства. Реорганізація: з 1947–1953 рр. – управління 
сільського господарства; з 1953 р. – управління сільського господарства і 
заготівель, з 1958–1961 рр. – інспекція по сільському господарству виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. 
Постановою ЦК КП України №362 від 27 березня 1962 р., Ради Міністрів СРСР 
№329 від 11 квітня 1962 р. перейменовано в обласне управління виробництва і 
заготівель сільськогосподарських продуктів. З 3 квітня 1965 р. (постанова ЦК 
КП України і Ради Міністрів УРСР №334 від 3 квітня 1965 р.) діяло як 
управління сільського господарства виконкому Хмельницької обласної ради 
депутатів трудящих Міністерства сільського господарства УРСР. 
Виконувало функції планування розвитку сільського господарства, керівництва 
районними інспекціями сільського господарства, ремонтно-технічними та 
машинно-тракторними станціями, колгоспами, радгоспами, ветеринарними та 
бактеріологічними станціями, підприємствами по переробці 
сільськогосподарської сировини, науково-дослідними установами.  
Ліквідовано у грудні 1985 р. в зв’язку з утворенням агропромислового комітету 
згідно з постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 19 листопада 
1985 р. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1949 р., останнє – 1994 р. У 1993 р. 
розсекречено  40 од.зб. У 1963 р. за результатами експертизи цінності 
документів вилучено 4 од.зб., в 1988 р. – 32 од.зб. Інформація 
використовувалась у наукових і краєзнавчих  виданнях. 
 
Постанови, накази і рішення НК земельних справ УРСР, Ради Міністрів 

СРСР і УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Хмельницького 
обкому КПУ, облвиконкому, управління сільського господарства. 

 
Відділ виробництва зернових і технічних культур 
Річні, перспективні плани розвитку елітного зерновиробництва (1951), 

забезпечення господарств області сортовим насінням. Проект плану розвитку 
сільського господарства області на 1941 р. Звіти, інформації, відомості по 
виробництву та реалізації елітних сортів зернових і зернобобових культур 
(1961–1975); відомості про виконання господарських планів колгоспами 
області (1939). Звіти і листування про стан проведення посівних і збиральних 
кампаній, запровадження сівозмін, розвиток буряківництва, нових технічних  
культур: рапсу, кунжуту, кінзи, гречки, люпину. Звіти, інформації по 
проведенню меліоративних робіт, використанню земельних ресурсів області, 
протоколи засідань наукової ради з цих питань (1966–1978). Плани, інформації, 
відомості по розвитку садівництва та виноградарства. Оглядові матеріали із 
досвіду роботи радгоспу „Пасічна” (1968), передового досвіду культивування 
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та виробництва цукрових буряків. Агрономічні звіти по апробації зернових 
культур, введення сівозмін, розвиток зерновиробництва, садівництва, 
шовківництва, використання органічних і мінеральних добрив. Плани, звіти, 
листування насінницьких господарств, сортовипробувальних ділянок, 
агрономічних і селекційних станцій по вирощуванню нових сортів насіння, 
яровизацію сільськогосподарських культур, створення державних сортових 
фондів. Викопіровка плану дослідної станції лікарських рослин в м. Проскурів; 
матеріали по торфорозробках, будівництву бурякобрикетних заводів (1941).  

 
Відділ виробництва тваринницької продукції 
Плани відбудови і розвитку сільського господарства області і районів. 

Штатні розписи та кошториси управління сільського господарства. 
Перспективні плани розвитку поголів’я тварин по районах, річні звіти по 
виконанню планів заготівель тваринницької продукції (1957–1979), стан 
громадського тваринництва області (1961); підсумки перепису поголів’я, 
матеріали по племінній та зоотехнічній роботі (1947–1968). Звіти, баланси, 
карти і списки племінного районування тварин; інформації, довідки по 
селекційно-племінній роботі (1950–1975), спеціалізації тваринництва по 
районах (1964), довідки про роботу спецгоспів. Зоотехнічні звіти і листування 
про розвиток тваринництва, підвищення його продуктивності, організацію у 
колгоспах тваринницьких ферм, розвиток тонкорунного вівчарства, конярства, 
птахівництва, бджільництва, організацію інкубаторів, про стан племінної 
справи в колгоспах, запис великої рогатої худоби, свиней у державну і районні 
племінні книги. Інформації  про ветеринарне забезпечення колгоспів, 
розширення та кадрове забезпечення ветеринарної мережі, проведення 
протиепідеміологічних заходів. Зведені відомості про передові райони, 
господарства та працівників тваринницьких ферм (1969–1975), документи про 
створення кормової бази, будівництво комбікормових заводів, комбінатів, 
розвиток рибного і ставкового господарства, стан рибного фонду області, 
інвентаризацію ставків у колгоспах (1958). Документи опорно-показових ферм 
(1966). Постанови та рішення обласної Економічної Ради (1957), листування з 
Міністерством сільського господарства УРСР, колгоспами, радгоспами з 
питань розвитку тваринництва. 

 
Відділ механізації та електрифікації сільського господарства 
Штатні розписи та кошториси районних управлінь капітального 

будівництва. Річні плани та звіти по електрифікації,  комплексній механізації 
сільського господарства (1965–1975). Інформації, аналізи будівництва 
ремонтних майстерень, використання машинно-тракторних парків. Матеріали 
про роботу МТС і РТС, стан механізації трудомістких процесів у тваринництві, 
електрифікацію і радіофікацію колгоспів, розвиток раціоналізаторства і 
винахідництва. Протоколи засідань постійно-діючої комісії. Документи про 
стан охорони праці і техніки безпеки. Список гідроелектростанцій на річках 
області (1932–1938); списки наявності та ввезення сільгосптехніки в МТС 
області (1951,1955,1956); комбайнерів-передовиків (1979), жінок-механізаторів, 
нагороджених призами ім. П.Н.Ангеліної та показники їх роботи (1967–1977). 
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Земельний відділ 
Плани, інформації, акти,  відомості про проведення землевпорядних 

робіт, землеустрій колгоспів, радгоспів, спецгоспів області, обстеження полів, 
посівних площ, введення і відновлення правильних сівозмін. Схеми сівозмін по 
районах області; плани посівних площ; проведення агролісомеліоративних 
робіт, посадку лісозахисних смуг, осушення земель, проведення агротехнічних 
робіт по боротьбі з ерозією ґрунтів.  Річні звіти (баланси) розприділення 
земельних угідь землекористувачам по районах та містах області (1958–1963), 
акти перевірок використання земель. Матеріали по землеустрою колгоспів 
області (1953), обліку земель спецпризначення. Документи про відчуження 
земель Кам’янець-Подільської області під трасу газопроводу Дашава-Київ 
(1944, 1947, 1949, 1954); відведення земель для потреб військових частин, 
будівництво доріг, інших державних потреб (1953–1961). Листування із 
земельних питань. Документи дослідження торф’яного масиву Летичівського 
району (1940). 

 
Відділ капітального будівництва 
Перспективний план будівництва комбікормових заводів. Річні та 

зведені плани капітального будівництва на селі, титульні списки до них (1961-
1965, 1969, 1973). Плани фінансування підрядного будівництва господарським 
методом, річні плани проектно-дослідницьких робіт по вишукуванню місцевих 
родовищ будматеріалів. Річні та зведені звіти виконання будівельно-
монтажних робіт будівництва тваринницьких комплексів, ветеринарних 
дільниць, комбікормових заводів, соціально-побутової інфраструктури 
населених пунктів. Річні бухгалтерські звіти МУКБ (1974–1975). Акти здачі в 
експлуатацію об’єктів капбудівництва, титульні списки будівництва МТС 
(1954, 1956), технічні умови по будівництву. Протоколи засідань технічної 
ради обласного управління сільського господарства (1972–1973). Листування з 
вищестоящими установами, облвиконком, обкомом КПУ України з 
капітального будівництва, проектування, реконструкції об’єктів місцевого 
значення (1957, 1964). 

 
Оргколгоспний і ревізійний відділ 
Річні та квартальні плани роботи відділу з організації колгоспного 

виробництва. Звіти, доповідні записки,  відомості про виробничо-фінансовий 
стан, укрупнення колгоспів (1950,1952–1957,1975), підвищення продуктивності 
та упорядкування оплати праці в колгоспах, зміцнення економіки відсталих 
господарств, боротьбу з  порушенням статуту сільськогосподарської артілі і 
колгоспів (1952–1954), перехід на 7-годинний робочий день РТС і радгоспів 
області (1980, 1967). Аналіз господарсько-фінансової діяльності колгоспів 
(1978), введення додаткової оплати праці, скорочення штатів. Акти 
документальних ревізій, документи по укрупненню колгоспів (1975), роботі 
юридичних груп. Листування по оргколгоспній та контрольно-ревізійній 
роботі; скарги, листи трудівників та прийняті рішення по них (1966). 

 
Планово-економічний відділ 
Накази, розпорядження, вказівки Міністерства сільського господарства 

СРСР, облвиконкому з питань планування. Зведені п’ятирічні плани соціально-
економічного розвитку сільського господарства області (1959–1985). Плани 
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розвитку, річні звіти районних МТС, колгоспів з питань фінансово-
господарської діяльності, виробництва, заготівель та продажу державі 
сільськогосподарської продукції по категоріях та районах області (1968–1975). 

 
Фінансовий відділ 
Штатні розписи та кошториси управління сільського господарства, 

МТС (1965), районних управлінь сільського господарства. Річні виробничо-
фінансові плани та звіти по їх виконанню МТС (1944–1949), колгоспів, 
радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств, кредитування 
індивідуального житлового будівництва, фінансування МТС з різних бюджетів 
(1955, 1957). Звіти про чисельність робітників і службовців МТС (1954),  
продаж сільськогосподарської техніки колгоспам (1958), річні звіти колгоспів 
МТС по районах (1952–1959). Матеріали переоцінки основних засобів 
виробництва (1960). Інформації, довідки по колгоспах, реорганізованих у 
радгоспи (1960). Документи по укрупненню радгоспу ім.Комінтерну 
Ярмолинецького району. Матеріали по фінансуванню колгоспів з державного 
бюджету, основні економічні показники господарської діяльності колгоспів по 
районах. Акти проведених ревізій реорганізованих МТС у відділення РТС, акти 
передачі майна останнім. Листування з фінансових питань. 

 
Відділ кадрів 
Плани та звіти про підвищення кваліфікації спеціалістів 

сільськогосподарського виробництва. Плани, звіти і паспорти 
сільськогосподарських технікумів, однорічних сільгоспшкіл (1947–1948, 1949–
1955), народних університетів сільськогосподарських знань (1967, 1969). Плани 
роботи економічної ради управління (1974–1975). Довідки, інформації про 
кількісний та якісний склад керівних кадрів, спеціалістів. Списки передовиків 
сільського господарства – Героїв і Двічі Героїв Соціалістичної праці та їх 
виробничі показники (1952–1968); працівників, нагороджених золотими 
медалями (1946, 1954–1961); осіб, які відзначилися в соціальній реконструкції 
сільського господарства області (1966); списки номенклатурних працівників 
МТС (1956). Інформації, довідки по виконанню рішень, постанов 
облвиконкому по підготовці кадрів. Відомості про стан забезпечення 
ветеринарними кадрами у 1945 р., списки ветлікарів області (1948). Документи 
по науково-технічному співробітництву із зарубіжними країнами (1974), 
перебування делегації області в Силістринському окрузі Болгарії (1968). 
Листування з кадрових питань. Матеріали про підсумки Всесоюзних, 
республіканських, обласних соцзмагань. 

 
Сектор виставок передового досвіду 
Плани роботи обласної сільськогосподарської виставки. Постанови 

Комітету Ради ВДНГ СРСР про нагородження учасників виставки орденами, 
медалями, дипломами (1962–1972); документи широкого показу області на 
ВДНГ СРСР і УРСР (1979). Списки передових господарств і передовиків 
сільського господарства усіх галузей, затверджених учасниками ВДНГ СРСР 
(1965–1978), занесених на обласну дошку Пошани (1968-1970). Матеріали з 
досвіду роботи Ордена Леніна колгоспу „Україна” с. Лісоводи Городоцького 
району та характеристика на двічі Героя соціалістичної праці Г.І. Ткачука. Звіт 
про поїздку делегації в Силістринський округ Болгарії. Списки господарств, 
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організованих в перші роки радянської влади і перших механізаторів області. 
Інформації, листування про видання літератури з передового досвіду 
господарств. 

 
Відділ пропаганди і агітації 
Постанови обкому КПУ і ЛКСМУ по відзначенню кращих працівників 

сільського господарства (1948, 1961). Плани впровадження досягнень науки і 
техніки, передового досвіду в сільськогосподарське виробництво. Тематичні 
плани, наукові звіти Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної 
станції (1958–1959), державної дослідної станції с. Кузьмин по обробці землі за 
методом Мальцева (1955), Кам’янець-Подільського сільсьгоспінституту (1981). 
Списки передових колгоспів, радгоспів, передовиків області. Документи 
обласних і міжобласних соцзмагань, раціоналізаторські пропозиції 
механізаторів колгоспів, РТС (1959). Накази, постанови, рішення органів влади 
по натуральній оплаті праці працівників МТС (1956), зведені таблиці річних 
звітів МТС по натуроплаті, листування з цього питання. 

 
Обласна рада колгоспів 
Документи про створення обласної і районних рад колгоспів, річні 

плани роботи (1970–1977). Протоколи зборів представників-пайщиків 
будівництва Наркевицького цеху гранульованого жому (1974). Документи про 
створення міжколгоспного комітету (1973). 
 

Хмельницький обласний агропромисловий комітет виконкому 
обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-6216, 187 од. зб., 1968–1991 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 
19 листопада 1985 р. №429 „Про Державний агропромисловий Комітет 
Української РСР”, бюро обкому КПУ і облвиконкому від 28 грудня 1985 р. 
№302/27, рішення сесії Хмельницької обласної ради народних депутатів від  
10 грудня 1985 р. №6. Підпорядковувався виконкому обласної Ради народних 
депутатів та Державному агропромисловому комітету УРСР. Здійснював 
керівництво сільським господарством, харчовою промисловістю, 
будівництвом, виробничим обслуговуванням і матеріально-технічним 
забезпеченням колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій 
агропромислового комплексу, а також в межах своєї компетенції здійснював 
міжгалузеве управління обласними управліннями хлібопродуктів, меліорації, 
водного, лісового і рибного господарства області. 
Фонд I категорії. Перше надходження – 1994 р. Очікується подальше 
надходження від архіву установи. Доступ до документів на загальних 
підставах. Інформація використовувалась у краєзнавчій,  виставковій 
діяльності. 

 
Положення про обласний агропромисловий комітет (1986), накази з 

основної діяльності, штатний розпис і кошторис видатків апарату. Зведені річні 
плани економічного розвитку; протоколи засідань, рішення та постанови 
комітету і колегії (1986–1989), розпорядження Ради агропромислових 
формувань, протоколи засідань президії, конференцій облагропромради. 
Зведений п’ятирічний план (1986–1990), річні плани економічного і 
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соціального розвитку області, продажу сільськогосподарської продукції 
організаціями системи агропрому,  фінансові плани, кошториси видатків та 
підсумки їх виконання підприємствами, що перебувають на 
республіканському, обласному бюджетах. Ліміти і плани фінансування 
капіталовкладень сільгосптехніки. Основні економічні показники виробничо-
фінансової діяльності підприємств АПК. Зведені річні звіти радгоспів, 
колгоспів, міжгосподарських підприємств і організацій, бухгалтерські звіти з 
основної діяльності. Зведені річні плани і звіти по продуктивності праці, 
впровадження науково-технічного прогресу, підготовці та підвищенню 
кваліфікації кадрів, охороні праці і техніки безпеки. Аналізи, звіти, довідки 
продажу сільськогосподарської продукції організаціями системи агропрому, 
стан розвитку рибництва в області. Звіти про чисельність, освіту керівних 
працівників, спеціалістів, ІТП, механізаторських кадрів області (1989). Списки 
номенклатурних працівників підвідомчих організацій (1990), апарату 
облагропрому (1987). Документи про присудження нагород за підсумками 
соцзмагання (1987), нагородження організацій і передовиків сільського 
господарства, промисловості за участь у Всесоюзній, обласних виставках 
досягнень народного господарства. Документи профкому. 
 

Хмельницька обласна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
 

Ф.Р-2513, 316 од. зб., 1937–1939, 1944–1963 рр. Описи, каталог. Рос., укр. 
мови. 
 
Створена в 1937 р., як обласна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
земельного відділу виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів у м. Проскурові. В  
1954 р. перейменована у Хмельницьку обласну ветеринарно-бактеріологічну 
лабораторію управління сільського господарства виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих м. Хмельницького. Проводила ветеринарну, 
організаційно-діагностичну роботу, здійснювала лабораторні дослідження, 
надавала практичну і консультативну допомогу з питань профілактики та 
лікування захворювання тварин. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1974 р. 

 
Накази, циркуляри НК земельних справ СРСР, директивні вказівки 

обласного управління сільського господарства. Положення про міжрайонні 
ветлабораторії (1937). Плани зоотехнічних робіт лабораторії і 
райветлабораторій, звіти по їх виконанню; епізодичні карти Кам’янець-
Подільської області (1949). Звіти по лабораторно-діагностичній роботі 
ветеринарно-бактеріологічних лабораторій області. Квартальні плани заходів 
по оздоровленню тваринництва в колгоспах, радгоспах області. Журнали 
мікробіологічних досліджень (1939, 1944). Звіти руху протиепізодичних 
матеріалів. Річні фінансові звіти по використанню коштів місцевого бюджету 
та спецкоштів на виконання протиепізодичних робіт. Штатні розписи, 
кошториси, акти перевірки обласної та міжрайонних ветлабораторій. Акти 
обстеження неблагополучних господарств по районах області. Плани, звіти по 
обстеженню сільськогосподарських тварин в розрізі районів. Довідка по 
виконанню заходів по оздоровленню неблагополучних ферм ВРХ в колгоспах 
(1960–1962). Протоколи нарад ветлікарів області, семінарів працівників 
міжрайветбаклабораторій. Листування з Міністерством сільського 
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господарства УРСР, науково-дослідним інститутом, республіканською 
ветбаклабораторією з основної діяльності. 

 
Хмельницьке обласне племінно-тваринницьке об’єднання 
обласного управління сільського господарства 
 
Ф.Р-4790, 158 од. зб., 1944–1966, 1969–1970 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створено у 1944 р. як Кам’янець-Подільська обласна заготівельно-
тваринницька контора, з 1954 р. – Хмельницька обласна заготівельно-
тваринницька контора. Наказом республіканського об’єднання „Укрплем-
твароб’єднання” № 26 від 21 березня 1966 р. перейменована у Хмельницьке 
обласне племіннотваринницьке об’єднання з підпорядкування республікансь-
кому „Укрплемоб’єднанню” Міністерства сільського господарства Української 
РСР. Наказом МСГ УРСР №163-К від 16 квітня 1981 р. „Облплемтвар-
об’єднання” об’єднано з обласною станцією по штучному осіменінню 
сільськогосподарських тварин з утворенням Хмельницького обласного 
виробничого об’єднання з племінної справи в тваринництві. Проводило 
закупівлю і реалізацію племінних тварин в колгоспах, радгоспах і населення 
Хмельницької області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1976 р. 
 
Накази, розпорядження, постанови, директивні вказівки Союзплем-

твароб’єднання, Укрплемтвароб’єднання, Хмельницького обкому КПУ, 
облвиконкому з питань основної діяльності. Річні торгівельно-фінансові плани 
та їх виконання по заготівлі і реалізації тварин. Річні оперативно-зоотехнічні, 
фінансово-господарські звіти. Річні біркові книги племінних 
сільськогосподарських тварин (1947–1970). Акти ревізій господарсько-
фінансової діяльності, штатні розписи і кошториси витрат на утримання. 
Протоколи виробничих нарад (1969–1970). Листування з Союзплем-
об’єднанням і Укрплемтвароб’єднанням з питань заготівлі та реалізації 
племінних тварин. 

 
 
Відділ тваринництва виконавчого комітету Кам’янець-Подільської 
обласної ради депутатів трудящих 

 
Ф.Р-3335, 209 од. зб., 1946–1947 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1946-1947 рр. Підпорядковувався 
Міністерству тваринництва УРСР та Міністерству землеробства УРСР. 
Забезпечував виконання постанов Ради Міністрів Української РСР з питань 
тваринництва. 
 
Накази Міністерства тваринництва УРСР. План відбудови і розвитку 

республіканського місцевого господарства (1946). Плани здачі коней, іншого 
поголів’я тварин на відбудову повоєнних оборонних фондів „Кінь Червоної 
Армії”, „Обороні – віз із упряжжю”. Документи про посилення пожежної 
безпеки тваринницьких об’єктів, встановлення серії паспортів на 
конепоголів’я. Накази обласного відділу тваринництва по організації і бойовій 
підготовці груп самозахисту МППО. 
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Хмельницьке обласне виробниче об’єднання з племінної справи  
у тваринництві Ради агропромислових формувань Хмельницької 
області 
 
Ф.Р-6251, 721 од. зб., 1960–1990 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Наказом територіально-виробничого колгоспно-радгоспного управління 
виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих №51 від 
30.01.1962 р. на базі діючої з 1960 р. Ружичнянської державної станції 
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин створено 
“Облплемтвароб’єднання” МСГ і заготівель УРСР. Наказом Міністерства 
сільського господарства УРСР №163-К від 16.04.1981 р.  об’єднано  
„Облплемтвароб’єднання” і обласну станцію по штучному осіменінню 
сільськогосподарських тварин з утворенням Хмельницького обласного 
виробничого об’єднання племінної справи в тваринництві управління 
сільського господарства виконкому Хмельницької обласної ради депутатів 
трудящих, з 1986 р. по 1990 р. – Держагропрому УРСР, з січня 1990 р. – Ради 
агропромислових формувань Хмельницької області. 
Здійснювало керівництво і контроль за веденням племінної справи в області.  
Фонд II  категорії. Перше надходження – 1995 р., останнє – 2002 р. 

 
Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства 

УРСР, рішення, розпорядження виконкому Хмельницької обласної ради 
депутатів трудящих. П’ятирічний (1985–1990), річний (1989) план 
економічного і соціального розвитку обласного виробничого об’єднання з 
племінної справи у тваринництві. П’ятирічний план селекційно-племінної 
роботи в області (1971–1975). Перспективні плани племінної роботи з типом 
подільських чорно-білих свиней (1965–1970); великої рогатої худоби 
білоголової породи (1965–1970, 1971–1980). Перспективний план племінної 
роботи ферми української білоголової породи тварин ВРХ бурякорадгоспу 
Шепетівського цукрокомбінату (1968–1972). Річні плани  племінної роботи і 
штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, виробничо-фінансової 
діяльності, кредитування, фінансування капітального будівництва, праці і 
зарплати. Зведені річні виробничо-зоотехнічні звіти з племінної роботи 
об’єднання і підвідомчих організацій, розвитку громадського тваринництва 
області (1967, 1970, 1978); річні бухгалтерські звіти, облік племінного 
тваринництва в розрізі сільських рад районів (1952–1956), колгоспів і радгоспів 
області (1960–1964). Річні статистичні звіти районних племстанцій з 
бонітування сільськогосподарських тварин. Звіти по виконанню планів 
капітального будівництва, титульні списки та акти введення в експлуатацію 
закінчених будівельних об’єктів (1965–1968). Звіти з кадрових питань. Штатні 
розписи і кошториси видатків на утримання установи. Зведені виробничі 
паспорти обласної станції (1965–1970). Аналізи, акти інвентаризації, довідки 
обстеження стану конярства в області (1989); акти оцінки тварин по якості 
нащадків, відтворювальні якості тварин, наявність маточного поголів’я по лінії 
породи „Пантера” (1983–1985); схеми заводської лінії (генетична лінія) тварин-
плідників. Інформаційні бюлетені, картки досліджень вовни Віньковецькою 
зональною лабораторією (1977–1984). 
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Хмельницьке обласне міжгосподарське об’єднання підприємств 
промислового птахівництва „Хмельницькптахопром”  
 
Ф.Р-3201, 513 од. зб., 1944–1984 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
В 1944 р. створена обласна контора інкубаційно-птахівничих станцій 
Кам’янець-Подільської області у м. Проскурові. В зв’язку з перейменуванням 
Кам’янець-Подільської області у Хмельницьку (Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 16 січня 1954 р.) перейменована у Хмельницьку обласну контору 
інкубаційно-птахівничих станцій Міністерства сільського господарства УРСР. 
Розпорядженням облвиконкому №271–р. від 29.03.1966 р. перейменована на 
Хмельницьке обласне об’єднання міжколгоспних інкубаційно-птахівничих 
станцій МСГ і заготівель УРСР; з 1973 р. – Хмельницьке обласне 
міжколгоспне виробниче об’єднання птахівництва „Облптахотрест” 
(розпорядження облвиконкому № 62–р. від 26.02.1973р.). З 1977 р. – 
Хмельницьке обласне міжколгоспне виробниче об’єднання підприємств 
промислового птахівництва „Хмельницькптахопром” МСГ УРСР 
(розпорядження облвиконкому №296 – р від 02.12.1977 р.). 
Займалося вирощуванням молодняку, виробництвом та реалізацією товарної 
продукції птахівництва. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 1995 р. 
Очікується надходження документів від архівного підрозділу установи з   
1985 р. 

 
Накази, директивні вказівки Наркомзему УРСР, Міністерства 

тваринництва УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, 
Республіканської контори інкубаційно-птахівничих станцій, обласного 
управління сільського господарства, рішення, розпорядження обкому КПУ та 
облвиконкому. Накази з основної діяльності (1945–1959). Типове положення 
(1957), положення і статут обласної контори та інкубаційних станцій (1960–
1964). Листування з організаційних, методичних, виробничих і зоотехнічних 
питань з інкубаторними станціями (1959), Міністерством сільського 
господарства щодо розвитку птахівничої галузі області. Протоколи Ради 
об’єднання. Плани племінної роботи, списки племінних птахоферм (1949). 
Річні, квартальні виробничо-фінансові плани та звіти обласної контори. Річні 
плани фінансування капітального будівництва, титульні списки об’єктів, 
листування з питань капіталовкладень і фінансування. Планування праці. Річні 
бухгалтерські звіти, техпромфінплани, виробничо-зоотехнічні звіти. Інформації 
по продуктивності птиці на птахофермах області (1953). Зоотехнічні звіти по 
інкубації та птахівництву. Плани, свідоцтва, відомості, акти, листування з 
племінної роботи. Заключні звіти по інкубації, комплектуванню поголів’ям 
птиці колгоспів і радгоспів області. Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-господарських витрат. Статистичні звіти по птахівництву 
(1962). Технічні паспорти інкубаційно-птахівничих станцій (1956). Акти ревізій 
виробничо-фінансової діяльності облконтори (1954–1962). Рішення 
облвиконкому про ліквідацію обласної контори інкубаційно-птахівничих 
станцій (1960). Документи, акти, довідки, донесення, відомості по 
впровадженню передового досвіду птахівництва. Списки племінних птахоферм 
(1949, 1952), передовиків, учасників ВДНГ СРСР (1958) та їх характеристики 
(1955).  Протоколи нарад, семінарів, балансової комісії облконтори (1956–
1957), об’єднання (1967), протоколи обласних конференцій міжколгоспного 
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об’єднання інкубаційно-птахівничих станцій. Соціалістичні зобов’язання та 
підсумки їх виконання між галузевими інкубаційно-птахівничими станціями 
Хмельницької і Вінницької областей, колгоспами, птахофермами (1956–1957). 
Документи з особового складу. 

 
Хмельницька обласна кооперативно-державна спілка 
агропромислових плодоовочевих формувань 
„Хмельницькплодоовочпром” 
 
Ф.Р-6197, 582 од. зб, 1975–1997 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Наказом №63 від 19 березня 1975 р. Головного управління по садівництву, 
виноградарству та промисловості  при Раді Міністрів УРСР, на базі головного 
підприємства – радгоспу „Хмельницький”  утворено обласне управління 
“Хмельницькплодовочпром”. До складу управління входило 15 радгоспів 
Хмельницької області. Реорганізація: постановою Ради Міністрів УРСР від 2 
червня 1976 р. №277, наказу  „Головплодвинпрому” №117 від 14 червня     
1976 р. управління перейменовано у Хмельницьке виробничо-аграрне 
об’єднання садівничих радгоспів. Наказом Хмельницького облагропрому №1 
від 2 січня 1986 р. реорганізовано у Хмельницьке обласне виробниче 
об’єднання плодоовочевих радгоспів і консервних заводів 
„Хмельницькоблплодо-овочпром” з підпорядкуванням обласному 
агропромисловому комітету. Організаційно до складу об’єднання ввійшли 16 
радгоспів, 5 консервних заводів. Ліквідоване наказом Хмельницького 
агропромислового комітету №48 від 08.06.1986 р. Зборами уповноважених 
представників підприємств, організацій, господарств, кооперативів області від 
12.06.1989 р. (протокол №1) на базі головного підприємства – радгоспу 
„Хмельницький” Хмельницького району створено Хмельницьку обласну 
кооперативно-державну спілку агропромислових плодоовочевих формувань 
„Хмельницькоблплодо-овочпром”. Ліквідована у 2000 р. Займалася 
плануванням розвитку садівництва, ягідництва і овочівництва в області,  
вирощування посадкового матеріалу, проведення промислової переробки 
плодовоягідної сировини. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1992 р., останнє – 2000 р. Нових 
надходжень документів не очікується. В 1989 р. за результатами експертизи 
цінності документів вилучено 48 од. зб. Доступ до документів та копіювання – 
на загальних підставах. 
 
Накази з основної діяльності. Статути, штатні розписи і кошториси 

апарату об’єднання, апаратів управління радгоспів, консервних заводів, ОРПК 
(1976). Положення про відділи та посадові обов’язки працівників. П’ятирічний 
план розвитку радгоспів області (1976–1980), техпромфінплани радгоспів, 
заводів. Річні плани та звіти з капітального будівництва. Річні виробничо-
фінансові плани, титульні списки і плани фінансування проектних робіт. Звіти 
про фінансово-господарську діяльність радгоспів, виробництво промислової і 
тваринницької продукції, торгівлю (1986–1990), підготовку кадрів (1975–1997), 
рацпропозиції, оплату праці. Річний звіт дирекції будівництва Кам’янець-
Подільського консервного заводу (1983). Акти приймання будівельних об’єктів 
в експлуатацію (1977–1986). Рішення балансової комісії (1986–1988), акти 
документальних ревізій. Цільова комплексна науково-технічна програма 
„Агрокомплекс” (1981–1985), аналіз продуктивності праці підприємств. 
Документи передачі Славутського цикоросушильного заводу (1988). 
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Документи по приватизації (1997). Свідоцтво про державну реєстрацію 
суб’єкта підприємницької діяльності (1994), роздільний баланс майна 
об’єднання (1975). Склад Правління спілки (1993), протоколи засідання 
уповноважених представників Ради спілки (1992), загальних зборів трудового 
колективу (1996), „Днів якості” та профспілкової організації. Документи по 
соцзмаганню об’єднання і радгоспів (1981–1985). 

 
Хмельницька обласна державна насіннєва інспекція Ради 
агропромислових формувань Хмельницької області 

 
Ф.Р-6021, 298 од. зб., 1963–1991 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
До 1962 р. в області діяла Хмельницька обласна контрольно-насіннєва 
лабораторія. Постановою Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1965 р. № 1128 
перейменована в обласну державну насіннєву інспекцію Міністерства 
сільського господарства УРСР. З 1985 р. підпорядковувалася Українській 
державній насіннєвій інспекції Державного агропромислового комітету УРСР, 
Хмельницькому обласному агропромисловому комітету, з 3 січня 1990 р. по    
3 грудня 1991 р. – Раді агропромислових формувань Хмельницької області. 
Здійснювала організаційне і методичне керівництво районними державними 
насіннєвими інспекціями по створенню насіннєвих фондів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження документів – 1985 р., останнє – 2003 р. 
Очікується подальше надходження документів від архівного підрозділу 
установи. Інформація використовувалася у наукових, енциклопедичних 
виданнях 
 
Постанови, накази, директиви і методичні вказівки Міністерства 

сільського господарства УРСР, республіканської державної насіннєвої 
інспекції, виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів, 
обласного управління сільського господарства, з 1985 р. – обласного 
агропромислового комітету. Накази інспекції з основної діяльності. Методичні 
вказівки республіканської державної насіннєвої інспекції з питань основної 
діяльності. Положення та посадові обов’язки працівників  (1987). Річні плани 
роботи та звіти обласної, районних держнасінінспекцій. Заключні зведені 
щорічні звіти обласної та районних інспекцій по якості висіяного насіння 
озимих, ярих культур. Заходи по забезпеченню одержання запланованого 
врожаю зернових культур, цукрового буряка, картоплі в колгоспах і радгоспах 
області (1978–1980). Підсумки перевірок роботи районних насіннєвих 
інспекцій. Листування з основної діяльності, протоколи виробничих нарад, 
профспілкових зборів. Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
 

Обласне виробниче об’єднання по агрохімічному обслуговуванню   
сільського господарства „Облсільгоспхімія” 

 
Ф.Р-6288, 234 од. зб., 1979–1990 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
Утворене Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1979 р.   
№ 705 „Про створення єдиної спеціалізованої агрохімічної служби в 
республіці”, наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 10 
вересня 1979 р. № 285, постановою бюро обкому КПУ і виконкому обласної 
ради народних депутатів від 28 вересня 1979 р. № 259/49 „Про створення 
єдиної спеціалізованої агрохімічної служби в області”. Підпорядковувалося 
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республіканському агропромисловому комітету, з 3 січня 1990 р. по 3 грудня 
1991 р. – Раді агропромислових формувань Хмельницької області 
Проводило забезпечення, контроль та розробку науково-обґрунтованих норм 
використання мінеральних та органічних добрив, меліорантів ґрунтів, засобів 
захисту рослин, інших засобів хімізації сільського господарства в колгоспах, 
радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах області. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1998 р., останнє – 2000 р. Очікується 
надходження документів від архівного підрозділу установи. 

 
Накази, рішення, постанови республіканського об’єднання „Укрсільгоспхімія”, 

обласного агропромислового комітету, обкому КПУ, облвиконкому. Накази з основної 
діяльності. П’ятирічний план економічного і соціального розвитку галузі (1985–1990), 
зведені річні плани економічного, виробничого і соціального розвитку 
агрохімкомплексу області. Річні завдання по внесенню добрив на поля, вапнуванню 
кислих ґрунтів, плани капітального будівництва і титульні списки будівельних об’єктів 
(1987). Річні, зведені річні виробничо-фінансові звіти обласного і районних об’єднань у 
розрізі районів галузі. Статистичні звіти по капітальному будівництву, виконанню 
механізованих робіт, використанню машинно-тракторного парку, механізованих ланок, 
виробництву та реалізації продукції; внесення мінеральних органічних добрив та інших 
засобів хімізації, добування торфу, ефективності розкислення ґрунтів. Аналізи 
виконання планових показників з виробничої діяльності. Звіти про тимчасову 
непрацездатність, травматизм, дорожньо-транспортні пригоди (1989), виконання 
комплексного плану покращення умов праці та санітарно-оздоровчих заходів. 
Документи по прийманню справ і матеріальних цінностей від Хмельницького 
обласного виробничого об’єднання „Сільгосптехніка” та районних об’єднань 
„Сільгосптехніка” (1979). Положення про преміювання працівників об’єднання та 
підвідомчих організацій. Протоколи засідання та рішення техніко-економічної Ради 
об’єднання (1981–1982). Протоколи звітно-виборчих зборів колективу, профспілкової 
організації, колективні договори, соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
 

Хмельницька обласна державна контрольно-насіннєва 
лабораторія обласного управління по виробництву і заготівлі 
сільськогосподарської продукції 
 
ФР-3830, 98 од. зб., 1944–1962 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Утворена з лабораторії при Вінницькому насіннєвому заводі у 1912 р. Згідно з 
“Декретом про насінництво” В.І.Леніна у червні 1921 р. при Кам’янець-
Подільському сільськогосподарському інституті створено зразкову 
контрольно-насіннєву лабораторію, реорганізовану в 1932 р. в Кам’янець-
Подільську міжрайонну державну насіннєву інспекцію Вінницької області, з 
1936 р. – в окружну контрольно-насіннєву інспекцією. В 1937 р., в зв’язку з 
утворенням Кам’янець-Подільської області, діяла як Кам’янець-Подільська 
обласна контрольно-насіннєва лабораторія. З 1944 по 1946 рр. – Кам’янець-
Подільська обласна інспекція по контролю насіння і карантину 
сільськогосподарських рослин. В 1946 р. інспекція по контролю насіння 
відокремлюється від інспекції по карантину сільськогосподарських рослин з 
утворенням Кам’янець-Подільської обласної державної контрольно-насіннєвої 
лабораторії в м.Проскурові. В 1954 р. перейменована у Хмельницьку обласну 
державну контрольно-насіннєву лабораторію обласного управління сільського 
господарства, Республіканської контрольно-насіннєвої лабораторії 
Міністерства сільського господарства УРСР.  
Здійснювала керівництво 37 районними контрольно-насіннєвими 
лабораторіями, з 1947 р. – районними державними інспекціями по створенню 
високоякісного насіннєвого фонду області. 
Фонд II  категорії. Перше надходження у 1964 р. 
 



 356

Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства 
УРСР, Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР,  
Республіканської контрольно-насіннєвої лабораторії, Державної інспекції по 
якості насіння Міністерства сільського господарства СРСР, обласного 
управління сільського господарства і листування з ними з основної діяльності. 
Накази, вказівки, рекомендації, пропозиції районним контрольно-насіннєвим 
лабораторіям з організаційно-методичних питань, якості насіння. Річні плани 
та звіти районних, обласної контрольно-насіннєвої лабораторії з основної 
діяльності, якості вирощеного насіння, створення запасів насіннєвого фонду 
області. Річний звіт Кам’янець-Подільської обласної державної комісії по 
якості насіння (1951). Заключні річні звіти районів по якості висіяного насіння 
озимих і ярих культур в колгоспах і радгоспах області (1952–1962). Довідки, 
аналізи річних звітів райнасінінспекцій (1952). Річні фінансові звіти (1945–
1950). Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Акти, довідки, 
доповідні записки перевірки роботи районних контрольно-насіннєвих 
лабораторій (1954, 1956–1962). Штатні розписи, кошториси, фонд заробітної 
плати адміністративно-господарських витрат обласної контрольно-насіннєвої 
лабораторії, районних контрольно-насіннєвих лабораторій. 
 

Міжрайонні державні інспекції по визначенню урожайності 
при Державній плановій комісії Ради Міністрів СРСР 
 
5 фондів, 168 од. зб., 1947–1954 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Проскурівська, ф.Р-6166, 41 од. зб., 1947–1954 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-2151, 18 од. зб., 1947–1954 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-2150, 25 од. зб., 1947–1954 рр. 
Хмельницька, ф.Р-2149, 23 од. зб., 1947–1954 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2148, 61 од. зб., 1947–1954 рр. 
 
Створені постановою Ради Міністрів СРСР від 3.02.1947 р. № 207-93/с. 
Контролювали роботу районних відділів сільського господарства, приймали 
звіти по урожайності в розрізі колгоспів, визначали площі та урожайність по 
видах культур, звітували Головній інспекції по визначенню урожайності при 
Держплані СРСР. Ліквідовані у 1954 р. 
Фонди ІІІ категорії. За результатами експертизи цінності в 1988 р. виділено в 
утиль – 61 од. зб.; розсекречено та передано на держзберігання в 1993 р. 168 
од. зб. Інформація використовувалася у наукових виданнях. 
 
Постанови райкомів КПУ, райвиконкомів з питань основної діяльності 

інспекцій та документи до них (проекти постанов, доповідні записки, додатки, 
листування). Доповідні записки інспекцій у вищестоящі урядові, партійні 
органи, Держінспекцію по визначенню урожайності про хід проведення 
сільськогосподарських робіт, урожайность, облік посівних площ. Директивні 
вказівки Державної інспекції по визначенню урожайності, з господарських, 
фінансових питань, обліку посівних площ інших сільськогосподарських робіт. 
Листування по перевірці виконання директив ЦК КПУ, Ради Міністрів УРСР з 
питань визначення урожайності. Річні, квартальні плани роботи міжрайонних 
державних станцій. Річні, квартальні,  виробничі звіти по визначенню 
урожайності райсільгоспвідділів, МТС (1948–1950). Річні бухгалтерські звіти, 
штатні розписи та кошториси. Звіти, пояснювальні по метрованню 
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сільськогосподарських культур. Журнали обліку посівних площ по колгоспах 
(1954). Акти, доповідні записки перевірки стану озимих посівів після 
зимування в колгоспах. Книги обліку загибелі посівів сільськогосподарських 
культур (1947–1950). Списки, рішення, характеристики передовиків сільського 
і міського господарства (1952). Доповідні записки, інформації у вищі керівні 
органи про хід виконання сільськогосподарських робіт, визначенню 
урожайності та виконання директивних вказівок ЦК КПУ, Ради Міністрів 
УРСР, Головної державної інспекції з визначення урожайності. Особові справи 
працівників інспекцій. 

 
Хмельницьке обласне виробниче державно-кооперативне 
об'єднання по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню 
“Агротехсервіс” 

 
Ф.Р-6007, 1507 од. зб., 1944–1985, 1990–1999 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Розпорядженням РНК УРСР від 30 травня 1944 р. № 458 було поновлено 
діяльність Української контори “Укрсільгосппостач”, діючої на підставі 
постанови РНК УРСР і ЦК ВКП(б)У від 31 грудня 1939 р. Наказом 
Міністерства сільського господарства УРСР № 1041 від 12 серпня 1944 р. 
створено Кам’янець-Подільську  обласну контору “Сільгосппостач”. До складу 
входила Проскурівська, Шепетівська, Старокостянтинівська, Деражнянська 
міжрайбази та 24 склади. Постановою Ради Міністрів УРСР від 7 травня     
1953 р. № 1109, наказом Головного управління матеріально-технічного 
постачання МСГ і заготівель УРСР від 19 травня 1953 р. № 2, рішенням 
виконкому Кам’янец-Подільської обласної ради депутатів трудящих від 16 
червня 1953 р. № 1292 – реорганізована у Кам’янець-Подільське (з 1954 р.) 
Хмельницьке обласне управління матеріально-технічного постачання  у м. 
Проскурові. В зв’язку з реорганізацією МТС в РТС (постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 18 квітня 1958 р. № 425), перейменована у 
Хмельницьке обласне управління матеріально-технічного постачання і РТС 
МСГ УРСР. На підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 28 січня 
1961 р. № 257,  перейменовано в Хмельницьке обласне об’єднання 
“Сільгосптехніка” Українського республіканського об’єднання 
“Укрсільгосптехніка”  Ради Міністрів УРСР. Постановою ЦК КПУ і Ради 
Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. № 429, наказу Держагропрому від 15 
січня 1986 р. “Про подальше поліпшення управління агропромисловим 
комплексом” об'єднання “Сільгосптехніка” з квітня 1986 р. ліквідується. На 
його базі створено відділ матеріально-технічного постачання 
“Облагропромпостач” та відділ механізації облагропрому, об’єднаних у 1990 р. 
в об’єднання “Агропромтехніка”, яке в 1991 р. перейменовано в об’єднання 
“Агротехсервіс”. 27 березня 1991 р. на установчій конференції створено 
обласне виробниче державно-кооперативне об’єднання з матеріально-
технічного і сервісного забезпечення ”Агротехсервіс” Українського 
державного концерну “Украгротехсервіс” (статут затверджено рішенням 
Хмельницької Ради народних депутатів від 27.06.1991 р. № 142-П). 
Координувало роботу з матеріально-технічного і сервісного забезпечення 
підприємств і організацій агропромислового комплексу, відповідно до завдань 
агроформувань області, їх науково-технічного розвитку, інвестиційної 
діяльності. 
Фонд II категорії. Перше надходження документів – 1983 р., останнє – 1999 р. 
Очікуються надходження від архіву установи. Інформація використовувалась 
у наукових виданнях.  
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Накази з основної діяльності, інформації по виконанню постанови 

обкому КПУ з поліпшення праці та закріплення механізаторських кадрів у 
сільському господарстві. Штатні розписи та кошториси адміністративно-
управлінських витрат по облконторі, облуправлінню, об'єднанню і підвідомчих 
їм організаціях. П'ятирічні плани економічного і соціального розвитку. Річні 
плани та звіти по капітальному будівництву, виконанню будівельно-монтажних 
робіт, фінансуванню капітальних вкладень, торговельно-фінансові плани. 
Плани по спеціалізації і розвитку ремонтних баз райоб'єднань. Затверджені 
ліміти грошових асигнувань на будівництво і капітальний ремонт міжрайбаз. 
Плани підвищення  кваліфікації кадрів (1969). Акт приймання-передачі РТС 
(1960). Зведені річні бухгалтерські звіти по собівартості робіт (1966–1971). 
Статзвіти підвідомчих організацій і підприємств про випуск продукції в 
натуральному виразі; рух автопарку; склад технічного персоналу; роботу 
вантажного, автомобільного транспорту; прибутки і видатки; механізацію 
процесів сільськогосподарського виробництва; праці і кадрах,  фонду 
заробітної плати; раціоналізації і винахідництву; нещасні випадки, пов'язані з 
виробництвом (1978). Аналізи виробничого травматизму. Довідки про хід 
будівництва, комплексне, технічне обслуговування машинно-тракторних 
парків колгоспів і радгоспів області (1964). Ліквідаційні баланси 
Проскурівської міжрайбази “Сільгосппостач” (1950). Акти приймання в 
експлуатацію закінчених будівельних об'єктів (1962), титульні списки до них 
(1962). Положення про преміювання підвідомчих організацій (1960, 1963, 
1967). Посадові інструкції та положення про служби. Довідки про основні 
показники виробничо-господарської діяльності підвідомчих підприємств і 
організацій (1961). Списки номенклатурних працівників (1964), керівників 
обласного об'єднання “Сільгосптехніка” (1965). Списки працівників 
виробництва, учасників ВДНГ СРСР, представлених до нагород (1966, 1968–
1970). Документи про нагородження робітників орденами і медалями 
(характеристики, списки, нагороджувальні листи, тощо (1975). Документи по 
раціоналізації та винахідництву, групі народного контролю. Протоколи 
засідань місцевкому,  профспілкових зборів, технічної ради. Соціалістичні 
зобов'язання на честь 100-річчя з дня народження В.І.Леніна (1969). Постанови 
засідань Ради об'єднання “Агротехсервіс”, протоколи виробничих нарад, 
виступи директорів РТС. Документи про реорганізацію, ліквідацію об'єднання 
“Облсільгосптехніка” (ліквідаційний баланс, положення (1990–1999). 

 
Хмельницька обласна станція захисту рослин обласного 
управління сільського господарства 
 
Ф.Р-5289, 310 од. зб., 1954–1981 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 

 
З 1954 р. по 1961 р. в області діяв відділ захисту рослин при обласному 
управлінні сільського господарства. Наказом обласного управління сільського 
господарства № 283 від 3 травня 1961 р. на його базі  створено обласну 
станцію захисту рослин з тим же підпорядкуванням; з 1962 р. – обласному 
управлінню виробництва і заготівель сільськогосподарської продукції, з     
1965 р. – обласному управлінню сільського господарства, з 1983 р. – 
обласному об'єднанню “Облсільгоспхімія”. Здійснювала керівництво роботою 
ентомологічних виробничих відділів (з 1969 р. – районних станцій захисту 
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рослин, з 1971 р. – новостворених пунктів служби сигналізації і прогнозів, 
лабораторією прогнозів і діагностики шкідників, хвороб сільськогосподар-
ських культур). Контролювала порядок проведення боротьби із шкідниками 
науково-обгрунтованими методами в колгоспах і радгоспах області. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1968 р., останнє –  1992 р. 
Очікується подальше надходження від архівного підрозділу установи. 

 
Накази, розпорядження, рішення, директивні вказівки Міністерства 

сільського господарства УРСР, Міністерства виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів УРСР, обласного управління сільського 
господарства, виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих, 
обкому КПУ. Накази, розпорядження та вказівки обласної станції захисту 
рослин. Листування з Міністерством сільського господарства УРСР, 
обласними, районними установами з питань захисту рослин (інформації, плани 
заходів, кошториси, доповідні записки, акти). Річні плани проведення захисних 
попереджувальних заходів по колгоспах і радгоспах області. Річні, квартальні 
плани роботи та звіти з основної діяльності обласної станції захисту рослин, 
районних спостережних пунктів сигналізації і прогнозів (1956–1981). Річні 
звіти міжколгоспних біологічних лабораторій, районних станцій захисту 
рослин з проведення заходів по захисту рослин, боротьбі з колорадським 
жуком. Перспективний (1971–1975) та річні плани і звіти з організації праці. 
Документи по проведенню осінніх і літніх обстежень полів, садів на 
зараженість шкідниками (1973–1975). Донесення, інформації  наглядових 
пунктів, обласного і районних пунктів сигналізації прогнозів про появу і 
розвиток шкідників. Довідки, акти, доповідні записки ентомологічних дільниць 
з питань захисту рослин. Огляди розповсюдження шкідників і хвороб 
сільськогосподарських культур по районах області; зведені відомості по 
обстеженню полів на залягання шкідників, прогнози появи їх у наступних 
роках. Річні звіти фінансово-господарської діяльності обласної станції захисту 
рослин, обласного сектору служби сигналізації і прогнозів. Акти ревізій, 
штатний розпис і кошторис видатків. Протоколи та постанови Надзвичайної 
комісії по боротьбі із шкідниками (1963–1966), протоколи обласних нарад 
спеціалістів державної служби захисту рослин.  

 
 

Хмельницька обласна контора бджільництва Управління 
бджільництва Міністерства сільського господарства УРСР 

 
Ф.Р-4082, 405 од. зб., 1947–1982 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена постановою Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1947 р., наказом 
Міністерства сільського господарства УРСР від 20 червня 1947 р. № 506-К. 
Підпорядковувалася до 1985 р. управлінню бджільництва Міністерства 
сільського господарства УРСР, Хмельницькому обласному управлінню 
сільського господарства. 
Здійснювала керівництво та контроль за виконанням планів розвитку 
бджільництва в колгоспах і радгоспах області, створенням належної кормової 
бази, дотриманням технології виробництва продуктів бджільництва, 
забезпеченням засобами виробництва та кваліфікованими кадрами. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 1987 р. У 1992 р. 
за результатами експертизи цінності документів вилучено 82 од. зб. 
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Очікується надходження від архівного підрозділу установи. Інформація 
використовувалася у тематичних  виданнях. 
 
Накази, розпорядження та вказівки Управління бджільництва 

Міністерства сільського господарства УРСР, облвиконкому, обкому КПУ, 
обласного та районних управлінь сільського господарства, накази контори з 
основної діяльності. Штатні  розписи і кошториси по агрофонду (1949–1976). 
Перспективні плани розвитку бджільництва в області (1971–1975, 1976–1980). 
Виробничо-фінансові, річні плани розвитку бджільництва, фінансування, 
капіталовкладень, товарообігу, планування праці старших зоотехніків, доведені 
завдання підпорядкованим пасікам. Документи (кошториси, штатні розписи, 
виробничо-фінансові плани, звіти, баланси доходів і витрат вощинного заводу 
(1949-1955). Зведені відомості головних весняних ревізій колгоспних пасік з 
пояснюючими записками до них, річні баланси з основної діяльності 
організації. Зведені річні медові, воскові, кормові баланси, виробничо-
зоотехнічні звіти. Довідки, акти, інформації, відомості про розвиток 
бджільництва, заготівлю і переробку воскосировини (1958–1961), стану 
племінної справи. Акти та доповідні записки працівників бджолоконтори про 
результати обстеження районів (1965–1969). Кошториси на будівництво 
бджолорозплідників, павільйонів „Бджільництво”; акти документальних ревізій 
колгоспних пасік з пояснюючими записками. Інформації за підсумками роботи 
обласного матковивідного розсадника (1968–1969). Документи з проведення 
обласних конкурсів по створенню кращої кормової бази в колгоспах районів, 
досягненню високих показників у бджільництві, списки передовиків 
виробництва (1946–1964), спеціалістів-бджолярів, які обслуговують 100 і 
більше бджолосімей (1966), нагороджених орденами і медалями (1971). 
Протоколи нарад і семінарів облконтори, соціалістичні зобов’язання та 
підсумки їх виконання. Листування з питань матеріально-технічного, 
зоотехнічного забезпечення, боротьби із хворобами бджіл. 
 

Хмельницька обласна державна інспекція по карантину рослин  
 

Ф.Р-5835, 280 од. зб., 1944–1982 рр. Описи. Рос. мова. 
 
В 1931 р. при Народному Комісаріаті землеробства УРСР була створена 
Державна інспекція насіннєвого контролю і карантину сільськогосподарських 
рослин, якій підпорядковувалися всі насіннєві лабораторії. Наказом 
Міністерства сільського господарства СРСР від 15 липня 1947 р. №657 
організації надано назву Кам’янець-Подільська, з 1962 р. – Хмельницька 
обласна державна інспекція по карантину рослин Української республіканської 
інспекції по карантину рослин „Укркарантин”, Міністерства сільського 
господарства УРСР. 
Здійснювала державну систему карантинних заходів щодо охорони території 
від проникнення і розповсюдження бур’янів, шкідників і хвороб 
сільськогосподарських рослин, контроль за експортом (імпортом) 
сільськогосподарської продукції в межах області. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1973 р., останнє – 1992 р. 
Очікується надходження від архівного підрозділу установи. 
 
Накази, інструкції Міністерства сільського господарства СРСР, УРСР, 

обласного управління сільського господарства, Головної інспекції по 
карантину сільськогосподарських рослин СРСР, рішення і розпорядження 
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виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів. Накази з основної 
діяльності. Інформації, доповідні записки по карантину рослин у вищестоящі 
організації (1956, 1958). П’ятирічний (1976–1980), річні плани і звіти обласної 
карантинної служби. Заключні звіти інспекторів Славутської і Шепетівської 
карантинних інспекцій (1951, 1958), Ізяславської групи районів по карантинних 
заходах (1955). Підсумкові звіти по виявленню раку картоплі, колорадського 
жука по районах області. Статистичні звіти по карантину і захисту рослин 
(1964–1965). Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи і кошториси видатків. 
Свідоцтва карантинних експертиз (1974–1982), доповідні записки, листування 
по контролю за виконанням карантинних правил. Протоколи виробничих 
нарад, матеріали з популяризації карантинних заходів (інформації, листівки, 
статті, вирізки з газет, зразки друкованої продукції та ін.) соціалістичні 
зобов’язання карантинних пунктів і підсумки їх виконання. 
 

Інспекція державної Комісії по сортовипробуванню 
сільськогосподарських культур по Хмельницькій області 

 
Ф.Р-3780, 2158 од. зб., 1937–1941, 1944–1986 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Утворена постановою РНК СРСР „Про заходи щодо поліпшення насіння 
зернових культур” від 29 червня 1937 р. Підпорядковувалася Державній комісії 
по сортовипробуванню сільськогосподарських культур УРСР  Міністерства 
сільського господарства УРСР. 
Здійснювала керівництво і контроль за державними сортовипробувальними 
дільницями по районах, складала і доводила плани сортовипробування, 
узагальнювала підсумки наукових досліджень, звітувала перед Державною 
комісією по сортовипробуванню сільськогосподарських культур УРСР. 
Фонд ІІ категорії.  Перше надходження – 1968 р., останнє – 1992 р. 
Інформація використовувалася у наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, розпорядження, циркуляри, директивні і методичні вказівки 

Ради Міністрів УРСР, ЦК КПУ, Міністерства сільського господарства УРСР, 
Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур 
УРСР, обкому КПУ, виконкому Кам’янець-Подільської (1954) Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих, обласного управління сільського 
господарства з питань, що відносяться до діяльності організації. Рішення 
облвиконкому по районуванню сільськогосподарських культур (1957). Накази з 
основної діяльності. Протоколи Держкомісії, плани сортовипробувань та 
зведені звіти по бракуванню дослідів. Протоколи обласних, районних 
агронарад за підсумками сортовипробувань. Плани Держкомісії, інспектури, 
дільниць по сортовипробуванню сільськогосподарських культур (із змінами, 
доповненнями) (1944–1986). Річні наукові звіти інспектури, сортодільниць по 
результатах сортовипробувань сільгоспкультур, закладенню дослідних зразків 
(1937, 1944–1986). Звіти по закладенню сорторозсадників різних культур, 
сортовипробуваннях та ентофітодослідах (1984). Схеми сівозмін, створення 
агротехнічних полос захисту, застосування системи агротехніки. Зведені 
інформації по наявності сортових посівних площ в розрізі районів (1947); 
пропозиції по зміні сортового районування (1968), списки дефіцитних та 
перспективних сортів (1984). Підсумки проведення посівних кампаній, 
розмноженню перспективних сортів агрокультур. Метеорологічні звіти та 
листування по метеоогляду. Річні звіти по виробничій, фінансово-
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господарській діяльності. Підсумки державного сортовипробування овочевих, 
кормових і баштанних культур Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської і 
Вінницької областей (1954). Річні фінансові звіти, штатні розписи і кошториси, 
акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Протоколи підготовчих 
засідань Держкомісії (1970–1975). Списки, характеристики кандидатів та 
учасників ВДНГ СРСР (1968). Листування з Міністерством сільського 
господарства УРСР, Держкомісією по сортовипробуванню сільськогосподар-
ських культур УРСР, обласними, районними установами з професійних питань. 
Газетні статті з популяризації агросортів, досягнень в галузі сортового 
насінництва. Соціалістичні зобов’язання сортодільниць та підсумки їх 
виконання. 
 

Сільськогосподарські підприємства 
 
Сільськогосподарські артілі (колгоспи) обласного управління 
сільського господарства і продовольства 
 
1258 фондів, 95560 од. зб., 1921–1941, 1944–1992 рр.  Описи, каталог. 
Рос., укр. мови. 
 
Антонінського району 
“2-ї П’ятирічки”, с. Буценівка, ф.Р-5253, 10 од.зб., 1936, 1944–1949 рр. 
ім. Чапаєва, с. Васьківчики, ф.Р-5853, 32 од.зб., 1944–1957 рр. 
ім. Горького, с. Долинівці, ф.Р-5255, 52 од.зб., 1944–1957 рр. 
“Перемога”, с. Колки, ф.Р-5229, 35 од.зб., 1944–1962 рр. 
“Червона Зірка”, с. Красівка, ф.Р-5790, 8 од.зб., 1944-1950 рр. 
ім. Мархлевського, с. Мала Салиха, ф.Р-5248, 12 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Малинки, ф.Р-5252, 13 од.зб., 1939, 1944–1950 рр. 
„Плосківське”, с. Плоске, ф.Р-2401, 1 од.зб., 1930 р. 
ім. Кірова, с. Решнівка, ф.Р-5249, 15 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. 3-ї П’ятирічки, с. Рублянка, ф.Р-5224, 32 од.зб., 1944–1958 рр. 
“Шлях Ілліча”, с. Сморшки, ф.Р-5286, 11 од.зб., 1961–1962 рр. 
Базалійського району 
ім. Ворошилова, с. Ворошилівка, ф.Р-6411, 4 од.зб., 1945,1949 рр. 
ім. Фрунзе, с. Левківці, ф.Р-5830, 11 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Котовського, с. Ново-Іванівка, ф.Р-5489, 6 од.зб., 1957–1959 рр. 
ім. Сталіна, с. Пеньківці, ф.Р-5834, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім.  10-річчя Жовтня, с. Собківці, ф.Р-5843, 19 од.зб., 1946–1950 рр. 
ім. Чапаєва, с. Червоний Кут, ф.Р-6410, 9 од.зб., 1944, 1946–1948, 1950 рр. 
“Ударник”, с. Щаснівка, ф.Р-5844, 15 од.зб., 1946–1950 рр. 
Берездівського району 
“Зоря революції”, с. Жуків, ф.Р.-3982, 94 од.зб., 1945–1959 рр. 
ім. Савчука, с. Зубовщина, ф.Р.-937, 5 од.зб., 1927–1934 рр. 
ім. Паризької Комуни,  с. Малий Правутин, ф.Р-2223, 13од.зб., 1935–1936, 1946–
1950 рр. 
ім. 1-го травня, с. Модестівка, ф.Р-4112, 7 од. зб., 1944–1950 рр.  
Білогірського району  
“13-річчя Жовтня”, с. Адамо-Тростянка, ф.Р-6326, 8 од. зб., 1944–1945, 1948–
1949 рр. 
“Червоний партизан”, смт. Базалія,  ф.Р-5499, 52 од.зб.,1949–1966 рр. 
ім. Б.Хмельницького, смт. Білогір׳я, ф.Р- 5454, 81 од.зб., 1955–1975 рр. 
“Ленінська кузня”, с.Вариводки, ф.Р-5518, 40 од.зб., 1944–1950 рр. 
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ім. Енгельса, с. Велика Боровиця, ф.Р-4609, 11 од.зб., 1945–1947 рр. 
ім. Чкалова, с. Вікнини, ф.Р- 4610, 119 од.зб., 1944–1975 рр. 
ім. Ярославського, с. Вільшаниця, ф.Р-5453, 115 од.зб., 1955–1975 рр. 
ім. ХХ з׳їзду КПРС, с. Воробіївка, ф.Р-5445, 120 од.зб., 1944–1964,                 
1967–1975 рр. 
“Нове життя”, с. В׳язовець, ф.Р-5456, 117 од.зб., 1948–1983 рр. 
“Зоря”, с. Гулівці, ф.Р-5523, 113 од.зб., 1944–1975 рр. 
“Маяк”, с. Денисівка, ф.Р-5449, 108 од.зб., 1947–1975 рр. 
ім. Ватутіна, с. Довгалівка, ф.Р-5460, 61 од.зб.,1956–1959, 1964–1975 рр. 
ім. Щорса, с. Жемелинці, ф.Р-5636, 15 од.зб., 1944–1950 рр.  
ім. Коротченка, с. Жижниківці, ф.Р- 6329, 11 од.зб., 1947–1948 рр. 
ім. Леніна, с. Залужжя, ф.Р-5448, 178 од.зб.,1947–1983 рр. 
ім. Шверника, с. Карасиха, ф.Р- 5515, 12 од.зб., 1944–1949 рр 
„Україна”, с. Квітневе, ф.Р- 5457, 178 од.зб, 1944–1983 рр. 
ім. Кутузова, с. Кур׳янки, ф.Р-5521, 15 од.зб., 1957–1966 рр. 
„Червоний прогрес”, с. Ліски, ф.Р-6332, 6 од.зб.,1944–1946 рр. 
ім. Островського, с. Мала Боровиця, ф.Р-4608, 57 од.зб., 1944–1966 рр. 
„На сторожі”, с. Малі Калетинці, ф.Р- 6338, 3 од.зб., 1947–1950рр. 
ім. Маленкова, с. Міжгір’я, ф.Р-6334, 16 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. 12-річчя Жовтня, с. Миклаші, ф.Р-6333, 9 од.зб., 1945–1947 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Мокроволя, ф.Р- 5458, 154 од.зб., 1945–1983 рр. 
ім. Молотова, с. Новосеменів, ф.Р-6330, 4 од.зб., 1944–1946 рр. 
„Труд”, с. Новоставці, ф.Р-5481, 44 од.зб., 1954–1965 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Окіп, ф.Р-5520, 19 од.зб., 1944–1950рр. 
ім. Гагаріна, с. Олійники, ф.Р-5491, 61 од.зб., 1944–1965 рр. 
„Жовтень”, с. Переросле, ф.Р-5452, 95 од.зб., 1954–1975 рр. 
ім. Дзержинського, с.Погорільці, ф.Р-5517, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Правда”, с. Підгора, ф.Р-5516, 34 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Будьонного, с. Семенів, ф.Р- 6331, 8 од.зб., 1944–1946 рр. 
ім. Тельмана, с. Сивки, ф.Р-5450, 84 од.зб., 1945–1950, 1955–1975 рр. 
ім. Савчука, с. Синютки, ф.Р-6328, 3 од.зб., 1949–1950 рр. 
ім. Мікояна, с. Соснівка, ф.Р-6336, 22 од.зб., 1944–1948 рр. 
„Комуніст”, с. Ставищани, ф.Р-6324, 45 од.зб., 1944–1947,1950–1963 рр. 
ім. Сталіна, с. Степанівка, ф.Р-6335, 10 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Строки, ф.Р-5494, 20 од.зб., 1959–1965 рр. 
ім. 14-річчя Жовтня, с. Суховоля, ф.Р-6325, 10 од.зб., 1945–1949 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Сушівці, ф.Р-5447, 115 од.зб., 1944–1975 рр. 
ім. Шевченка, с. Тихомель, ф.Р-5519, 15 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Червоний Жовтень”, с. Турівка, ф.Р-5496, 41 од.зб., 1950–1966 рр. 
„Поділля”, с. Хорошів, ф.Р-5446, 89 од.зб., 1945–1948, 1950, 1956–1962 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Юрівка, ф.Р-5451, 70 од.зб., 1944–1966 рр. 
Віньковецького району 
ім. Артема, с. Адамівка, ф.Р-5939, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Артема, с. Адамівка, ф.Р-5940, 99 од.зб., 1944–1988 рр. 
„Перемога”, с. Адамівка, ф.Р-5941, 14 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Шлях Ілліча”, с. Вербка Мурована, ф.Р-250, 165 од.зб., 1940, 1944–1998 рр. 
„Шлях до комунізму”, смт. Віньківці, ф.Р- 4812, 175 од.зб.,  1944–1992 рр. 
„Шлях до комунізму”, смт. Віньківці, ф.Р-4968, 22 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Хрущова, смт. Віньківці, ф.Р-4922, 22 од.зб, 1944–1950 рр. 
„Маяк”, смт. Віньківці, ф.Р- 4932, 226 од.зб., 1944–1992 рр. 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Гоголі, ф.Р-5617, 7 од.зб., 1944–1986 рр. 
„Новий шлях”, с. Говори, ф.Р- 4839, 57 од.зб., 1944–1969 рр. 
„Комуніст”, с. Грим׳ячка, ф.Р- 5946, 149 од.зб., 1944–1980 рр. 
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„Більшовик”, с. Грим׳ячка, ф.Р.-5947, 7 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Ударник”, с. Грим׳ячка, ф.Р-5948, 6 од.зб., 1944–1950рр. 
„Україна”, с. Дашківці, ф.Р-4819, 94 од.зб., 1952–1980, 1982–1988 рр. 
ім. 1-ої Червонокозачої дивізії, с. Дашківці, ф.Р-584, 2 од.зб.,1934–1936 рр. 
„Іскра”, с. Женишківці, ф.Р-4182, 157 од.зб., 1945–1989 рр. 
ім. Горького, с. Зіньків, ф.Р-5943, 118 од.зб., 1944–1971,1973–1987 рр. 
ім. Куйбишева, с. Зіньків, ф.Р-5942, 32 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Соц. Перемоги, с. Зіньків, ф.Р-5944, 27 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Прапор Жовтня”, с. Карачиївці, ф.Р-4809, 110 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Мічуріна, с. Карижин, ф.Р-4841, 114 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. К.Маркса, с. Карижин, ф.Р-4842, 17 од.зб.,1946–1950 рр. 
ім. Свердлова, с. Калюсик, ф.Р-5949, 13 од.зб., 1950–1959 рр. 
„Червоний заможник”, с. Майдан Олександрівський, ф.Р-4952,2 од.зб., 1944–
1945 рр. 
ім. Ворошилова, с. Майдан Олександрівський, ф.Р-4951, 4 од.зб., 1944, 1947–
1949 рр. 
ім. Щорса, с. Майдан Олександрівський, ф.Р-4950, 138 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. 14-річчя Жовтня, с. Майдан Віньковецький, ф.Р-4931, 15 од.зб., 1944–      
1949 рр. 
„Перемога”, с. Майдан Карачієвецький, ф.Р-5945, 6 од.зб., 1944–1952 рр. 
ім. Калініна, с. Малий Олександрів, ф.Р-2019, 7 од.зб., 1940, 1944–1945 рр. 
„Поділля”, с. Нетечинці, ф.Р.-5955, 105 од.зб., 1954–1992 рр. 
„Червоне козацтво”, с. Нова Петрашівка, ф.Р-5950, 9 од.зб.,  1944–1950 рр. 
„2-ї п׳ятирічки”, с. Охрімівці, ф.Р- 5622, 11 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Дзержинського, с. Охрімівці, ф.Р-5621, 116 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Петровського, с. Петрашівка, ф.Р-5938 , 137 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Котовського, с.Пилипи Олександрівські, ф.Р-4815,24 од.зб., 1944–
1947,1949–1959 рр. 
ім. Петровського, с. Пирогівка, ф.Р-5952, 15 од.зб., 1952–1959 рр. 
ім. Ворошилова, с. Подільське, ф.Р-4933, 16 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Ульянова, с. Покутинці, ф.Р-5953, 117 од.зб., 1944-1985 рр. 
ім. Чкалова, с. Покутинці, ф.Р-1427, 15 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім.Сталіна, с.Покутинці, ф.Р-1467, 18 од.зб., 1944-1950 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Слобідка Охрімовецька, ф.Р-5620, 40 од.зб., 1941– 
1959 рр. 
ім. Будьонного, с. Слобідка Охрімовецька, ф.Р-5623, 7 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. 13- річчя Жовтня, с. Станіславівка, ф.Р.-5956, 22 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Куйбишева, с. Тополівка, ф.Р-4844, 102 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Калініна, с. Фащіївка, ф.Р-5614, 127 од.зб., 1944–1973 рр. 
ім. Калініна, с. Яснозір׳я (до 1967 с. Бебехи), ф.Р-5618, 135 од.зб., 1945–      
1986 рр. 
Вовковинецького району 
ім. Жданова, с.  Буцні, ф.Р-5439, 60 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Свердлова, смт. Вовковинці, ф.Р-4184, 11 од.зб., 1946–1952 рр. 
„Серп”, с. Гута, ф.Р- 5433, 38 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. ХУІІІ з”їзду ВКП(б), с. Згар, ф.Р-4548, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Паризької Комуни, с. Кайтанівка, ф.Р-4583, 3 од.зб., 1949–1950 рр. 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Коричинці, ф.Р-4183, 55 од.зб., 1944–1951 рр. 
„Червоний Жовтень”, с. Майдан, ф.Р-5438, 26 од.зб., 1937, 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Майдан Голенищевський, ф.Р-5434, 14 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Шлях до соціалізму”, с. Подолянське, ф.Р-4209, 31 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Більшовик”, с. Римо-Коричинці, ф.Р-4253, 46 од.зб., 1952–1958 рр. 
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Волочиського району 
ім. 1-го Травня, с. Авратин, ф.Р-5832, 115 од. зб., 1950–1961, 1964, 1965–    
1982 рр. 
ім. Димитрова, с. Більківці, ф.Р-4221, 36 од. зб., 1944–1949 рр. 
„Більшовик”, с. Богданівка, ф.Р-5989, 125 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім. Горького, с. Бокиївка, ф.Р-6181, 76 од. зб., 1952–1980 рр. 
„Москва”, с. Бронівка, ф.Р-4346, 112 од. зб., 1944–1982 рр. 
ім. Кірова, с. Велика Бубнівка, ф.Р-3920, 98 од. зб., 1944–1980 рр. 
„Червоний хлібороб”, с. Великі Жеребки, ф.Р-5825, 36 од. зб., 1944–1963 рр. 
ім. Микояна, с. Війтівці, ф.Р-4333, 591 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Котовського, смт. Волочиськ, ф.Р-4340, 77 од. зб., 1944–1961 рр. 
„Зоря комунізму”, смт. Волочиськ, ф.Р-4364, 151 од. зб., 1944–1985 рр. 
„Червона зірка”, м. Волочиськ, ф.Р-4366, 177 од. зб., 1950–1984 рр. 
ім. Челюскінців, с. Вочківці, ф.Р-4335, 110 од. зб., 1944–1961 рр. 
ім. Щорса, с. Видава, ф.Р-4348, 64 од. зб., 1945–1958 рр. 
„Правда”, с. Гайдайки, ф.Р-4258, 117 од. зб., 1944–1975 рр. 
ім. 12-річчя Жовтня, с. Гарнишівка, ф.Р-4356, 154 од. зб., 1944–1982 рр. 
ім. Шевченка, с. Глядки, ф.Р-4254, 67 од. зб., 1944–1992 рр. 
ім. Леніна, с. Голохвасти, ф.Р-4255, 56 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Червоний жовтень”, с. Гонорівка, ф.Р-4369, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. 10-річчя Жовтня, с. Дзеленці, ф.Р-3894, 176 од. зб., 1944–1975 рр. 
„Україна”, с. Завалійки, ф.Р-4324, 198 од. зб., 1944–1955, 1964–1983 рр. 
„Прогрес”, с. Зайчики, ф.Р-5776, 146 од. зб., 1946–1981 рр. 
ім. Хрущова, с. Збручівка, ф.Р-5991, 9 од. зб., 1946–1950 рр. 
„Радянської Армії”, с. Зелена, ф.Р-4357, 96 од. зб., 1944–1965, 1967–1970 рр. 
„Нове життя”, с. Іванівці, ф.Р-4368, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Дружба”, с. Ільківці, ф.Р-5484, 43 од. зб., 1950–1965 рр. 
„Комунар”, с. Канівка, ф.Р-5831, 23 од. зб., 1958–1963 рр. 
„Арсенал”, с. Воробіївка, ф.Р-5484, 32 од. зб., 1951–1965 рр. 
ім. Ворошилова, с. Качуринці, ф.Р-4220, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Перемога”, с. Клинини, ф.Р-4217, 171 од. зб., 1944–1982 рр. 
ім. Димитрова, с. Клинини, ф.Р-4216, 34 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Червона зірка”, с. Копачівка, ф.Р-4353, 27 од. зб., 1945, 1947, 1950 рр. 
ім. ХХ з’їзду КПРС, с. Копачівка, ф.Р-3916, 95 од. зб., 1944–1963 рр. 
ім. Когановича, с. Користова, ф.Р-4218, 25 од. зб., 1944–1949 рр. 
„Дружба”, с. Криваченці, ф.Р-4225, 211 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім. Калініна, с. Криштопівка, ф.Р-4351, 87 од. зб., 1944–1951, 1957–1959 рр. 
ім. Ілліча, с. Купіль, ф.Р-6004, 97 од. зб., 1945–1960 рр. 
„Нове життя”, с. Курилівка, ф.Р-5827, 73 од. зб., 1937–1940, 1946–1975 рр. 
ім. Політвідділу, с. Курники, ф Р-4363, 34 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Промінь п’ятирічки”, с. Куровечка, ф.Р-4224, 7 од.зб.1944–1949 рр. 
„Промінь п’ятирічки”, с. Кушнірська Слобідка, ф.Р-4347, 50 од. зб., 1944–  
1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Кушнірська Слобідка, ф.Р-4347, 50 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Кущівка, ф.Р-4219, 40 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Ленки, ф.Р-4331, 238 од. зб., 1944–1986 рр. 
„Росія”, с. Лозова, ф.Р-5990, 71 од. зб., 1944–1967 рр. 
ім. Сталіна, с. Личівка, ф.Р-5828, 87 од. зб., 1944–1961, 1963 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Маначин, ф.Р-4341, 322 од. зб., 1944–1975 рр. 
ім. 20-річчя Жовтня, с. Мислова, ф.Р-4342, 56 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Немиренці, ф.Р-4222, 8 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Ожигівці, ф.Р-4256, 227, од. зб., 1944–1981 рр. 
„Комінтерн”, с. Пахутинці, ф.Р-3926, 49 од. зб., 1952–1953, 1959–1980 рр. 
ім. Леніна, с. Петриківці, ф.Р-4352, 182 од. зб., 1944–1959 рр. 
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„Зоря”, с. Писарівка, ф.Р-4330, 71 од. зб., 1944–1970 рр. 
ім „Комінтерну”, с. Поляни, ф.Р-4345, 153 од. зб., 1944–1950, 1958, 1966–   
1967 рр. 
„Жовтнева перемога”, с. Попівці, ф.Р-5824, 142 од. зб., 1944–1981 рр. 
ім. Петровського, с. Порохня, ф.Р-4226, 73 од. зб., 1944–1958 рр. 
ім. Щорса, с. Ріпна, ф.Р-4329, 142 од. зб., 1944–1967 рр. 
„Комуніст”, с.Рябіївка, ф.Р-4344, 48 од.зб., 1944–1950, 1956–1967 рр. 
ім. Ватутіна, с. Сарнів, ф.Р-4328, 90 од.зб., 1937–1940, 1944–1968, 1970–     
1973 рр. 
„Новий шлях”, с. Сербинів, ф.Р-4374, 7 од.зб., 1946–1950 рр. 
ім. Косовського с. Соломна, ф.Р-5767, 151 од.зб., 1949-1983 рр. 
ім. Жданова,  с. Тарноруда, ф.Р-4242, 28 од.зб., 1945–1953, 1957–1967 рр. 
„Мир”, с. Федірки, ф.Р-4241, 129 од.зб., 1944–1980 рр.  
ім. Спартака, с. Холодець, ф.Р-5542, 83 од.зб., 1948–1967, 1970–1980 рр. 
ім.Б.Хмельницького, с. Чернява, ф.Р-4367, 77 од.зб., 1945–1950, 1958–1984 рр. 
„Прапор Жовтня”, с. Червона Гірка, ф.Р-4375, 6 од.зб., 1948–1950 рр. 
„Червоний колектив”, с. Червоне Село, ф.Р-4257, 12 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Маяк”, с. Чухелі, ф.Р-5775, 160 од.зб.,1944–1984 рр. 
„Аврора”, с. Шмирки, ф.Р-5829, 143 од.зб., 1944–1950, 1962–1982 рр. 
ім. Чкалова, с. Щаснівка, ф.Р-5845, 121 од.зб.,1944–1981 рр. 
„Ленінський шлях”, с.Яхнівці, ф.Р-4223, 173 од.зб., 1945–1972 рр.  
Гвардійського району 
ім. Леніна, с. Мочулинці, ф.Р-6102, 17 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Дзержинського, с.Немиринці, ф.Р-4741, 18 од.зб., 1944, 1948–1949 рр. 
Городоцького району 
„Червоний партизан”, с. Балакири, ф.Р-5183, 22 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Басівка, ф.Р-4926, 10 од.зб., 1948–1950 рр. 
ім. Куйбишева, с. Бедриківці, ф.Р-4056, 127 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Димитрова, с. Великий Карабчіїв, ф.Р-4851, 88 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Щорса, с. Бубнівка, ф.Р-5187, 87 од.зб., 1944–1965 рр. 
ім. Кутузова, с. Варівці, ф.Р-5965, 150 од.зб., 1944–1970 рр. 
„Прогрес”, с. Велика Левада, ф.Р-4845, 336 од.зб., 1944–1989 рр. 
„Заповіт Леніна”, с. Велика Яромирка, ф.Р-4924, 107 од.зб., 1944–1965 рр. 
„Урожай”, с. Веселець, ф.Р-5533, 90 од.зб., 1944–1967 рр. 
ім. Шевченка, с. Вівся, ф.Р-3932, 54 од.зб., 1944–1947, 1949–1963 рр. 
ім. Петровського, с. Голенищево, ф.Р-252, 141 од.зб., 1932–1933, 1944–1968 рр. 
ім. К.Маркса, смт. Городок, ф.Р-4760, 11 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, смт. Городок, ф.Р-5185, 19 од.зб., 1948–1950 рр. 
ім. Кірова, с.Жищинці, ф.Р-5001, 319 од.зб., 1944–1969 рр. 
ім. Ватутіна, с. Іванківці, ф.Р-3962, 94 од.зб., 1944–1965 рр. 
“Колос”, с. Клинове, ф.Р-4750, 93 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Кагановича, с. Кремінна, ф.Р-4751,10 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Жданова, с. Кремінна, ф.Р- 4732, 53 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Кірова, с. Кремінна, ф.Р-4734, 25 од.зб., 1941, 1944–1950рр. 
ім. Ворошилова, с. Криків, ф.Р- 587, 38 од.зб., 1931, 1944–1950, 1957–1963 рр. 
ім. Дзержинського, с. Кугаївці, ф.Р- 588, 153 од.зб., 1930–1934, 1944–1962 рр. 
„Єдність”, с. Кузьмин, ф.Р-5178, 29 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Хрущова, с. Кузьмин, ф.Р-5179, 32 од.зб., 1947–1950 рр. 
ім. Мічуріна, с. Кузьмин, ф.Р-5175, 310 од.зб., 1947–1968 рр. 
ім. Ілліча, с. Курівка, ф.Р-4057, 296 од.зб., 1944–1990 рр. 
„Україна”, с. Лісоводи, ф.Р-4058, 144 од.зб., 1945–1967 рр. 
ім. Петровського, с. Мала Левада, ф.Р- 4866, 22 од.зб., 1946–1949 рр. 
ім. Фрунзе, с. Мархлівка, ф.Р.- 4733, 15 од.зб., 1936–1940, 1944–1950 рр. 
ім. Фрунзе, с. Матвійківці, ф.Р-5170, 58 од.зб., 1944–1958рр. 
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„Перемога”, с. Мудриголови,  ф.Р-4920, 11 од.зб., 1945–1946 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Немиринці, ф.Р- 4055, 270 од.зб., 1945–1990 рр. 
„Поділля”, с. Нове Поріччя, ф.Р-4857, 151 од.зб., 1947–1970 рр. 
ім. Куйбишева, с. Новосілка, ф.Р-4079, 22 од.зб., 1944–1963 рр. 
ім. Фрунзе, с. Новий Світ, ф.Р-5172, 376 од.зб., 1944–1990 рр. 
ім. Суворова, с. Остапківці, ф.Р-5534, 149 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Шевченка, с. Папірня, ф.Р-5970, 17 од.зб., 1947–1950 рр. 
„Росія”, с. Підлісний Олексинець, ф.Р-4727, 91 од.зб.,1944–1957,1962–1968 рр. 
„Росія”, с. Пільний Олексинець, ф.Р-4728, 55 од.зб., 1944–1956 рр. 
„Комунар”, с. Пільний Олексинець, ф.Р-4747, 105 од.зб., 1944–1951, 1957– 
1970 рр. 
ім. Островського, с. Радковиця, ф.Р- 5957, 68 од.зб., 1960–1971 рр. 
ім. ХУ1 з׳їзду КПРС, с. Сатанівка, ф.Р-4735, 36 од.зб., 1945, 1947–1959 рр. 
ім. Кірова, с. Свіршківці, ф.Р-3110, 50 од.зб., 1932, 1944–1959 рр. 
ім. Петровського, с. Скотиняни, ф.Р-4749, 15 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Кірова, с. Скотиняни, ф.Р-4748, 24 од.зб., 1941, 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Слобідка Кузьминська, ф.Р-5667, 16 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Петровського, с. Старе Поріччя, ф.Р- 4870, 12 од.зб., 1948–1950 рр. 
„Пролетарій”, с. Старе Поріччя, ф.Р-4868, 8 од.зб., 1948–1950 рр. 
„Комуніст”, с. Стара Пісочна, ф.Р-4817, 207 од.зб., 1959–1991 рр. 
ім. Чкалова,  с. Сирватинці, ф.Р-3652, 372 од.зб., 1944–1988 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Спасівка, ф.Р- 4855, 109 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Шевченка, с. Тростянець, ф.Р-5184, 33 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. ХХІІІ з׳їзду КПРС, с. Турчинці, ф.Р-5958, 62 од.зб., 1966–1970 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Хмелівка, ф.Р-4856, 228 од.зб., 1955–1992 рр. 
ім. Чапаєва, с. Хропотова, ф.Р-3908, 109 од.зб., 1944–1966 рр. 
„Більшовик”, с. Чорниводи, ф.Р-4738, 93 од.зб., 1944, 1946–1966 рр. 
ім. Ворошилова, с. Чорниводи, ф.Р- 4739, 9 од.зб., 1948–1950 рр. 
„Дружба”, с. Юринці, ф.Р-4858, 116 од.зб., 1950–1967 рр. 
„Червоний партизан”, с.Яромирка, ф.Р-4864, 99 од.зб., 1944–1965 рр. 
Грицівського району 
ім. Калініна, с. Білопіль, ф.Р-3703, 4 од.зб., 1949–1950 рр. 
„Перемога”, с. Брикуля, ф.Р-3681,11 од.зб., 1944–1950 рр. 
„13-річчя Жовтня”, с. Вербівочка, ф.Р-3684, 4 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоний партизан”, с. Гора, ф.Р-5759, 6 од.зб., 1948–1951 рр. 
ім. Сталіна, с. Дубина, ф.Р-3701, 6 од.зб., 1948–1951 рр. 
ім. Гастелло, с. Жабче, ф.Р-3700, 17 од.зб., 1949–1953 рр. 
ім. Кірова, с. Забілля, ф.Р-5757, 4 од.зб., 1948, 1950–1951рр. 
„40-річчя Жовтня”, с. Косяків, ф.Р-3705, 52 од.зб.,1948–1961, 1964–1981 рр. 
„29-річчя Жовтня”, с. Костяниць, ф.Р-3710, 6 од.зб., 1949–1950 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Круча, ф.Р-3700, 6 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Шевченка, с. Кучівка, ф.Р-3707, 10 од.зб., 1949–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Лисинці, ф.Р-3736, 5 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Малі Малевичі, ф.Р-3695, 3 од.зб., 1946–1949 рр. 
„Серп і молот”,   с. Марківці, ф.Р-3696, 15 од.зб., 1947–1955 рр. 
„Прогрес”, с. Москвитянівка, ф.Р-3691, 14 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Вільне життя”, с. Нападівка, ф.Р-4401, 13 од.зб., 1944–1949 рр. 
„1-го Травня”, с. Першотравневе, ф.Р-3702, 12 од.зб., 1946–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Пиляї, ф.Р-4480, 3 од.зб., 1949–1950 рр. 
„Перемога”, с. Пихтин, ф.Р-4402, 10 од.зб., 1946–1949 рр. 
ім. Щорса, с. Решнівка, ф.Р-4479, 3 од.зб., 1948–1949 рр. 
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„Червоної Армії”, с. Саверці, ф.Р-3706, 14 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. ХVІІ партконференції, с. Старі Бейзими, ф.Р-3730, 9 од.зб., 1944–1950 рр. 
Деражнянського району  
ім. Горького, с. Богданівці, ф.Р-4145, 117 од.зб., 1944–1972 рр. 
ім. Петровського, с. Божиківці, ф.Р-6315, 186 од.зб., 1944–1946, 1949–1984 рр. 
ім. Котовського, с. Бомково, ф.Р-4144, 14 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Свердлова, с. Вовковинці, ф.Р-4205, 71 од.зб., 1946–1963 рр. 
ім. Кармалюка, с. Волоське, ф.Р-6318, 193 од.зб., 1950–1984 рр. 
ім. Фрунзе, с. Галузинці, ф.Р-6296, 186 од.зб., 1944–1966, 1969–1984 рр. 
ім. Першого Травня, с. Гатна, ф.Р-4157, 190 од.зб., 1944–1984 рр. 
ім. Крупської, с. Городище, ф.Р-4208, 96 од.зб., 1945–1966 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Гришки, ф.Р-4148, 50 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Островського, с. Загінці, ф.Р-6297, 152 од.зб., 1944–1975 рр. 
„Перемога”, с. Згарок, ф.Р-4181, 114 од.зб., 1944–1966 рр. 
ім. Леніна, с. Зіньківці, ф.Р-4140, 13 од.зб., 1946–1950 рр. 
„Маяк революції”, с. Кальна, ф.Р-6317, 131 од.зб., 1951–1982 рр. 
„Правда”, с. Клопотівці, ф.Р-6298, 182 од.зб., 1944–1947, 1949–1984 рр. 
ім. Шевченка, с. Копачівка, ф.Р-5619, 146 од.зб., 1955–1966 рр. 
ім. Суворова, с. Коржівці, ф.Р-4143, 137 од.зб., 1944–1966 рр. 
„День урожаю”, с. Літки, ф.Р-4154, 9 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Прапор ленінізму”, с. Майдан Чернелівецький, ф.Р-5922, 195 од.зб., 1947–
1984 рр. 
„Дружба народів”, с. Маниківці, ф.Р-5616, 20 од.зб.,1964–1966 рр. 
ім. Котовського, с. Нижнє, ф.Р-2395, 13 од.зб.,1940, 1945–1947 рр. 
ім. Комінтерну, с. Новосілка,ф.Р-4155, 32 од.зб., 1944–1954 рр. 
ім. Куйбишева, с. Новостроївка, ф.Р-5237, 9 од.зб., 1958–1960 рр. 
„Комунар”, с. Пилипи, ф.Р-6316, 173 од.зб., 1949–1984 рр. 
„Жовтень”, с. Радівці, ф.Р-4150, 192 од.зб.,1944–1966 рр. 
ім. Ватутіна, с. Россохи, ф.Р-4153, 14 од.зб., 1944–1947 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Слобідка Кальнянська, ф.Р-4149, 13 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Сталіна, с. Старий Майдан, ф.Р-4206, 29 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Теперівка, ф.Р-4156, 8 од.зб., 1944–1946 рр. 
ім. Крупської, с. Черешенька, ф.Р-4164, 3 од.зб., 1948–1950 рр. 
ім. Жданова, с. Явтухи, ф.Р-4163, 240 од.зб., 1944–1984 рр. 
Довжоцького району 
„Поділля”, с. Баговиця, ф.Р-4002, 46 од.зб., 1946-1957 рр. 
ім. 10-річчя Жовтня, с. Каветчина, ф.Р-2390, 23 од.зб., 1928, 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Княгинин, ф.Р-4024, 34 од.зб., 1944–1946, 1945–1958 рр. 
ім. Ворошилова, с. Червона Чагарівка, ф.Р-4003, 60 од.зб., 1944–1960 рр. 
„Україна”, с.Устя, ф.Р-5015, 175 од.зб., 1944–1980 рр. 
Дунаєвецького району 
ім. 1-го Травня, с. Антонівка,  ф.Р-4440, 6 од.зб.,  1944–1945 рр. 
ім. Пархоменка, с. Балин, ф.Р- 3651, 120 од.зб., 1944–1981 рр. 
ім. Тімірязєва, с. Борсуки, ф.Р-4453, 104 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Щорса, с. Велика Побійна, ф.Р-5769, 142 од.зб., 1945–1947, 1950–1982 рр. 
ім. Войкова, с. Вихрівка, ф.Р-4376, 97 од.зб., 1944–1983 рр. 
ім. Шевченка, с. Воробіївка, ф.Р-4388, 122 од.зб., 1945–1950, 1953–1981 рр. 
ім. Калініна, с. Ганнівка, ф.Р-2015, 24 од.зб., 1934, 1944–1952 рр. 
ім. Молотова, с. Гниловоди, ф.Р- 4464, 11 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Голозубинці, ф.Р-4359, 126 од.зб., 1944–1982 рр. 
ім. Суворова, с. Гірчична, ф.Р-4390, 111 од.зб., 1945–1979 рр. 
„Перемога”, с. Гута-Блищанівська, ф.Р-4395, 13 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Перемога”, с.Гута-Блищанівська, ф.Р-4408, 8 од.зб., 1944–1948 рр. 
„Правда”, с. Гута Яцьковецька, ф.Р-4445, 115 од.зб., 1944–1981 рр. 
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ім. Рокосовського, с. Дем׳янківці, ф.Р-4515, 16 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Фрунзе, с. Держанівка, ф.Р-4443, 10 од.зб., 1944–1946 рр. 
ім. Кагановича, смт. Дунаївці, ф.Р-4399, 3 од.зб., 1950 рр. 
ім. Димитрова, с. Залісці, ф.Р- 4379, 9 од.зб., 1945–1950 рр.  
Б.Хмельницького, с. Залісці, ф.Р-4380, 199 од.зб., 1944, 1946–1950, 1952–   
1983 рр. 
ім. Чкалова, с.Заставля, ф.Р-4389, 5 од.зб., 1944–1947 рр. 
ім. Свердлова, с. Зелені Кирилівці, ф.Р-2722, 114 од.зб., 1939–1941, 1944–   
1980 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Зеленча, ф.Р- 2402, 108 од.зб., 1939–1940, 1944, 1946–  
1981 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Зеленча, ф.Р-4385, 8 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Шевченка, с. Зеленча, ф.Р-4383, 9 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Зеленча, ф.Р-4384, 5 од.зб., 1945–1948 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Іванківці, ф.Р-2406, 104 од.зб., 1930–1941, 1945–1977 рр. 
ім. Енгельса, с.Кривчик, ф.Р-2258,20 од.зб.,1931,1944–1945,1948–1952,1958–
1967 рр. 
ім. Х1Х Партз׳їзду, с. Ксаверівка, ф.Р-4409, 51 од.зб., 1944–1950, 1953–1976 рр. 
ім. Затонського, с. Лисець, ф.Р-4478, 64 од.зб., 1944–1946, 1960–1975 рр. 
„Перемога”, с. Лошківці, ф.Р-2295, 45 од.зб., 1941, 1946–1949, 1954–1981 рр. 
„Україна”, с. Маків, ф.Р-4382, 229 од.зб., 1944–1950, 1955–1992 рр. 
„Світанок”, с. Малий Карабчіїв, ф.Р-6310, 19 од.зб., 1970–1980 рр. 
ім. ХХ1 з׳їзду КПРС, с. Мала Кужелова, ф.Р-4431, 113 од.зб., 1944–1982 рр. 
„Вперед до комунізму”,с. Мала Побіянка, ф.Р-4436, 83 од.зб.,1944–1947,   
1952–1963, 1969–1982 рр. 
ім. Горького, с. Маліївці, ф.Р-2018, 101 од.зб., 1940–1941, 1944–1954,1971–
1988 рр. 
„За комунізм”, с. Миньківці, ф.Р-5352, 105 од.зб., 1944–1957, 1961–1980 рр. 
ім. ХХII з׳їзду КПРС, с. Михайлівка, ф.Р-4378, 117 од.зб., 1944–1950, 1957–
1984 рр. 
„Росія”, с. Міцівці, ф.Р-4623, 78 од.зб., 1944–1947, 1949, 1954–1979 рр. 
„Шлях до комунізму”,с. Могилівка, ф.Р-4397,28 од.зб., 1944–1953,1958–     
1962 рр. 
ім. Паризької комуни, с. Морозів, ф.Р-4472, 108 од.зб., 1945-1983 рр. 
ім. Ворошилова, с. Мушкутинці, ф.Р-1291, 2 од.зб., 1945 р. 
„Шляхом Леніна”, с. Нестерівці, ф.Р-2189, 111 од.зб., 1931–1932, 1947–1983 рр. 
ім. Петровського, с. Панасівка, ф.Р-2270, 11 од.зб., 1932, 1944–1950 рр. 
40-річчя Жовтня, с. Підлісний Мукарів, ф.Р- 4517,156 од.зб.,1944–1952,      
1960–1983 рр. 
ім. Калініна, с. Притулівка, ф.Р-5350, 26 од.зб., 1948–1959 рр. 
ім. Шевченка, с. Рачинці, ф.Р-4392, 7 од.зб., 1944–1946 рр. 
ім. Кірова, с. Рахнівка, ф.Р- 4391, 23 од.зб., 1944–1957 рр. 
ім. 50-річчя Жовтня, с. Рудка, ф.Р-3647, 150 од.зб., 1945–1958, 1966–1980 рр. 
1-го Травня, с. Руда Гірчичанська, ф.Р-4441, 14 од.зб., 1944–1948 рр. 
ім. Леніна, с. Січенці, ф.Р-4381, 31 од.зб., 1944–1952 рр. 
ім. Комінтерну, с. Сивороги, ф.Р-6228, 43 од.зб., 1944–1975 рр. 
ім. ХУII з׳їзду ВКП(б), с. Слобідка Гірчичанська, ф.Р-4377, 25 од.зб., 1944–
1950 рр. 
ім. Котовського, с. Слобідка Залісецька, ф.Р-2269, 6 од.зб., 1933, 1944–1949 рр. 
ім. Дзержинського, с. Слобідка Рахнівська, ф.Р- 4407, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Прогрес”, с. Смотрич, ф.Р-3670, 153 од.зб., 1948–1958, 1960–1979 рр. 
ім. Леваневського, с. Степок, ф.Р- 4398, 2 од.зб., 1949–1950 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Сокілець, ф.Р-6227, 108 од.зб., 1951–1981 рр. 
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„Зоря”, с. Тернава, ф.Р-5761, 8 од.зб., 1947–1950 рр. 
ім. Дзержинського, с. Томашівка, ф.Р-5694, 101 од.зб., 1944–1981 рр. 
„Поділля”, с. Тинна, ф.Р-6267, 92 од.зб., 1959–1982 рр. 
ім.ХХІІІ з׳їзду КПРС, с.Удріївці, ф.Р-6229,52 од.зб.,1945–1952,1954,1956,1958, 
1966–1976 рр. 
ім. Куйбишева, с. Раченці, ф.Р-4393, 9 од.зб., 1946–1950 рр. 
„Маяк”, с. Чаньків, ф.Р-4400, 47 од.зб., 1947–1981 рр. 
„Перемога”, с. Червоне село, ф.Р-4396, 16 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Куйбишева, с. Чечельник, ф.Р-3643, 116 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Калініна, с. Чечельник, ф.Р-3666, 47 од.зб., 1944–1950, 1958–1964 рр. 
ім. Петровського, с. Шатава, ф.Р-4387, 15 од.зб., 1944–1950 рр. 
Жванецького району 
ім. К.Маркса, с. Бабшин, ф.Р.-1761, 255 од.зб., 1923–1925, 1949–1956 рр. 
Ізяславського району 
ім. Пархоменко, с. Бейзими, ф.Р- 5281, 127 од.зб., 1944–1975 рр. 
„Україна”, с. Білево, ф.Р-5901,  160 од.зб., 1951–1986 рр. 
„13-річчя Жовтня”, с. Білогородка,ф.Р-5258,244 од.зб.,1944–1948,1955–1982 рр. 
ім. Калініна, с. Білогородка, ф.Р-5259, 127 од.зб.,1944–1948, 1954–1975 рр. 
„Хлібороб”, с. Білогородка, ф.Р-5260, 35 од.зб., 1944–1948 рр. 
ім. Фрунзе, с. Білотин, ф.Р-4941, 181 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Ворошилова, с. Більчинка, ф.Р- 5789, 19 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Новий побут”, с. Більчин, ф.Р-5786,18 од.зб., 1944–1956 рр. 
ім. Кірова, с. Великі Пузирки, ф.Р-5233, 139 од.зб., 1944–1971 рр. 
„Полісся”, с. Борисів, ф.Р-4589, 187 од.зб., 1944–1985 рр. 
„Комунар”, с. Васьківці, ф.Р-5262, 155 од.зб., 1944–1984 рр. 
ім. Чапаєва, с. Двірець, ф.Р-5268, 172 од.зб.,1945–1981 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Дертка, ф.Р-4640, 61 од.зб., 1944–1947, 1961–1983 рр. 
„Шляхом Жовтня”, с. Завадинці, ф.Р- 4953, 248 од.зб., 1946–1948, 1964–         
1992 рр. 
ім. Дзержинського, с. Заріччя, ф.Р- 5791, 5 од.зб., 1948–1950 рр. 
ім. Островського, с. Заріччя, ф.Р-5149, 9 од.зб., 1944–1951 рр. 
ім. Ватутіна, с. Зубарі, ф.Р-4561, 80 од.зб., 1946–1970 рр. 
ім. ХХII з׳їзду КПРС, м. Ізяслав, ф.Р-5271, 108 од.зб., 1945–1984 рр. 
ім. Кірова, с. Калетинці, ф.Р-4955, 33 од.зб., 1944–1963 рр. 
„Пам’ять Леніна”, с. Клембівка, ф.Р-5277, 43 од.зб., 1944–1955 рр. 
ім.Котовського, с. Коритна, ф.Р.-4638, 24 од.зб.,1944–1948, 1959, 1962–1964 рр. 
„Комуніст”, с. Криволука, ф.Р- 5787, 11 од.зб., 1944–1953 рр. 
„Росія”, с. Кунів, ф.Р-4614, 110 од.зб.,1945–1948, 1957–1983 рр. 
ім. Шевченка, с. Ліщани, ф.Р-5261, 137 од.зб.,1946–1982 рр. 
„Соціалістичне село”, с. Лопушне, ф.Р-5794, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Суворова, с. Лютарка, ф.Р-5276, 126 од.зб.,1957–1977 рр. 
ім. Сталіна, с. Мирне, ф.Р-5788, 19 од.зб., 1932–1941, 1944–1950,1953 рр. 
ім. Радянської Конституції, с. Мислятин, ф.Р-5280, 216 од.зб., 1945–1983 рр. 
„Більшовик”, с. Михнів, ф.Р-5273, 159 од.зб.,1944–1984 рр. 
„Перемога”, с. М׳якоти, ф.Р-4949, 256 од.зб., 1944–1984 рр. 
ім. Черняхівського, с. Нове Село, ф.Р-4556, 162 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Жданова, с.Норилів, ф.Р-5459, 20 од.зб.,1958–1964 рр. 
ім. Горького, с. Пильки, ф.Р-5278, 26 од.зб., 1937–1941, 1944–1955 рр. 
„Дружба”, с. Плужне, ф.Р-4627, 178 од.зб., 1944, 1945, 1947–1986 рр. 
ім. Косіора, с.Підлісці, ф.Р-239, 7 од.зб., 1931–1934 рр. 
„Поділля”, с.Поліське, ф.Р-5272, 168 од.зб., 1953–1975, 1989–1992 рр.  
„Слава”, с.Припутні, ф.Р-5274, 81 од.зб., 1952–1975 рр. 
ім. Дзержинського, с. Путринці, ф.Р-5279, 115 од.зб., 1945–1975 рр. 
ім. Леніна, с. Радошівка, ф.Р-1301, 279 од.зб., 1939–1940, 1944–1984 рр. 
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ім. Крупської, с. Ріпки, ф.Р- 5270, 235 од.зб., 1946–1980 рр. 
ім. Крупської, с. Ріпки, ф.Р-602, 46 од.зб., 1931–1936 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Сахнівці, ф.Р- 5254, 209 од.зб., 1944–1949, 1959–1983 рр. 
„Комунар”, с. Сахнівці, ф.Р-6304, 214 од.зб., 1944–1957, 1959–1982 рр. 
ім. Свердлова, с. Сохуженці, ф.Р-5793, 13 од.зб.,1948–1959 рр. 
ім. Свердлова, с.Кропивна, ф.Р-2013, 144 од.зб.,1939–1941, 1944–1950, 1952–
1975 рр. 
ім. Дзержинського, с. Сошне, ф.Р-5792, 30 од.зб., 1948–1960 рр. 
ім. Горького, с. Теліженці, ф.Р- 5285, 170 од.зб., 1953–1962 рр. 
ім. Мічуріна, с. Тишевичі, ф.Р-4692, 172 од.зб., 1959–1977 рр. 
ім. Ілліча, с. Тернівка, ф.Р-5912, 158 од.зб., 1945–1982 рр. 
„Боротьба”, с. Топірчики, ф.Р- 5688, 18 од.зб., 1931, 1944–1950 рр. 
ім. ХХ1 з׳їзду КПРС, с. Топори, ф.Р- 1006, 145 од.зб., 1947–1975 рр. 
„Прогрес”, с. Христівка, ф.Р-5269, 160 од.зб., 1959–1992 рр. 
ім. Петровського, с. Чіпці, ф.Р.-5797, 5 од.зб., 1946–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Чижівка, ф.Р-5783, 41 од.зб., 1945–1955 рр. 
ім. Свердлова, с. Шекеринці, ф.Р-4633, 217 од.зб., 1944–1945, 1947–1982 рр. 
„Правда”, с. Щурівці, ф.Р-4120, 168 од.зб., 1950–1981 рр. 
„Жовтень”, с. Йосипівці, ф.Р-4641, 43 од.зб., 1945–1952 , 1954–1964 рр. 
„Червона Зірка”, с. Ямпіль, ф.Р.-5455, 107 од.зб., 1948–1975 рр. 
Кам’янець-Подільського району 
„Шлях Леніна”, с. Бакота, ф.Р-705, 69 од. зб., 1938–1941, 1944–1957 рр. 
ім. Б. Хмельницького, с. Безнісківці, ф.Р-3997, 44 од. зб., 1944–1958 рр. 
ім. Сталіна, с. Велика Слобідка, ф.Р-5936, 33 од. зб., 1946–1959 рр. 
ім. Сталіна, с. Боришківці, ф. Р-4416, 141 од. зб.,1944–1958 рр. 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Брага, ф.Р-2946, 68 од. зб., 1935, 1944–1957 рр. 
ім. Куйбишева, с. Велике Залісся, ф.Р-3827, 38 од. зб., 1944–1954 рр. 
ім. Воровського, с. Вербка, ф.Р-3987, 67 од. зб., 1946–1959 рр. 
ім. Леніна, с. Верхні Панівці, ф.Р-601, 117 од. зб., 1931–1933, 1944–1958 рр. 
ім. Леніна, с. Вітківці, ф.Р-5708, 22 од. зб., 1945–1949 рр. 
ім. Жданова, с. Врублівці, ф.Р-4031, 213 од. зб., 1944–1987 рр. 
ім. Першого травня, с. Висілок, ф.Р-5024, 6 од. зб., 1945–1949 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Вихватнівці, ф.Р-2235, 196 од. зб., 1930,1944–1953,1957–
1974 рр. 
„Зірка”, с. Гаврилівці, ф.Р-1723, 77 од. зб., 1930–1937, 1945–1961 рр. 
„Ленінська іскра”, с. Голосків, ф.Р-4040, 263 од. зб., 1944–1960, 1963–1989 рр. 
ім. Карла Маркса, с. Гринчук, ф.Р-5002, 85 од. зб., 1944–1976 рр. 
ім. Котовського, с. Гуменці, ф.Р-3994, 132 од. зб., 1944–1983 рр. 
ім. Сталіна, с. Грушка, ф.Р-4000, 322 од. зб., 1944–1980 рр. 
„Більшовик”, с. Демшин, ф.Р-4009, 146 од. зб., 1944–1959 рр. 
ім. Свердлова, с. Дерев’яне, ф.Р-2004, 186 од. зб., 1938–1941, 1944–1957 рр. 
ім. Будьонного, с. Довжок, ф.Р-255, 225 од. зб., 1929–1930, 1936, 1944–1962 рр. 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Жванець, ф.Р-4022, 395 од. зб., 1944–1985 рр. 
„Росія”, с. Жердя, ф.Р-3859, 114 од. зб., 1944–1965 рр. 
„Поділля”, с. Зарічанка, ф.Р-595, 226 од. зб., 1929–1934, 1944–1968 рр. 
ім. Леніна, с. Завалля, ф.Р-4418, 229 од. зб., 1945–1958, 1968–1978 рр. 
„Ленінський прапор”, с.Залісся-1, ф.Р-3578, 76 од. зб., 1944–1967, 1970–1980 рр. 
ім. Куйбишева, с. Залісся-2, ф.Р-3858, 110 од. зб., 1944–1964 рр. 
„Збруч”, с. Збруч, ф.Р-4569, 30 од. зб., 1945–1946, 1952–1958 рр. 
„Шлях до соціалізму”, с.Зіньківці, ф.Р-613, 148 од.зб., 1930–1934,1944–1947 рр. 
ім. Дзержинського, с. Ісаківці, ф.Р-6132, 4 од. зб., 1948–1950 рр. 
ім. Димитрова, с. Кадіївці, ф.Р-2009, 348 од. зб., 1930–1941, 1944–1957 рр. 
ім. ХХ з’їзду КПРС, с.Калачківці, ф.Р-4425, 123 од. зб.,1944–1959,1960-1963 рр. 
ім. Кірова, с. Калиня, ф.Р-5849, 61 од. зб., 1944–1955 рр. 
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ім. Леніна, с. Кам’янка, ф.Р-4656, 43 од. зб., 1944–1955 рр. 
ім. Кірова, с. Коптинці, ф.Р-5134, 16 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Союз комунарів”,с.Китайгород, ф.Р-614, 256 од. зб., 1930–1932, 1944–1975 рр. 
„Перемога”, с. Китайгород, ф.Р-4019, 18 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Китайгород, ф.Р-4027, 40 од. зб., 1945–1950 рр. 
ім. Пархоменка, с. Княжпіль, ф.Р-5645, 75 од. зб., 1945–1959 рр. 
„Шлях Ілліча”, с. Колодіївка, ф.Р-2010, 219 од. зб., 1936–1941, 1944–1979 рр. 
ім. Дзержинського, с. Колибаївка, ф.Р-4001, 193 од. зб., 1944–1971 рр. 
„Правда”, с. Колубаївці, ф.Р-3996, 72 од. зб., 1944–1958 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Крушанівка, ф.Р-5342, 143 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім. Кірова, с. Ксаверівка, ф.Р-2956, 36 од. зб., 1929–1935 рр. 
„3-й вирішальний”, с. Кубачівка, Ф. Р-4006, 20 од. зб., 1947–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Кудринці, ф.Р-4663, 25 од. зб., 1944–1950 рр. 
„До комунізму”, с. Кульчіївці, ф.Р-589, 218 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Кульчіївці, ф.Р-4664, 23 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Кірова, с. Ластівці, ф.Р-5709, 134 од. зб., 1945–1980 рр. 
ім Леніна, с. Лисогірка, ф.Р-5703, 14 од. зб., 1946–1950 рр. 
ім. Тельмана, с. Лісківці, ф.Р-4013, 155 од. зб., 1945–1980 рр. 
„Свідомість”, с.Лука Врублівецька, ф.Р-4041,69 од. зб.,1931–1940,1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, Мала Слобідка, ф.Р-5937, 7 од. зб., 1945–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Малинівці, ф.Р-4005, 120 од. зб., 1945–1956 рр. 
ім. Леніна, с. Межигір’я, ф.Р-615, 57 од. зб., 1931–1934, 1948–1950 рр. 
ім. Крупської, с. Мілівці, ф.Р-4039, 82 од. зб., 1944–1958 рр. 
ім. Кірова, с. Млаки, ф.Р-2021, 19 од. зб., 1928–1935 рр. 
„ХХ років Жовтня”, с.Мукша Китайгородська, ф.Р-2396, 41 од.зб., 1939 р. 
ХХ річчя Жовтня, с. Мукша Панівецька, ф.Р-592, 28 од. зб., 1931–1934 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Нагоряни, ф.Р-4032, 46 од. зб., 1944–1958 рр. 
„Комуніст”, с. Нігин, ф.Р-3650, 227 од. зб., 1944–1986 рр. 
ім. Петровського, с. Нефедівці, ф.Р-3425, 56 од. зб., 1945–1954, 1957–1975 рр. 
ім. Горького, с. Нижні Панівці, ф.Р-599, 62 од. зб., 1931–1933, 1944–1949 рр. 
ім. Леніна, с. Оленівка, ф.Р-4660, 11 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Папаніна, с. Ольховець, ф.Р-4025, 52 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. ХХІІІ з’їзду КПРС, с. Острівчани, ф.Р-4026, 41 од. зб., 1947–1954 рр. 
„Червоний трудівник”, с. Патринці, ф.Р-3995, 19 од. зб., 1948–1950 рр. 
„Новий світ”, с. Погоріла, ф.Р-2267, 50 од. зб., 1941, 1944–1950 рр. 
ім. Петровського, с. Підзамче, ф.Р-5014, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Зоря”, с. Подільське, ф.Р-3993, 155 од. зб., 1944-1960 рр. 
ім. Дзержинського, с. Пожарниця, ф.Р-4043, 12 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Прогрес”, с. Привороття, ф.Р-3857, 24 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім. Кагановича, с. Пудлівці, ф.Р-4412, 177 од. зб., 1946–1959 рр. 
ім. ХХ з’їзду КПРС, с.Рогізна, ф.Р-3999, 73 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Калініна, с. Руда, ф.Р-2625, 180 од. зб., 1944–1980 рр. 
ім Кірова, с. Рихта, ф.Р-4030, 51 од. зб., 1944–1957 рр. 
„Червоний Дністер”, с. Слобідка, ф.Р-4658, 14 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с.Слобідка Гуменецька, ф.Р-4038,17 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Ленінський шлях”,с.Слобідка Кульчієвецька, ф.Р-2612, 120 од. зб., 1934,      
1944–1966 рр. 
ім. Крупської, Слобідка Рихтецька, ф.Р-4422, 243 од. зб., 1944–1961,           
1963–1964 рр. 
ім. ХХІІ з’їзду КПРС, с. Сокіл, ф.Р-4020, 270 од. зб., 1944–1979 рр. 
„Зірка Кам’янеччини”, с. Станіславівка, ф.Р-4004, 29 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Субіч, ф.Р-4417, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Щорса, с. Супрунківці, ф.Р-3988, 312 од. зб., 1944–1964, 1968 рр. 
„Червона зірка”, с. Суржа, ф.Р-5135, 21 од. зб., 1944–1950 рр. 
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ім. Сталіна, с. Тарасівка, ф.Р-4419, 173 од. зб., 1944–1958 рр. 
„Червоний партизан”, с. Теклівка, ф.Р-3878, 28 од. зб., 1944–1950 рр. 
„Трудова артіль”, с. Теклівка, ф.Р-4023, 32 од. зб., 1944–1950 рр. 
„До заможного життя”, с. Фурманівка, ф.Р-5017, 73 од. зб., 1944–1950,      
1952–1957 рр. 
ім. Шевченка, с. Ходорівці, ф.Р-3992, 1944–1947, 1952–1981 рр. 
ім. Калініна, с. Цвіклівці, ф.Р-2409, 228 од. зб., 1933, 1944–1958 рр. 
ім. Шевченка, с. Цибулівка, ф.Р-618, 141 од. зб., 1930–1937 рр. 
ім. Леніна, с. Цівківці, ф.Р-5018, 70 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. Голюєва, с. Чабанівка, ф.Р-2611, 177 од. зб., 1941, 1944–1987 рр. 
„Перемога”, с. Шустівці, ф.Р-4016, 81 од. зб., 1944–1975 рр. 
ім. Шевченка, с. Шутнівці, ф.Р-4564, 30 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Яруга, ф.Р-4665, 26 од. зб., 1944–1950 рр. 
ім. 8-го Березня, с. Яцківці, ф.Р-619, 154 од. зб., 1930–1939, 1944–1950 рр. 
Красилівського району 
ім. Щорса, с. Антоніни, ф.Р-5240, 92 од.зб., 1944–1968 рр. 
ім. Кірова, с. Берегелі, ф.Р-5727, 10 од.зб., 1946–1950 рр. 
„Іскра”, с. Велика Салиха, ф.Р-5235, 105 од.зб., 1944–1957, 1965–1968 рр. 
ім. Фрунзе, с. Велика Медведівка, ф.Р-5246, 38 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Жданова, с. Великі Зозуленці, ф.Р-5718, 24 од.зб., 1057–1960 рр. 
ім. Будьонного, с. Великі Юначки, ф.Р-6312,13 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Петровського, с. Волиця, ф.Р-6269, 57 од.зб., 1955–1984 рр. 
„Вперед”,с. Гриценки, ф.Р-5232,122 од.зб.,1944–1957, 1960–1968,1969–1985 рр. 
ім. Леніна, с. Западинці, ф.Р-5728, 43 од.зб., 1951–1964 рр. 
ім. Чапаєва, с. Заруддя, ф.Р-5726, 31 од.зб.,1944–1963 рр. 
„Радянська Україна”, с. Заслучне, ф.Р-5725, 102 од.зб., 1946–1984 рр. 
ім. 30-річчя ВЛКСМ, с. Заставки, ф.Р-5721, 32 од.зб.,1961–1967 рр. 
ім. Чапаєва, с.Зелена, ф.Р-5244, 33 од.зб.,  1944–1950, 1965–1968 рр. 
ім. Жданова, с. Климашівка, ф.Р-5594, 38 од.зб., 1946–1963 рр. 
ім. Свердлова, с. Котюрженці, ф.Р-6397, 54 од.зб., 1961–1984 рр. 
„Правда”, м. Красилів,  ф.Р-5716, 53 од.зб., 1944–1963 рр. 
ім. Котовського, с. Кременчуки, ф.Р-5715, 68 од.зб., 1948–1956, 1968–1985 рр. 
ім. ХХ1 з׳їзду КПРС, с. Криворудка, ф.Р-5719, 40 од.зб., 1958–1965 рр. 
„Росія”, с. Кузьмин, ф.Р-5722, 87 од.зб., 1945–1988 рр. 
ім. Чкалова, с. Кульчини, ф.Р-5713, 80 од.зб., 1948–1968 рр. 
„Заповіт Ілліча”,с.Лагодинці,ф.Р-6270,45 од.зб., 1949, 1952–1969, 1972–1975, 
1978–1980, 1982–1983 рр. 
ім. Куйбишева, с. Ледянка, ф.Р- 5238, 145 од.зб., 1944–1983 рр. 
„Перемога”, с.Лісові Гринівці, ф.Р-5102, 99 од.зб., 1944–1957 рр. 
„Шлях до комунізму”, с.Мала Клітна, ф.Р-5665, 36 од.зб., 1960, 1964–1987 рр. 
ім. Леніна, с.Малі Пузирки, ф.Р-5234, 23 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Сталіна, с. Малі Юначки, ф.Р-5241, 8 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. К.Маркса, с. Митинці, ф.Р-5723, 74 од.зб., 1948–1968 рр. 
„Комунар”, с. Михайлівці, ф.Р-5683, 141 од.зб., 1944–1964 рр. 
„Паризька комуна”, с. Мотрунки, ф.Р-5717, 8 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Більшовик”, с. Орлинці, ф.Р-5223,70 од.зб.,1944–1965,1967,1969 рр. 
ім.Дзержинського, с.Пашутинці, ф.Р-6271, 24 од.зб., 1959–1966, 1987–1990 рр. 
„Україна”, с. Печеськи, ф.Р-6254, 77 од.зб., 1958–1985 рр. 
„Дружба”, с. Севрюки, ф.Р-5228,112 од.зб.,1944–1976,1980–1981,               
1983–1986 рр. 
Ім. Булаєнко, с. Сорокодуби, ф.Р-5373, 14 од.зб., 1961–1966 рр. 
„Новий шлях”, с. Сохуженці, ф.Р-5239, 37 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Перемога”, с. Терешки, ф.Р-5236, 69 од.зб.,1944–1957 рр. 
ім. Дзержинського, с. Тріски, ф.Р-5243, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
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„Червоний партизан”, с. Трусилівка, ф.Р-5242, 20 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоний шлях”, с. Федорівка, ф.Р-5247, 27 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Хотьківці, ф.Р-5736, 39 од.зб., 1950–1963 рр. 
ім. Богдана Хмельницького, с.Чернелівка, ф.Р-5714, 27од.зб., 1952–1964 рр. 
ім. Кірова, с. Щиборівка, ф.Р-5724, 28 од.зб., 1964–1967 рр. 
„Зоря комунізму”, с.Яворівці, ф.Р-5720, 121 од.зб., 1953–1975 рр. 
ім. ХХ річчя Жовтня, с.Якимівці, ф.Р-5245, 17 од.зб., 1944–1950, 1957 рр. 
Летичівського  району 
„Червоний край”, с. Антонівка, ф.Р-4964, 6 од.зб., 1946–1948 рр. 
„Перемога”, с.Бабино, ф.Р-246, 3 од.зб., 1932–1934 рр. 
„Червоний промінь”, с.Білецьке, ф.Р-4196, 16 од.зб., 1945–1953 рр. 
ім.ХХІ з”їзду КПРС, с. Бохни, ф.Р-4190, 117 од.зб., 1946–1980 рр. 
ім. Шевченка, с.Вербка, ф.Р-4214, 42 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Пархоменко, с. Волосівці, ф.Р-4117, 61 од.зб., 1944–1947, 1963–1980 рр. 
„Прогрес”, с. Голенищево, ф.Р-5081,123од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Ватченко, с. Голосків, ф.Р-4115,142од.зб., 1940, 1944-1980 рр. 
„Шляхом Леніна”, с. Горбасів, ф.Р-5881, 60 од.зб., 1961–1980 рр. 
„Більшовик”, с. Греченці, ф.Р-4587, 117 од.зб., 1944-1980 рр. 
ім.Дзержинського, с.Грушківці, ф.Р-4177, 43 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Щорса, с. Залетичівка, ф.Р-4187, 81 од.зб., 1944–1950, 1963–1980 рр. 
ім. Кірова, с.Козачки, ф.Р-4192, 89 од.зб.,1944,1949–1980 рр. 
ім. Сталіна, с. Копитинці, ф.Р-4191, 68 од.зб.,1945–1963 рр. 
ім. ХХ з”їзду КПРС, с. Кудинка, ф.Р-4188, 88 од.зб., 1947–1980 рр. 
ім.Димитрова, с. Лісова Березівка, ф.Р-4212, 8 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Нова громада”, с. Лозни, ф.Р-5770, 4 од.зб., 1946–1949 рр. 
ім. Богдана Хмельницького, с. Майдан Вербецький,ф.Р-4189, 91 од.зб.,      
1947–1980 рр. 
„Червоний майдан”, с. Майдан Сахнівський, ф.Р-4606, 9 од.зб., 1940, 1944–
1950 рр. 
ім. Калініна, с. Малаковщина, ф.Р-4642, 6 од.зб., 1946–1947, 1950–1951 рр. 
ім. ХХ з”їзду КПРС, с. Митківці, ф.Р-4127, 34 од.зб., 1944–1947, 1957–1963 рр. 
ім. Котовського, с. Новокостянтинів, ф.Р-4203, 46 од.зб., 1945–1957 рр. 
ім.Петровського, с. Новокостянтинів, ф.Р-4202, 17 од.зб., 1958–1959 рр. 
ім. Енгельса, с. Нова Синява, ф.Р-2206, 56 од.зб., 1936, 1950–1980 рр. 
„Червоний маяк”, с.Паплинці, ф.Р-2190, 35 од.зб.,1930–1936, 1962–1980 рр. 
ім. Шевченка, с.Ялинівка, ф.Р-4178, 124 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Жданова, с. Подільське, ф.Р-4195, 38 од.зб., 1944–1961 рр. 
ім. Куйбишева, с. Попівці, ф.Р-4484, 111 од.зб., 1944–1960, 1963, 1964 рр. 
„Перемога”, с. Прилужне, ф.Р-5437, 93 од.зб.,1944–1969 рр. 
ім. Котовського, с.Ревуха, ф.Р-4948, 12 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоний хлібороб”, с. Рожни, ф.Р-4198, 10 од.зб., 1947–1952 рр. 
ім. Леніна, с. Россоховата, ф.Р-4584, 4 од.зб., 1947–1949 рр. 
„Червоний Жовтень”, с. Рудня, ф.Р-4603, 11 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червона Зірка”, с. Сахни, ф.Р-4199, 97 од.зб., 1944–1980 рр. 
„Червоний шлях”, с. Свічна, ф.Р-4200, 8 од.зб., 1947–1950 рр. 
ім. ХХІІ з׳їзду КПРС, с. Снітівка, ф.Р-4186,111од.зб., 1948–1980 рр. 
ім. Леніна, с. Ставниця,  ф.Р-4116, 109од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Куйбишева,с.Суслівці, ф.Р-4152, 74 од.зб.,1918–1941,1944,1946–1950,  
1965-1980 рр. 
ім. Леніна, с. Сьомаки, ф.Р-5774, 44 од.зб., 1932–1933, 1961–1981рр. 
ім. Кірова, с. Теліженці, ф.Р-2349, 1 од.зб.,1936 р. 
ім. Щорса, с. Терлівка, ф.Р-4201, 74 од.зб., 1945–1963 рр. 
„Червоний грунт”, с. Уласово-Русанівка, ф.Р-2352, 4 од.зб., 1933–1935 рр. 
ім. Калініна, с. Чапля, ф.Р-5880, 90 од.зб.,1947–1980 рр. 
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ім. Гагаріна, с. Шпичинці, ф.Р-607, 72 од.зб., 1931–1934,1944–1966 рр. 
ім. Чапаєва, с. Шрубків, ф.Р-4129, 64 од.зб., 1944–1949, 1953–1980 рр. 
„Червоний промінь”, с. Юзефівка, ф.Р-609, 2 од.зб., 1932–1934 рр. 
ім. 50-річчя Жовтня, с. Ярославка, ф.Р-4109,131од.зб.,1939–1941,1944–1980 рр. 
Мануїльського району 
ім. Леніна, с.Волиця Польова, ф.Р-3947, 33 од.зб., 1947–1959 рр. 
„Червона Україна”, с. Єлізаветпіль, ф.Р-5490, 14 од.зб., 1953–1960 рр. 
Меджибізького району 
ім. Кірова, с. Головченці, ф.Р-4118, 20 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Западинці, ф.Р-5097, 15 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Суворова, с. Лисогірка, ф.Р-4121, 119 од.зб., 1944–1947, 1954–1959 рр. 
ім. Шевченка, с. Мохунки, ф.Р-4128, 4 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім.Б.Хмельницького, с.Пилявка, ф.Р-2023, 20 од.зб., 1933–1937, 1951–1960 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Редвинці, ф.Р-5566, 84 од.зб., 1947–1959 рр. 
„Червоний прапор”, с. Русанівці, ф.Р-4119, 7 од.зб., 1944–1948 рр. 
ім. Ворошилова, с. Терешівці, ф.Р-1472, 14 од.зб., 1940, 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Требухівці, ф.Р-4123, 167 од.зб., 1933–1940, 1944–1980 рр. 
Миньковецького району 
ім. Петровського, с. Великий Жванчик, ф.Р-4430, 258 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. Шевченка, с. Велика Кужелева, ф.Р-4452, 36 од.зб.,1938,1940,1944–1958 рр. 
„Промінь Жовтня”, с. Велика Кужелева, ф.Р-4454, 27 од.зб.,1944–1951 рр. 
„Перше травня”, с. Глибочок, ф.Р-4463, 14 од.зб.,1944–1951 рр. 
„Першого травня”, с. Глибочок, ф.Р-4960, 39 од.зб.,1952–1953, 1955–1957 рр. 
ім. Мічуріна, с. Городиськи, ф.Р-4448, 60 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Артема, с. Гута Глібівська, ф.Р-4451, 7 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Кагановича, с.Гута Морозівська, ф.Р-4439, 4 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Сталіна, с.Гута Хоровиця, ф.Р-2264, 1 од.зб.,1936 р. 
ім. Дзержинського, с.Джуржівка, ф.Р-1547, 21 од.зб.,1940,1944–1958 рр. 
ім.  1-го серпня, с.Заголосна, ф.Р-4466, 10 од.зб., 1944–1947 рр. 
ім. 3-ї Сталінської п'ятирічки, с.Катеринівка, ф.Р-4468,4 од.зб.,1946–1950 рр. 
ім. Хрущова, с.Кутківці, ф.Р-4437, 18 од.зб.,1944–1949 рр. 
ім. Жданова,с.Ліпини, ф.Р-4438, 21 од.зб., 1944–1946,1950–1956 рр. 
ім. Сталіна, с.Малий Жванчик, ф.Р-6230, 22 од.зб., 1948–1958 рр. 
ім. Молотова, с.Миржіївка, ф.Р-4432, 10 од.зб.,1944–1946 рр. 
ім. Ілліча, с. Мислібори, ф.Р-4510, 20 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Жукова, с. Новий Глібів, ф.Р-4450, 14 од.зб.,1946–1950 рр. 
„Перемога”, с. Синяківці, ф.Р-4467, 6 од.зб., 1944–1947 рр. 
„Червона Зірка”, с. Ярова Слобідка, ф.Р-4469, 11 од.зб., 1944–1947 рр. 
Михайлівського району 
ім. Димитрова, с. Васильківці, ф.Р-247, 2 од.зб., 1941 р. 
ім. Калініна, с. Вербка, ф.Р-6247, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Іванківці, ф.Р-5123, 185 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Шевченка, с. Коржівці, ф.Р-4142, 45 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Будьонного, с. Карлівка, ф.Р-6321, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Чкалова, с. Красносілка, ф.Р-4141, 49 од.зб., 1944–1954 рр. 
ім. Мануїльського, с. Луки, ф.Р-4915, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 8-го Березня, с. Монастирок, ф.Р-5120, 23 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Свинна, ф.Р-4215, 2 од.зб., 1944–1945 рр. 
ім. Петровського, с. Слобідка, ф.Р-4911, 105 од.зб., 1944–1958 рр. 
Новоушицького району 
ім. Леніна, с. Антонівка, ф.Р-4462, 52 од.зб., 1945–1959 рр. 
„Нове життя”, с. Балабанівка, ф.Р-4906, 27 од.зб., 1944–1951 рр. 
„Поділля”, с. Браїлівка, фР-4797, 89 од.зб., 1944–1950,1961–1980 рр. 
ім. Калініна, с. Бучая, ф.Р-4805, 82 од.зб., 1944–1980 рр. 
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„Батьківщина”, с. Вахнівці, ф.Р- 4861, 80 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім.Жданова, с. Глібівка, ф.Р- 4831, 36 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Фрунзе, с. Глібів, ф.Р-4449, 115 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Ватутіна, с. Горячинці, ф.Р-4830, 22 од.зб., 1944–1952 рр. 
ім. Леніна, с. Любомирівка, ф.Р-4847, 27 од.зб., 1944–1952 рр. 
ім. ХХ з׳їзду КПРС, с. Жабинці, ф.Р-4853, 25 од.зб., 1944–1952, 1957–1959 рр. 
ім. Щорса, с. Заборознівці, ф.Р-4829, 16 од.зб.,1944–1945,1947–1948,1950–1951,1957–
1959 рр. 
„Прогрес”, с. Заміхів, ф.Р- 4848, 59 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Новий побут”, с. Заміхів, ф.Р-2624, 14 од.зб., 1922, 1945–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Зоряне, ф.Р-4928, 65 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Хрущова, с. Іванківці, ф.Р-4828, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Соцперемога”, с. Іванівка, ф.Р- 4832, 9 од.зб., 1944–1946 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Івашківці, ф.Р-4825, 112 од.зб., 1944–1967 рр. 
ім. Свердлова, с. Калюс, ф.Р-4811, 28 од.зб., 1944–1954 рр. 
10-річчя Жовтня, с. Калюс, ф.Р-4849, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ватутіна, с. Капустяни, ф.Р-4827, 81 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Зоря Комуни”, с. Каскада, ф.Р-4808, 28 од.зб., 1944–1951 рр. 
ім. Мічуріна, с.Каскада, ф.Р-4807, 28 од.зб.,1944–1966 рр. 
ім. Ілліча, с. Косиківці,  ф.Р- 4433, 81 од.зб., 1944–1968 рр. 
„Шляхом Леніна”, с. Куражин, ф.Р-4840, 71 од.зб., 1946, 1948–1967 рр. 
„Радянська зірка”, с. Куча, ф.Р-4859, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Карла Маркса”, с. Куча, ф.Р-4860, 77 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Жданова, с. Лоївці,  ф.Р-4814, 99 од.зб., 1944–1980 рр. 
„Перемога”, с. Ломачинці, ф.Р-4837, 64 од.зб., 1944, 1959, 1963–1965 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Мала Стружка, ф.Р-4854, 90 од.зб., 1944–1968 рр. 
„Перемога”, с. Мала Щурка,  ф.Р-4833, 2 од.зб., 1947–1950 рр. 
„Перекоп”, с. Маціорськ, ф.Р-5756, 8 од.зб., 1946–1949 рр. 
ім. Войкова, с. Нова Гута, ф.Р- 4923, 29 од.зб., 1944–1050 рр. 
ім. 3-го Інтернаціоналу, смт. Нова Ушиця, ф.Р-2618, 42 од.зб., 1921, 1944–1949, 
1952 рр. 
ім. Кірова, с. Вільховець, ф.Р-4843, 114 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. К.Маркса, с. Осламів, ф.Р-4813, 21 од.зб., 1944–1965 рр. 
ім. Леніна, с. Песець, ф.Р-4905, 99од.зб., 1944, 1952, 1953–1954, 1956–1963, 
1967–1980 рр. 
ім. Чапаєва, с. Пилипківці, ф.Р-4818, 176 од.зб., 1944–1960 рр. 
ім. Котовського, с. Пилипи Хребтіївські, ф.Р-4822, 83 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Правда”, с. Рудківці, ф.Р-4816, 49 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Україна”, с. Слобідка, ф.Р-4835, 38 од.зб., 1944–1955 рр. 
ім. Петровського, с. Слобідка Щербовецька, ф.Р-4934, 38 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Димитрова, с. Ставчани, ф.Р- 4806, 125 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. ХХ11 з׳їзду КПРС, с. Стара Гута, ф.Р-4896, 30 од.зб.,1944–1950 рр. 1944–
1979 рр. 
„Комуніст”, с. Строків, ф.Р-4826, 207 од.зб., 1945–1948, 1950–1980 рр. 
ім. Петровського, с. Струга, ф.Р-4810, 125 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Хрущова, с. Філянівка, ф.Р- 4846, 16 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Більшовик”, с. Хребтіїв, ф.Р-4824, 51 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Кагановича, с. Цівківці, ф.Р-5760, 7 од.зб., 1944–1947 рр. 
ім. Дзержинського, с. Щербівці, ф.Р-4838, 43 од.зб., 1944–1959 рр. 
Орининського  району 
ім. 14-річчя Жовтня, с. Адамівка, ф.Р-3793, 20 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Бережанка, ф.Р-3872, 78 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Ілліча, с. Волохи, ф.Р-3870, 25 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 8-го Березня, с. Доброволя, ф.Р-3854, 23 од.зб.,1944–1950 рр. 
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„Комінтерн”, с. Дубинка, ф.Р-3869, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Комуніст”, с. Думанів, ф.Р-3642, 84 од.зб., 1944–1954 рр. 
ім. 4-ї п’ятирічки, с. Киселівка, ф.Р-3172, 20 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Кізя, ф.Р-3737, 113 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Робітник”, с. Кормильче, ф.Р-3863, 15 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Чапаєва, с. Кочубіїв, ф.Р-3681, 75 од.зб.,1944–1950,1955–1959 рр. 
ім. Кірова, с.Кочубіїв, ф.Р-3861, 65 од.зб., 1944-1959 рр. 
ім. К.Маркса, с.Красноставці, ф.Р-3855, 65 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Ворошилова, с. Мале Залісся, ф.Р-3876, 75 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Мар’янівка, ф.Р-3866, 29 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Жовтень”, с. Мар’янівка, ф.Р-3893, 57 од.зб.,1944–1947, 1949–1959 рр. 
ім. Дзержинського, с. Михайлівка, ф.Р-5555, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Петровського, с. Ніверка, ф.Р-4015, 70 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ілліча, с. Оринин, ф.Р-3826, 43 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Прапор комунізму”, с. Оринин, ф.Р-3875, 260 од.зб., 1935–1941, 1944–1980 рр. 
ім. Матросова, с. Оринин, ф.Р-3867, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Параївка, ф.Р-3865, 14 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Сталіна, с. П’ятничани, ф.Р-3864, 68 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Щорса, с. Ружа, ф.Р-3874, 126 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Ленінського комсомолу, с.Чорнокозинці, ф.Р-4012, 115 од.зб., 1944–       
1958 рр. 
Остропільського району 
ім. Леніна, с. Губин, ф.Р-5201, 151 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Хрущова, с. Мартинівка, ф.Р-87, 52 од.зб., 1944–1964 рр. 
ім. Сталіна, с. Махаринці, ф.Р-5814,5 од.зб., 1946–1947 рр. 
ім. Кірова, с. Ожарівка, ф.Р-4740, 24 од.зб.,1944–1945, 1950–1958 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Яблунівка, ф.Р-6190, 20 од.зб., 1049–1959 рр. 
Плужнянського району 
ім. Енгельса, с. Антонівка, ф.Р-4615, 9 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Ватутіна, с. Борисів, ф.Р-4590, 38 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Фрунзе, с. Велика Радогощ, ф.Р-4639, 13 од.зб.,1945–1947,1949–1953 рр. 
ім. Леніна, с. Гурщина, ф.Р-4620, 14 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Дзвінки, ф.Р-4630, 17 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Чапаєва, с. Доброгорща, ф.Р-4611, 33 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. К.Маркса, с. Добрин, ф.Р-4635, 172 од.зб.,1944, 1970 рр. 
„Хлібороб”, с. Завовк, ф.Р- 4618, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Загірці, ф.Р-4637, 11 од.зб., 1944–1948 рр. 
ім. Чкалова, с. Загребля, ф.Р-5151, 12 од.зб.,1946–1960 рр. 
„Жовтень”, с. Закриниччя, ф.Р-4621, 23 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Зіньки, ф.Р-4592, 15 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Паризької Комуни, с. Іванівка, ф.Р-4616, 9 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Корнилівка, ф.Р-4617, 9 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Лісне, ф.Р-4629, 6 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Кірова, с. Мала Гнійниця, ф.Р-1025, 1 од.зб.,1948 р. 
ім. Котовського, с. Мала Радогорщ, ф.Р-4596, 15 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Тельмана, с. Михайлівка, ф.Р-4634, 16 од.зб.,1944–1947 рр. 
ім. Дзержинського, с. Надишень, ф.Р-4937, 17 од.зб.,1944–1949 рр. 
ім. Чапаєва, с. Сторониче, ф.Р-4636, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоний Жовтень”, с. Ульянівка, ф.Р-5150, 6 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Хотень-1, ф.Р-4628, 18 од.зб.,1944–1951 рр. 
ім. Черняхівського, с. Хотень-2, ф.Р-4631, 69 од.зб.,1944–1958 рр. 
„Шляхом Жовтня”, с.Шимківці, ф.Р-5148, 13 од. зб.,1944–1948, 1950–1952,      
1954, 1956 рр. 
ім. Леніна, с. Юрківці, ф.Р-4619, 56 од.зб.,1944–1952,1954–1958 рр. 
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Полонського району 
ім. Ковпака, с. Адамів, ф.Р-4710, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Свердлова, с. Білецьке, ф.Р-4782, 314 од.зб., 1957–1986 рр. 
ім. Калініна, с. Бортники, ф.Р- 5677, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Жовтень”, с. Браженці, ф.Р-4707, 365 од.зб., 1944–1987 рр. 
ім. Шевченка, с. Варварівка, ф.Р- 4746, 33 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Коцюбинського, с. Воробіївка, ф.Р-4715, 241 од.зб., 1945–1978 рр. 
„13-річчя Жовтня”, с. Гамарня, ф.Р-5675, 6 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Ганнусине, ф.Р-5656, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Прогрес”, с. Ізабеліно, ф.Р-1662, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Соціалістичний шлях”, с. Карлівщина, ф.Р-5676, 9 од.зб., 1946–1950 рр. 
„2-а п׳ятирічка”, с.Котюржинці, ф.Р-5679, 17 од.зб., 1945–1959 рр. 
ім. Ілліча, с. Котелянка, ф.Р-4718, 224 од.зб., 1945–1975 рр. 
ім. Тельмана, с. Липівка, ф.Р-5655, 32 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Куйбишева, с. Лодзянівка, ф.Р-5646, 310 од.зб., 1944–1988 рр. 
ім. Котовського, с. Микулин, ф.Р- 3692, 330 од.зб.,1949–1982 рр. 
ім. Петровського, с. Нове Полонне, ф.Р-5678, 38 од.зб., 1946–1960 рр. 
ім. Кірова, с. Новолабунь, ф.Р-4712, 386 од.зб., 1947–1983 рр. 
ім. Леніна, с. Онацьківці, ф.Р- 4719, 346 од.зб., 1949–1986 рр. 
„Маяк”, м. Полонне, ф.Р-5652, 459 од.зб., 1944–1987 рр. 
ім. Чкалова, с. Правохоморне, ф.Р-5674, 27 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Роговичі, ф.Р-5651, 375 од.зб., 1946–1989 рр. 
ім. Ворошилова, с.Стара Гута, ф.Р-4744, 35 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Шана Леніну”, с. Скидовисько, ф.Р-4757, 24 од.зб., 1944–1951 рр. 
„Україна”, с. Юрівщина, ф.Р-4759, 20 од.зб., 1960–1963 рр. 
Проскурівського району 
ім. Щорса, с. Заріччя, ф.Р-2535, 44 од.зб., 1944–1958 рр. 
„Світова зірниця”, с. Калинівка, ф.Р-2217, 1 од.зб., 1940 р. 
ім. Молотова, с. Книжківці, ф.Р- 5871, 76 од.зб., 1949–1961 рр. 
Ружичнянського району 
ім. Петровського, с. Виселок Колибань, ф.Р-5033, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 8-го Березня, с. Вищі Вовківці, ф.Р-2441, 8 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Петровського, с. Гнатівці, ф.Р-5588, 30 од.зб., 1944–1962 рр. 
ім. Калініна, с. Гречани, ф.Р-2221, 58 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Правда”, с. Іванківці, ф.Р-2404, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоне село”, с. Івашківці, ф.Р-5034,  25 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Котовського, с. Калинівка, ф.Р-5578, 3 од.зб.,1954–1962 рр. 
12-річчя Жовтневої революції, с. Карпівці, ф.Р-5878, 31 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. ХVІІІ з”їзду ВКП(б), с. Лезнево, ф.Р-5874, 84 од.зб.,1944–1960 рр. 
ім. Чапаєва, с. Немиченці, ф.Р- 5561, 84 од.зб.,1944–1960 рр. 
ім. Дзержинського, с. Мацьківці, ф.Р-5100, 23 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Чапаєва, с. Немичинці, ф.Р-5561, 184 од.зб., 1944–1971 рр. 
ім. Боровського, с.Нижчі Вовківці, ф.Р-5697, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Свердлова, с. Розсоша, ф.Р-5565, 68 од.зб.,1944–1959 рр. 
„Червоний партизан”, с.Скаржинці, ф.Р-5658, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Стуфчинці, ф.Р- 5563, 69 од.зб.,1944–1964, 1967–1968 рр. 
ім. Будьонного, с. Тиранівка, ф.Р-2225, 28 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Ходаківці, ф.Р-5879, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Червона Зірка, ф.Р-2473, 11 од.зб., 1946–1950 рр. 
Сатанівського району 
ім. Леніна, с. Олександрівка, ф.Р-4362, 100 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Кірова, с. Бубнівка, ф.Р-5532, 2 од.зб., 1946–1950 рр. 
ім. Котовського, с. Гречана, ф.Р-1049, 1 од.зб., 1950 р. 
„Шлях Леніна”, с. Дахнівка, ф.Р-4059, 87 од.зб., 1944–1959 рр. 
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„Жовтень”, с. Жаглівка, ф.Р-4726, 11 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Шлях Жовтня”, с.Журавлинці, ф.Р-5686, 10 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Жданова, с. Зверхівці, ф.Р-4731, 132 од.зб., 1940, 1944–1959 рр. 
„20-річчя Жовтня”, с. Іванківці, ф.Р-3962, 14 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 20 - річчя Жовтня, с.Іванківці, ф.Р-3961,38 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Кірова, с. Калитинці, ф.Р-5536, 81 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Дзержинського, с. Кам’янка, ф.Р-4737, 31 од.зб.,1947–1959 рр. 
ім. Петровського, с. Лежибоки, ф.Р-5540, 5 од.зб.,1944–1050 рр. 
ім. Хрущова, с. Липівка, ф.Р.-5685, 9 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Мартинківці, ф.Р-4736, 33 од.зб., 1944-1953, 1956–1959 рр. 
ім. Сталіна, с. Раціборівка, ф.Р-4961, 14 од.зб., 1949–1950 рр. 
ім. Щорса, с. Сатанівська Слобода, ф.Р-3960, 10 од.зб., 1944–1950 рр. 
Славутського району 
ім. Леніна, с. Ганнопіль, ф.Р- 4091, 260 од.зб., 1944–1982 рр. 
ім. Дзержинського, с. Ганнопіль, ф.Р- 2581, 6 од.зб., 1945–1948 рр. 
ім. Сількора Савчука, с. Берездів,  ф.Р-4111, 131 од.зб., 1944–1982 рр. 
ім. Шевченка, с. Бесідки, ф.Р- 3981, 44 од.зб., 1945–1960 рр. 
ім. ХХ11 з׳їзду КПРС, с. Варварівка, ф.Р-4072, 231 од.зб., 1947–1980 рр. 
„Будівник комунізму”,с.Вачів, ф.Р-4077, 15 од.зб., 1945–1950, 1953–1959 рр. 
„Червона зірка”, с. Волиця,  ф.Р-5381, 108 од.зб., 1951–1972 рр. 
ім. Леніна, с. Глинники, ф.Р-697, 66 од.зб., 1928–1937 рр. 
ім. Сталіна, с. Голики, ф.Р-1839, 4 од.зб., 1939, 1949–1950 рр. 
ім. Чкалова, с. Дідова Гора, ф.Р- 675, 38 од.зб., 1934, 1944–1960 рр. 
ім. Шевченка, с. Довжки,  ф.Р-692, 216 од.зб., 1930–1935, 1957–1982 рр. 
„Радянська Україна”, с. Досин, ф.Р-2394, 23 од.зб., 23 од.зб., 1932, 1939–1940, 1945–
1969 рр. 
„Перше Травня”, с. Киликіїв, ф.Р-4075, 175 од.зб., 1946–1980 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Клепачі,ф.Р-2188,125 од.зб., 1930–1934,1938,                
1944–1984 рр. 
„Червоний сіяч”, с. Колом׳є, ф.Р-5383, 6 од.зб., 1949–1950 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Комарівка,ф.Р-3181, 22 од.зб., 1939, 1944–1950 рр. 
ім. Жданова, с. Кутки, ф.Р-4076, 55 од.зб.,1946–1951 рр. 
„Дружба”, с. Лисиче, ф.Р-2414, 167 од.зб., 1936, 1945–1982 рр. 
ім. Чкалова, с. Миньківці, ф.Р-1099, 122 од.зб., 1937, 1944–1982 рр. 
„Правда”, с. Мирутин, ф.Р-5388, 69 од.зб., 1958–1978 рр. 
ім. Ватутіна, с. Мухарів, ф.Р-4180, 151 од.зб., 1946–1980 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Пашуки, ф.Р-4742, 159 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червоний партизан”,с.Перемишель,ф.Р-4073,15од.зб., 1945–1949,1957–1959 рр. 
ім. Пархоменка, с. Печиводи, ф.Р-4071, 163 од.зб., 1946–1973 рр. 
ім. Островського, с. Піддубці, ф.Р- 4078, 106 од.зб., 1945–1980 рр. 
ім. Петровського, с. Пузирки, ф.Р-4070, 16 од.зб., 1947–1950 рр. 
„Новий шлях”, с. Рівки, ф.Р- 5404, 11 од.зб.,  1944–1950 рр. 
„Вперед до комунізму”,с.Сьомаки,ф.Р-2191,182 од.зб.,1935,1939,1940,1944–
1970 рр. 
„Червоний прикордонник”, с. Солов׳є, ф.Р- 5397, 3 од.зб., 1949–1950 рр. 
„Червоний переможець”, с. Соснівка, ф.Р-5406, 5 од.зб., 1938–1940, 1944, 1949 рр. 
„Україна”, с. Ставичани, ф.Р-5386, 96 од.зб., 1950–1976 рр. 
ім. Загиблих комунарів , с. Стригани, ф.Р-5405, 15 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Дзержинського, с. Старий Кривин, ф.Р- 4069, 146 од.зб., 1944–1979 рр. 
„Більшовик”, с. Ташки, ф.Р- 2399, 2 од.зб., 1939 р. 
„Шлях Жовтня”, с. Хоняків, ф.Р- 5389, 141 од.зб., 1946–1981 рр. 
ім. Тімірязєва, с. Хоровець, ф.Р- 4074, 107 од.зб., 1946–1982 рр. 
ім. Будьонного, с. Хоросток, ф.Р-2246, 1 од.зб., 1939 р. 
„Ленінський шлях”, с.Хутір, ф.Р-704, 154 од.зб., 1930–1938, 1948–1950 рр. 
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„Шлях Ілліча”, с. Цвітоха, ф.Р-5781, 190 од.зб., 1946–1982 рр. 
ХV річчя Жовтня, с. Шатерники, ф.Р-5524, 5 од.зб., 1946–1950 рр. 
Смотрицького району 
ім. Котовського, с. Балин, ф.Р-3649, 28 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Тельмана, с. Балин, ф.Р-3648, 9 од.зб., 1947–1950 рр. 
ім.Чапаєва, с. Балин, ф.Р-3645, 66 од.зб.,1944–1950 рр. 
„Радянський селянин”, с. Балинівка, ф.Р-3660, 7 од.зб., 1946–1950 рр. 
„3-й вирішальний”, с. Біла, ф.Р-3664, 37 од.зб.,1945–1950 рр. 
„Політвідділ”, с.Біла, ф.Р-3659,15 од.зб.,1944–1946 рр. 
ім. Ворошилова, с. Великий Карабчіїв, ф.Р-4850, 14 од.зб.,1945–1950 рр. 
ім. Фрунзе, с. Вербична, ф.Р-3669,24 од.зб.,1948–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Вовкотруби, ф.Р-3663,24 од.зб.,1948–1950 рр. 
„Більшовик”, с. Грицьків, ф.Р-4874, 9 од.зб.,1951–1957 рр. 
„Заповіт Леніна”, с. Западинці, ф.Р-4871, 146 од.зб.,1944–1961 рр. 
„Серп і молот”, с. Золотарка, ф.Р-4869, 21 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Дмитрова, с. Карачківці, ф.Р-3655, 6 од.зб.,1945–1950 рр. 
„Перемога”, с. Криничани, ф.Р-3641, 31 од.зб.,1945–1950 рр. 
„Паризької Комуни”, с. Купин, ф.Р-4865, 39 од.зб.,1944–1960 рр. 
„Нове життя”, с. Мала Яромирка, ф.Р-4863, 45 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Мар'янівка, ф.Р-3661, 20 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с.Нова Гута, ф.Р-3662, 25 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Нове життя”, с. Нова Пісочна, ф.Р-5657, 6 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Будьонного, с. Пісочна, ф.Р-5189, 33 од.зб., 1948–1958 рр. 
ім. Ілліча, с. Скіпче, ф.Р-3639, 117 од.зб., 1948–1961 рр. 
ім. Комінтерну, с. Скіпче, ф.Р-3654, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Перемога”, с. Скіпче,  ф.Р-3658, 4 од.зб.,1948–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Слобідка Балинська, ф.Р-3644, 30 од.зб.,1945–1950 рр.  
„Шлях Леніна”,с. Слобідка Смотрицька, ф.Р- 3653, 183 од.зб.,1944–1950 рр. 
„Червона Зірка”, с. Смотрич, ф.Р-3656, 6 од.зб.,1946–1959 рр. 
ім. III Інтернаціоналу, с. Смотрич, ф.Р-3657, 13 од.зб.,1946–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Степанівка, ф.Р-3646, 21 од.зб.,1946–1958 рр. 
ім. Леніна, с. Чорна, ф.Р-3668, 30 од.зб., 1944–1952 рр. 
„Жовтень”, с. Черче, ф.Р-5338, 20 од.зб., 1944–1950 рр. 
Солобковецького району 
ім. 1-го Травня, с. Майдан Морозівський, ф.Р-4444, 14 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Леніна, с. Слобідка Глушковецька, ф.Р-4406, 23 од.зб., 1944–1950, 1949 рр. 
ім. Ворошилова, с. Слобідка Малієвецька, ф.Р-4465, 25 од.зб., 1944–1945 рр. 
ім. Ворошилова, с. Сприсівка, ф.Р-4405, 43 од.зб., 1934, 1938,1941–1949 рр. 
ім. Шевченка, с. Солобківці, ф.Р-1498, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Солобківці, ф.Р-5330, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с.Ставище, ф.Р-4476, 19 од.зб., 1944–1951 рр.  
Старокостянтинівського району 
„Правда”, с. Баглаї, ф.Р-5072, 207 од.зб., 1957–1985 рр. 
ім. Мануїльського, с. Березне, ф.Р- 3683, 54 од.зб., 1944–1966 рр. 
„Маяк”, с. Бутівці, ф.Р-3584, 113 од.зб., 1944–1985 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Великі Мацевичі, ф.Р-3698,40 од.зб.,1945–1946,1957–
1965 рр. 
„Прогрес”, с. Великий Чернятин, ф.Р-6300, 289 од.зб.,1944–1990 рр. 
ім. Суворова, с. Велика Шкарівка, ф.Р-3690, 57 од.зб., 1947, 1949–1961 рр. 
ім. Суворова, с. Вербівці, ф.Р-3682, 55 од.зб., 1946–1981 рр. 
„Україна”, с. Вербородинці, ф.Р-5075, 12 од.зб., 1944–1951 рр. 
ім. Шевченка, с. Вишнопіль,ф.Р-5079, 108 од.зб., 1948,1950–1952,1954–1983 рр. 
ім. ВКП(б), с. Волиця-Керекешина, ф.Р-5070, 28 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Леніна, с. Воронківці,  ф.Р-162, 48 од.зб., 1960–1969 рр. 
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„Молодий більшовик”, с. Гнатки,  ф.Р-5074, 12 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Григорівка,  ф.Р-5071, 172 од.зб., 1944, 1949–1966 рр. 
ім. Горького, с. Громівка, ф.Р-5176, 78 од.зб., 1944–1966 рр. 
ім. ВЛКСМ, с. Губча, ф.Р- 3685, 213 од.зб.,1945–1975 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Драчі, ф.Р-3687, 216 од.зб., 1944–1965 рр. 
ім. Пархоменко, с. Загірне, ф.Р-5073, 51 од.зб., 1944–1963 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Заслуч, ф.Р-159, 48 од.зб., 1945–1964 рр. 
ім. Островського, с. Дзеленці, ф.Р-3694, 122 од.зб., 1945–1984 рр. 
ім. Кірова, с. Ілляшівка, ф.Р-6303, 247 од.зб., 1944–1955,1957–1986 рр. 
ім. Петровського, с. Йосипівка, ф.Р-165, 43 од.зб., 1944–1965 рр. 
ім. ХХ з׳їзду КПРС, с. Іршики,ф.Р-6281, 301 од.зб., 1944–1984 рр. 
ім.. Петровського, с.Караїмівка, ф.Р-5815, 8 од.зб., 1944–1947 рр. 
ім. 1 Травня, с. Капустин, ф.Р-206, 37 од.зб., 1944–1960 рр. 
ім. Мануїльського, с. Киселі, ф.Р-3327, 49 од.зб., 1925–1926, 1944–1964 рр. 
„Дружба”, с. Коржівка, ф.Р-5078, 217 од.зб., 1957–1982 рр. 
ім. Щорса, с. Ладиги, ф.Р-107, 137 од.зб., 1944–1972 рр. 
ім. ХХ11 з׳їзду КПРС, с. Левківка, ф.Р-6392, 165 од.зб., 1961–1980 рр. 
ім. Маяковського, с. Ленківці, ф.Р-3699, 111 од.зб., 1945–1961рр. 
ім. Ілліча, с. Миролюбне, ф.Р-6284, 195 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Ватутіна, с. Морозівка,ф.Р-5194, 100 од.зб., 1944–1966 рр. 
„Радянська Україна”, с. Немиринці, ф.Р-5066, 214 од.зб., 1944–1966 рр. 
„Іскра”, с. Огіївці, ф.Р-5195, 197 од.зб., 1944–1955, 1961–1966 рр. 
ім. Калініна, с. Пашківці, ф.Р-200, 37 од.зб., 1946–1959 рр. 
ім. Дзержинського, с. Пеньки, ф.Р-4358, 244 од.зб., 1949–1982 рр. 
ім. ХУ з׳їзду КПРС, с. Писарівка, ф.Р-5216, 10 од.зб., 1947–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Половинники, ф.Р-5689, 10 од.зб., 1944–1947 рр. 
„Україна”, с. Радківці, ф.Р-5069, 264 од.зб., 1950–1982 рр. 
ім. Ворошилова, с. Райки, ф.Р-214, 37 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Радянської Армії, с. Решнівка,ф.Р-190, 147 од.зб., 1945,1949–1950, 1957–
1994 рр. 
ім. Димитрова, с. Самчики, ф.Р-5214, 126 од.зб., 1944–1957 рр. 
ім. Чапаєва, с. Самчинці, ф.Р-6291, 106 од.зб., 1947–1960, 1962–1970 рр. 
ім. Калініна, с. Северини, ф.Р-5426, 53 од.зб., 1944–1959,1961–1962 рр. 
„Перемога”, с. Сковородки, ф.Р-157, 107 од.зб., 1944–1970 рр. 
ім. Молотова, с. Слобода, ф.Р-186, 33 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Володарського, с. Старий Остропіль, ф.Р-6301, 211 од.зб., 1945–1987 рр. 
ім. Жданова, м. Старокостянтинів, ф.Р-4954, 356 од.зб., 1944–1987 рр. 
ім. Молотова, с. Степок, ф.Р-5687, 8 од.зб., 1944–1948 рр. 
„Мир”, с. Стецьки, ф.Р-4514, 221 од.зб., 1944–1953, 1956–1984 рр. 
„Комуніст”, с. Чорна, ф.Р-6302, 262 од.зб., 1944–1986 рр.  
Старосинявського району 
„Заповіт Ілліча”, с. Адампіль, ф.Р-240, 38 од.зб., 1932–1936, 1950–1980 рр. 
ім. 1-ої Кінної Червонокозачої дивізії, с.Дашківці, ф.Р-2197, 21 од.зб., 1935, 1944–
1948 рр.  
ім. Дзержинського, с. Олександрівка, ф.Р-243, 3 од.зб., 1935 рр. 
ім. Будьонного, с. Олексіївка,  ф.Р-242, 3 од.зб., 1933–1935 рр. 
ім. Червоної Армії, с. Олексіївка,ф.Р-241, 31 од.зб., 1933–1935, 1945–1954 рр. 
„Росія”, с. Бабино, ф.Р-2266, 54 од.зб., 1936, 1950–1988 рр. 
„Світовий комунар”, с. Гречана,ф.Р-254, 7 од.зб., 1932–1935 рр. 
ім. Сталіна, с. Десерівка, ф.Р-2186, 5 од.зб., 1933–1935 рр. 
ім. Матросова, с. Заставці,ф.Р-2200, 79 од.зб., 1930, 1944–1980 рр. 
„Радянська Україна”, с. Івки, ф.Р-586, 33 од.зб., 1935, 1959–1980 рр. 
ім. Ватутіна, с. Карпівці, ф.Р-4130, 5 од.зб., 1944–1948 рр. 
ім. Ульянова, с. Лисанівці, ф.Р-4114, 98 од.зб., 1946–1980 рр. 
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„КІМ”, с. Лятківці, ф.Р-2268, 2 од.зб., 1933–1935 рр. 
„Інтернаціонал”, с. Мисюрівка, ф.Р-593, 6 од.зб., 1934–1936 рр. 
„Більшовик”, с. Мшанець,  ф.Р-6287, 80 од.зб., 1948–1989 рр. 
„Жовтень”, с. Паньківці, ф.Р-4113, 55 од.зб., 1944–1949, 1958–1960 рр. 
„Комунар”, с. Перекори, ф.Р-600, 3 од.зб., 1931 р. 
„Дружба”, с. Пилява,  ф.Р-1721 , 76 од.зб., 1933–1934, 1944–1980 рр. 
ім. Петровського, с. Пишки, ф.Р-6189, 35 од.зб., 1957–1980 рр. 
ім. Косіора, смт. Стара Синява, ф.Р-604, 6 од.зб., 1932–1935 рр. 
„Здобуток Жовтня”, смт. Стара Синява, ф.Р-605, 161 од.зб.,1932–1936,1944–
1980 рр. 
„Поділля”, с. Харківці, ф.Р-6188, 33 од.зб., 1951–1980 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Цимбалівка, ф.Р-6191, 61 од.зб., 1949–1980 рр. 
ім. Горького, с. Щербані, ф.Р-608, 4 од.зб., 1933–1936 рр. 
Староушицького району 
ім. Орджонікідзе, с. Гараївка, ф.Р-4008, 52 од.зб., 1944–1957 рр. 
ім. 9-го січня, с. Губарів, ф.Р-2261, 28 од.зб., 1939–1940, 1946–1949 рр. 
ім. Ватутіна, с. Гута Чугорська, ф.Р-3419, 117 од.зб., 1944–1952 рр. 
ім. 30-річчя ВЛКСМ, с. Дурняківці, ф.Р.-4028, 25 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Канилівка, ф.Р-3998, 25 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ворошилова, с. Козодавинці, ф.Р-3991, 72 од.зб.,1944–1950 рр. 
„13-річчя Жовтня”, с. Кривчани, ф.Р-3990, 13 од.зб.,1946–1950 рр. 
„Наддністрянська правда”, с. Лисківці, ф.Р-3421, 14 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Ярославського, с. Лучки, ф.Р-3420, 11 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Пижівка, ф.Р-4823, 109 од.зб., 1944–1959,1970–1980 рр. 
ім. Чапаєва, с. Раколупці, ф.Р-2201, 38 од.зб., 1935–1941,1945–1951 рр. 
ім. Жданова, с. Рункошів, ф.Р-3428, 59 од.зб.,1944–1956 рр. 
Ім. Шевченка, с.Рункошів, ф.Р-3427, 23 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Калініна, с. Садове, ф.Р-4929, 9 од.зб.,1944–1950,1952 рр. 
ім. Сталіна, смт. Стара Ушиця, ф.Р-1088, 75 од.зб., 1939–1941, 1944–1957 рр. 
ім. Котовського, с. Студениця, ф.Р-3989, 40 од.зб., 1944–1957 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Теремці, ф.Р-3423, 27 од.зб.,1944–1949 рр. 
ім. Молотова, с. Чугор, ф.Р-3424, 25 од.зб.,1944–1950 рр. 
„Паризька комуна”, с. Шебутинці, ф.Р-2037,43 од.зб.,1929–1941рр. 
ім. 26 грудня, с. Шелестяни, ф.Р-4927, 23 од.зб.,1944–1950 рр. 
ім. Кагановича, с. Яр Косиковецький, ф.Р-3422, 32 од.зб., 1944–1950 рр.  
Теофіпольського району 
„Україна”, с. Бережинці, ф.Р-2121, 38 од.зб., 1951–1966 рр. 
„Батьківщина”, с. Борщівка, ф.Р- 5487, 13 од.зб., 1959–1965 рр. 
ім. Чапаєва, с. Великий Лазучин, ф.Р-2207, 67 од.зб., 1948–1968 рр. 
ім. Леніна, с. Волиця, ф.Р-4730, 59 од.зб., 1944–1959 рр. 
ім. Островського,  с. Гаврилівка, ф.Р-5482, 55 од.зб., 1949–1965 рр. 
ім. Шевченка, с. Гальчинці, ф.Р- 5488, 54 од.зб., 1944–1965 рр. 
ХІІІ річчя Жовтня, с. Кузьминці, ф.Р-5483, 33 од.зб., 1944–1957 рр. 
„Арсенал”, с.Корабіївка, ф.Р-5485, 32 од.зб., 1951–1965 рр. 
„Правда”, с. Кунча, ф.Р-5495 , 49 од.зб., 1949–1959 рр. 
ім. Кірова, с. Лисогірка, ф.Р-5493, 19 од.зб., 1950–1959 рр. 
„Іскра”, с. Лютарівка, ф.Р- 1980, 42 од.зб., 1946–1950, 1956–1966 рр. 
ім. 111 Інтернаціоналу, с. Малий Лазучин, ф.Р-5999, 26 од.зб., 1948–1959 рр. 
„Більшовик”, с. Мануїльське, ф.Р-5498, 226 од.зб., 1944–1985 рр. 
ім. Фрунзе, с. Михиринці, ф.Р-3945, 77 од.зб., 1944–1965 рр. 
ім. Сталіна, с. Михнівка, ф.Р-5492, 12 од.зб., 1951–1960 рр. 
„Шлях Ілліча”, с. Ординці, ф.Р-2113, 40 од.зб., 1945–1948, 1950–1951, 1953–
1955, 1957, 1963, 1965–1966 рр. 
„Комінтерн”, с. Поляхова, ф.Р-2090, 210 од.зб., 1950–1987 рр. 
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ім. Щорса, смт. Теофіполь, ф.Р-5497, 99 од.зб., 1948–1986 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Човгузів, ф.Р-5486, 39 од.зб., 1956–1965 рр. 
ім. ХХ-річчя Жовтня, с. Шарлаївка, ф.Р-4729, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Поділля”, с. Шибена, ф.Р-2110, 59 од.зб., 1944–1963 рр. 
Хмельницького району 
ім. Куйбишева, с. Андрійківці, ф.Р-5590, 83 од.зб., 1951–1963 рр. 
ім. Ілліча, с. Антонівка, ф.Р-3913, 38 од.зб., 1945–1977 рр. 
ім. Куйбишева, с. Аркадіївці, ф.Р-5875, 63 од.зб., 1944–1961 рр. 
„Світанок”, с. Везденьки, ф.Р-3903, 21 од.зб., 1944–1948, 1956–1971 рр. 
ім. КПРС, с. Водички, ф.Р-3915, 96 од.зб., 1944–1976 рр. 
„Дружба”,с.Бережанка, ф.Р-3914, 21 од.зб., 1944–1947,1951–1955, 1957–1959 рр. 
ім. К.Маркса, с. Гвардійське, ф.Р-5039, 72 од.зб., 1946–1976 рр. 
„Шлях Леніна”, с. Гелетинці, ф.Р-5589, 88 од.зб., 1950–1965, 1975–1983 рр. 
ім. Леніна, с. Грузевиця, ф.Р-3919, 81 од.зб., 1944–1977 рр. 
ім. Шестакова, с. Давидківці,ф.Р-4110, 123 од.зб., 1944–1976 рр. 
„Україна”, с. Доброгорща, ф.Р-5591, 67 од.зб., 1950–1974 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Жовтневе, ф.Р-5577, 114 од.зб., 1944–1957, 1961–1968, 
1972–1979 рр. 
„Комуніст”, с. Жучківці, ф.Р- 5099, 89 од.зб., 1947–1981 рр. 
ім. Калініна, с. Захарівці,  ф.Р-3911, 45 од.зб., 1944–1945, 1950–1975 рр. 
ім. ХІІ річчя Жовтня, с.Колибань, ф.Р-5876, 56 од.зб., 1944–1968 рр. 
„Поділля”, с. Копистин, ф.Р-5038, 128 од.зб., 1944–1978 рр. 
„Мир”, с. Малашівці, ф.Р-5579, 65 од.зб., 1949–1975 рр. 
ім. Димитрова, с. Малиничі, ф.Р-5103, 221 од.зб., 1944–1983 рр. 
„Країна Рад”, с. Масівці, ф.Р-5040, 83 од.зб., 1944–1966, 1968–1977 рр. 
ім. Красіна, с. Моломолинці, ф.Р-5564,56 од.зб.,1948–1950, 1958–1965, 1967–
1977 рр. 
„Паризької Комуни”,с. Миколаїв, ф.Р-3923, 56 од.зб.,1944–1948, 1950–1965 рр. 
„Ленінець”, с. Олешин, ф.Р-5101, 91 од.зб., 1944–1968 рр. 
„Жовтень”, с. Осташки, ф.Р-3927, 47 од.зб., 1945–1965 рр. 
„Шлях Перемоги”, с. Пархомівці, ф.Р-5873, 82 од.зб.,1945–1972 рр. 
ім. Горького, с. Пашківці, ф.Р-5035,106 од.зб.,1944–1958, 1960–1967,1969–1970,1976–
1980 рр. 
„Заповіт Леніна”, с. Педоси, ф.Р-6242, 26 од.зб., 1956–1977 рр. 
ім. Ватутіна, с. Печеськи, ф.Р-5562, 118 од.зб., 1944–1980 рр. 
„Зоря”, с. Пирогівці, ф.Р-5104, 129 од.зб., 1944–1975 рр. 
„Червоний партизан”,с.Польові Гринівці,ф.Р-3882,16 од.зб.,1944–1950,1952 рр. 
ім. Кутузова, с. Райківці, ф.Р- 5036, 53 од.зб., 1951–1974 рр. 
„Маяк”, с. Рідкодуби, ф.Р-3884, 55 од.зб.,1944–1945, 1947, 1950–1978 рр. 
ім. Суворова, с. Рижулинці, ф.Р-5872, 69 од.зб., 1949–1971 рр. 
ім. ХХІІ з׳їзду КПРС, с. Ружичанка, ф.Р-5560, 139 од.зб., 1931–1939,          
1944–1980 рр. 
„Комунар”, с. Ружична, ф.Р-5037, 250 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. Островського,с. Ставчинці,ф.Р-3900,88 од.зб.,1935,1944–1945,1956–1981 рр. 
ім. Орджонікідзе, с.Терешівці, ф.Р-5567, 138 од.зб., 1946–1989 рр. 
ім. Крупської, с. Черепова, ф.Р-5558, 28 од.зб., 1948–1964 рр. 
„Зорі Кремля”, с. Черепівка, ф.Р-5559, 44 од.зб., 1944–1945, 1957–1974 рр. 
ім. Дзержинського, с. Шаровечка, ф.Р-5115, 91 од.зб., 1944–1968 рр. 
„Ленінський шлях”, с.Шпиченці, ф.Р-5577, 114 од.зб., 1944–1957, 1961–
1968,1972–1979 рр. 
Чемеровецького району 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Андріївка, ф.Р-3879, 116од.зб., 1944–1967 рр. 
ім. Б.Хмельницького, с. Біла, ф.Р-3638, 273од.зб., 1947–1984 рр. 
„Нове життя”, с. Бережанка, ф.Р-244, 17 од.зб., 1930–1932 рр. 
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ім. Орджонікідзе, с. Бережанка, ф.Р-3929, 34 од.зб., 1945–1950 рр. 
ім. Менжинського, с. Боднарівка,ф.Р.-3910, 26 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Червона Зірка”, с. Вікторівка, ф.Р-248, 44 од.зб., 1929–1934, 1944–1950 рр. 
ім. Шевченка, с. Вільхівці, ф.Р-2002, 22 од.зб., 1931 р. 
ім. Калініна, с.Вільхівці, ф.Р- 249, 266 од.зб., 1930–1933, 1944–1983 рр. 
„Політвідділ”, с. Вільхівці, ф.Р-612, 61 од.зб.,1930–1931, 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Вишнівчик, ф.Р-5597, 50 од.зб.,1955–1964 рр. 
ім. Будьонного, с.Вигода, ф.Р-3880, 12 од.зб., 1946–1950 рр. 
„Правда”, с. Гуків, ф.Р-3828, 292 од.зб., 1944–1984 рр. 
ім. Чубаря, с. Гусятин, ф.Р-253, 57 од.зб., 1930–1934 рр. 
ім. Свердлова, с. Гусятин, ф.Р-3890, 162 од.зб., 1944–1966 рр. 
„Червона перемога”, с. Дембрівка, ф.Р-256, 50 од.зб., 1930–1934 рр. 
ім. Шевченка, с. Демківці, ф.Р-3888, 12 од.зб., 1944–1947 рр. 
ім. Сталіна, с.Демківці, ф.Р-257, 60 од.зб., 1930–1932, 1944–1946 рр. 
ім. Крупської, с. Драганівка, ф.Р-1722, 109 од.зб., 1930–1934, 1940–1941,1944–
1950 рр. 
ім. Петровського, с. Драганівка, ф.Р-986, 20 од.зб.,1930–1931 рр. 
ім. Молотова, с. Драганівка, ф.Р-258, 3 од.зб., 1931 р. 
ім. Ворошилова, с. Драганівка, ф.Р-990, 5 од.зб., 1931 р. 
„Червона перемога”, с. Дубівка, ф.Р-3917, 23 од.зб., 1935, 1944–1950 рр. 
ім. 50-річчя Перемоги, с. Жабинці, ф.Р.-5660, 160 од. зб., 1957–1959,            
1967–1974 рр. 
„Нове життя”, с.Закупне, ф.Р-3925, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Ленінський комсомол”, с.Залуччя, ф.Р-3873, 49 од.зб., 1935, 1940, 1944–1958 рр. 
ім. Постишева, с. Залуччя, ф.Р-5336,124 од.зб.,1944–1967 рр. 
ім. Ворошилова, с. Збриж, ф.Р-585, 135 од.зб., 1930–1935, 1944–1950 рр. 
ім. Леніна, с. Зелена, ф.Р-1640, 28 од.зб., 1932, 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Зелена, ф.Р-2226, 3 од.зб., 1927–1931 рр. 
ім. Тімірязєва, с. Івахнівці, ф.Р-3924, 48 од.зб., 1949–1963 рр. 
14-річчя Жовтня, с.Йосипівка, ф.Р-3909, 18 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Кормильча, ф.Р-3862, 114 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Червоний прикордонник”, с.Кузьминчик, ф.Р-3889, 28 од.зб., 1944–1967 рр. 
 „Ленінський шлях”, с. Кутківці, ф.Р-3886,239 од.зб.,1944–1974 рр. 
ім. Леніна, с.Летава, ф.Р-594, 417 од.зб., 1930-1940, 1944–1965 рр. 
„Червоний Гай”, с. Мала Зелена, ф.Р-2293, 3 од.зб., 1930–1932 рр. 
„Більшовик”, с. Почапинці, ф.Р-598, 47 од.зб., 1931–1932, 1944–1950 рр. 
„Червона нива”, с. Почапинці, ф.Р-985, 10 од.зб., 1931 р. 
„Більшовик”, с. Почапинці, ф.Р-984, 1 од.зб, 1931 р. 
„13-річчя Жовтня”, с. Почапинці, ф.Р-2024, 7 од.зб., 1931 р. 
„Шляхом Леніна”, с. Пукляки, ф.Р-3871, 112 од.зб., 1944–1962 рр. 
ім. Жданова, с. Ріпинці, ф.Р-3877, 93 од.зб., 1931–1941, 1944–1962 рр. 
ім. Леніна, с. Романівка, ф.Р-5702, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ілліча, с.Сокиринці,  ф.Р-3881, 264 од.зб., 1944–1984 рр. 
“Червоний партизан”, с. Теремківці, ф.Р-2033,38 од. зб., 1931–1934,           
1945–1950 рр. 
„Світанок”, с.Цикова, ф.Р-3665, 78 од.зб., 1944–1964 рр. 
ім. Петровського, с.Чагарівка, ф.Р-3930, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Жданова, смт. Чемерівці, ф.Р-3885, 165 од.зб., 1947–1975 рр. 
ім. Жданова, смт. Чемерівці, ф.Р.-4404, 13 од.зб., 1944–1947 рр. 
„Ленінець”, с.Чорна, ф.Р-3640, 82 од.зб., 1944-1958, 1960–1965 рр. 
ім. Горького, с.Шидлівці, ф.Р-606, 206 од.зб., 1929-1932, 1944–1967 рр. 
ім. Косовського, с. Юрківці, ф.Р-2238, 131 од.зб., 1930–1932, 1947–1975 рр. 
„Переможний пролетарій”, с.Ямпільчик, ф.Р-611, 49 од.зб., 1931–1932, 1944–
1950 рр. 
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Чорноострівського району 
ім. Горького, с. Баглаї, ф.Р-5739, 21 од.зб., 1944–1953 рр. 
ім. Сталіна, с. Бережанка, ф.Р-3914, 21 од.зб., 1944–1947, 1951–1959 рр. 
„Спільна праця”, с.Березна, ф.Р-5826, 6 од.зб.,1946–1949 рр. 
„Хлібороб”, с.Великі Жеребки, ф.Р-5825, 36 од.зб., 1944–1963 рр. 
ім. Петровського, с. Вовча Гора, ф.Р-3891, 6 од.зб., 1944–1947 рр. 
„Перемога, с.Говори, ф.Р-3922, 5 од.зб.,1944–1945 рр. 
„Правда Сталіна”, с. Катеринівка, ф.Р-3912, 5 од.зб., 1944–1946 рр. 
„Червоний прапор”, с. Климківці, ф.Р-5593, 4 од.зб., 1951–1952,1954–1959 рр. 
ім. Дзержинського, с. Крачки, ф.Р-3895, 11 од.зб., 1944–1945, 1956–1958 рр. 
ім. Чапаєва, с. Лапківці, ф.Р- 5595, 59 од.зб., 1945, 1947–1959 рр. 
ім. Кагановича, с.Лапинці, ф.Р-3918, 5 од.зб., 1944–1945 рр.  
ім. Шевченка, с. Манилівка, ф.Р-3904, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Молотова, с. Мартинівка, ф.Р-3892, 20 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Котовського, с. Медведівка, ф.Р-5833, 35 од.зб., 1957–1959 рр. 
ім. Куйбишева, с. Бубнівка, ф.Р-3921, 8 од.зб., 1944–1949 рр. 
„Робітник”, с. Новоленськ, ф.Р-3899, 3 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Чапаєва, с. Орлинці, ф.Р-3898, 4 од.зб., 1944–1948 рр. 
„Вперед”, с. Павликівці, ф.Р-5777, 277 од.зб., 1944–1982 рр. 
ім. Леніна, с. Сергіївка, ф.Р-3896, 9 од.зб., 1944–1948 рр. 
„Жовтень”, с. Трительники, ф.Р-3901, 103 од.зб., 1944–1950, 1953–1982 рр. 
„Восток”, с. Чабани, ф.Р-5557, 47 од.зб., 1948–1964 рр. 
„Радянська Україна”, с.Юхимівці, ф.Р-3883, 161 од.зб., 1944–1952,                
1954–1980 рр. 
Шепетівського району 
ім. Фрунзе, с. Бачманівка, ф.Р-3984, 69 од.зб., 1944–1965 рр. 
„Шлях до комунізму”, с.Білокриниччя, ф.Р-5737, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Жовтень”, с. Березна, ф.Р-4709, 38 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Кагановича, с. Бронники, ф.Р-4771, 24 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Островського, с. Велика Березна, ф.Р-4708, 88 од.зб., 1944-1962 рр. 
ім. Калініна, с. Велика Решнівка, ф.Р-4713, 66 од.зб., 1944–1966 рр. 
ім. Леніна, с. Велика Медведівка, ф.Р-4780, 38 од.зб., 1944–1950, 1952–1969 рр. 
ім. Петровського, с. Великі Каленичі, ф.Р-5653, 342 од.зб., 1947–1984 рр. 
ім. Мічуріна, с. Велика Новоселиця, ф.Р-5682, 385 од.зб., 1944–1989 рр. 
„Комунар”, с. Великий Правутин, ф.Р- 3986, 179 од.зб., 1944–1992 рр. 
ім. Кірова, с. Великий Скнит, ф.Р.-2393, 190 од.зб., 1937, 1946–1982 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Вовківці, ф.Р- 4717, 61 од.зб., 1945–1963, 1965–1966 рр. 
ім. Валі Котика, с. Вовківчики, ф.Р-4769, 8 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. ХХ з׳їзду КПРС, с. Головлі, ф.Р-2389, 183 од.зб., 1931, 1950–1982 рр. 
ім. Свердлова, с. Гориця, ф.Р-3979, 117 од.зб., 1944–1982 рр. 
„Комунар”, с. Городище, ф.Р-4721, 70 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Світанок”, с. Городнявка, ф.Р-4720, 145 од.зб., 1944–1964 рр. 
ім. Комінтерна, с. Гриців, ф.Р-3686, 100 од.зб., 1949, 1952–1963, 1967–1976 рр. 
„Зоря”, с. Дубіївка, ф.Р-4768, 53 од.зб., 1945–1970 рр. 
„Шлях Жовтня”, с. Жилинці, ф.Р-4756, 17 од.зб., 1945–1949 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Жовтневе, ф.Р-3983, 140 од.зб., 1944–1975 рр. 
„Червоний прапор”, с.Жолудки, ф.Р- 4755, 28 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Кірова, с. Заморочення, ф.Р-4767, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Щорса, м. Полонне, ф.Р-5654, 395 од.зб.,1940, 1944–1989 рр. 
ім. Сталіна, с. Конотоп, ф.Р-4724, 31 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Ленінський шлях”, с. Корчик,ф.Р-3361,89 од.зб.,1930–1931,1944–1955,1959–
1989 рр. 
„Жовтень”, с.Коса Решнівка, ф.Р-4725, 40 од.зб., 1944–1950,1957–1959 рр. 
ім. Свердлова, с. Красностав, ф.Р-4067, 122 од.зб., 1944–1964 рр. 
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ім. Куйбишева, с. Красносілка, ф.Р.-4722, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. К.Маркса, с. Красний Цвіт, ф.Р-4745, 22 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Калініна, с. Крупець, ф.Р-2403, 182 од.зб, 1931, 1945–1977 рр. 
„Радянська Україна”, с. Кустівці, ф.Р-4714, 416 од.зб., 1946–1985 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Лавринівці, ф.Р-3693, 94 од.зб., 1946-1956, 1962–1980 рр. 
ім. Ворошилова, с. Лозичне, ф.Р.-5738, 10 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Іскра”, с. Лотівка, ф.Р-2016, 77 од.зб., 1937-1940, 1944–1957 рр. 
ім. Молотова, с.Майдан Вила, ф.Р-4753, 13 од.зб.,1944–1950 рр. 
„Україна”, с. Майдан Лабунь, ф.Р-4770, 34 од.зб., 1949–1971 рр. 
„Зоря комунізму”, с. Малий Скнит, ф.Р-2392, 168 од.зб., 1939, 1944–1975 рр. 
ім. Тельмана, с. Мала Шкарівка, ф.Р- 3689, 15 од.зб., 1946–1955 рр. 
ім. Чапаєва, с. Мальованка, ф.Р- 4752, 31 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Карла Маркса, с. Манятин, ф.Р-3078, 140 од.зб., 1931,1945–1982 рр. 
ім. 13-річчя Жовтня, с. Марачівка, ф.Р-4080, 25 од.зб., 1947–1963 рр. 
„Україна”, с. Михайлючка, ф.Р-4723, 166 од.зб., 1944–1960, 1967–1982 рр. 
„Перемога”, с. Михайлючка, ф.Р-5305, 24 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Орджонікідзе, с. Мокіївці, ф.Р-3697, 66 од.зб., 1949–1958, 1960–1980 рр. 
„Нове життя”, с. Нетішин, ф.Р-5380, 158 од.зб., 1947–1982 рр. 
„Комуніст”, с. Ногачівка, ф.Р-2416, 127 од.зб., 1930–1931, 1947–1980 рр. 
„Росія”, с. Новичі, ф.Р-4787, 69 од.зб., 1944–1963 рр. 
ім. Островського, с. Поляна,  ф.Р-5418, 55 од.зб., 1944–1946, 1956–1963 рр. 
ім. Фрунзе, с. Орлинці,  ф.Р-5749, 14 од.зб., 1965–1968 рр. 
„Більшовик”, с. Плесна, ф.Р-4705, 107 од.зб., 1944–1981 рр. 
ім. Шевченка, с. Пліщин, ф.Р-4706, 105 од.зб., 1944–1966 рр. 
ім. Куйбишева, с. Полянь, ф.Р-5379, 147 од.зб. 1944–1970 рр. 
ім. Тельмана, с. Рисовата, ф.Р- 4716, 32 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Будьонного, с. Рудня Новенька, ф.Р-2026, 23 од.зб., 1941, 1944–1950 рр. 
ім. Дзержинського, с. Рилівка, ф.Р-4068, 65 од.зб., 1945–1966 рр.  
ім. Челюскінців, с. Савичі, ф.Р- 4743, 4 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Котовського, с. Селичів,ф.Р- 5390, 26 од.зб., 1947–1952, 1956–1963, 1965 рр. 
„Прогрес”, с. Серединці, ф.Р-4798, 103 од.зб., 1944–1949, 1959–1981 рр. 
ім. Хрущова, с. Серединці, ф.Р-4799, 52 од.зб., 1944–1958 рр. 
ім. Щорса, с. Сошки, ф.Р-4711, 28 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Горького, с.Судилків, ф.Р-4821, 115 од.зб., 1939, 1944–1964, 1967–1981 рр. 
ім. Ватутіна, с. Траулин, ф.Р-4796, 69 од.зб., 1944–1966 рр. 
ім. Чапаєва, с. Улашанівка, ф.Р.-5403, 191 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Фрунзе, с. Устянівка, ф.Р-4394, 30 од.зб., 1960–1964 , 1967–1981 рр. 
ім. Менжинського,  с. Хвощівка, ф.Р- 2397, 198 од.зб., 1939, 1944–1982 рр. 
ім. Кіма, с. Хролин, ф.Р-4704, 6 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. К.Маркса, с. Чотирбоки, ф.Р-3711, 56 од.зб., 1948–1963 рр. 
„Більшовицька правда”, м. Шепетівка, ф.Р-4754, 14 од.зб.,1944–1945 рр. 
ім. ХХ1 з׳їзду КПРС,с.Янушівка, ф.Р-3985, 257 од.зб.,1944–1950, 1953–1982 рр.  
Ярмолинецького району 
„Україна”, с. Антонівці, ф.Р-4904, 152 од.зб., 1944–1988 рр. 
„Гігант”, с. Баламутівка, ф.Р-5122, 114 од.зб., 1944–1967 рр. 
„Вперед”, с. Баранівка,ф.Р-5116, 111 од.зб., 1950–1986 рр. 
ім. Мічуріна, с. Березівка, ф.Р- 4902, 106 од.зб., 1944–1961 рр. 
„Світанок”, с. Боднарівка, ф.Р-5117, 164 од.зб., 1944–1986 рр. 
„Червоний шахтар”, с. Борбухи, ф.Р-5124, 15 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Литвінова, с. Будьонівка, ф.Р-6322, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Прогрес”, с. Буйволівці, ф.Р- 5118, 140 од.зб., 1944–1987 рр. 
„Росія”, с. Великий Олександрів, ф.Р-4836, 106 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. Чкалова, с. Вербка, ф.Р-5671, 234 од.зб., 1944–1988 рр. 
„Прапор Жовтня”, с. Волудринці, ф.Р-5324, 57 од.зб., 1944–1959 рр. 
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ім. ХХ з׳їзду КПРС, с. Вихилівка, ф.Р-5684, 58 од.зб., 1944–1950, 1957–1958 рр. 
ім. Леніна, с. Глушківці, ф.Р- 5121, 204 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Сталіна, с. Голохвасти, ф.Р-6323, 21 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна , с. Грабина, ф.Р-2003, 89 од.зб., 1937-1941, 1948, 1950 рр. 
ім. Щорса, с. Жилинці,  ф.Р-4910, 75 од.зб., 1944–1960, 1973–1988 рр. 
ім. Калініна, с. Іванівка, ф.Р-4899, 110 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. Калініна, с. Кадиївка, ф.Р-5326, 236 од.зб., 1945–1955, 1962–1986 рр. 
ім. Калініна, с. Корначівка, ф.Р-5329, 51 од.зб., 1944–1954 рр. 
„Червоний шлях”, с. Косогірка, ф.Р-4909, 9 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Свердлова, с. Косогірка, ф.Р-4903, 174 од.зб., 1944–1986 рр. 
„Серп”, с. Левківці, ф.Р- 6248, 22 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Сталіна, с. Лисівка, ф.Р-6320, 13 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Кірова, с. Мазники, ф.Р-5615, 108 од.зб., 1944–1963 рр. 
„Заповіт Ілліча”, с. Михайлівка, ф.Р-5693, 214 од.зб., 1944–1986 рр. 
„Перемога”, с. Михалківці, ф.Р-5119, 163 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. Котовського, с. Москалівка, ф.Р-4901, 99 од.зб., 1951–1986 рр. 
„Червоний партизан”, с. Нове Село, ф.Р- 5742, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Вітчизна” с. Пасічна, ф.Р-5291, 126 од.зб., 1951–1974, 1976–1987 рр. 
„Ленінська правда”, с. Правдівка, ф.Р-5323, 313 од.зб., 1944–1988 рр. 
„Комінтерн”, с.Проскурівка, ф.Р-4925, 223 од.зб., 1944, 1947–1956, 1967–1986 рр. 
ім. 40-річчя Жовтня, с. Савинці, ф.Р-5325, 193 од.зб., 1944–1986 рр. 
„Червона громада”, с. Скаржинці, ф.Р-6319, 17 од.зб., 1944–1950 рр. 
„Шляхом Леніна”, с. Скаржинці, ф.Р- 6265, 126 од.зб., 1944–1986 рр. 
ім. Кірова, с. Слобідка Кадиївська, ф.Р.- 6249, 19 од.зб., 1944–1950 рр. 
ім. Ілліча, с. Солобківці, ф.Р-5327, 181 од.зб., 1944–1989 рр. 
ім. Шевченка, с. Соколівка, ф.Р-5328, 252 од.зб., 1944–1981 рр. 
„Дніпро”, с. Соснівка, ф.Р-4900, 105 од.зб., 1944–1980 рр. 
ім. 3-ї Сталінської п’ятирічки, с.Соснівка, ф.Р-1567, 20 од.зб., 1940,               
1944–1950 рр. 
ім. 1-го Травня, с. Стріхівці, ф.Р-4516, 148 од.зб., 1944–1987 рр. 
ім. Жданова, с.Сутківці, ф.Р-5672, 154 од.зб., 1944–1954, 1959–1983 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Тарасівка, ф.Р-5698, 53 од.зб., 1944–1959 рр. 
„Шлях до комунізму”, с. Томашівка, ф.Р-5744, 13 од.зб., 1945–1950 рр. 
„Спільне життя”, с. Шарівка, ф.Р-4912, 24 од.зб., 1945–1949 рр. 
ім. Леніна, с. Шарівка, ф.Р-4913, 22 од.зб., 1944–1957 рр. 
ім. Шевченка, с. Шевченка, ф.Р-5745, 13 од.зб., 1944–1949 рр. 
ім. Мічуріна, смт. Ярмолинці, ф.Р-5743, 180 од.зб.,1944–1988 рр. 
ім. Ватутіна, с. Ясенівка (до 1966 р. – Сказинці), ф.Р-5673, 203 од.зб., 1941,   
1944–1987 рр. 

Почали створюватися  згідно із першим аграрним законом Радянської 
республіки – декретом “Про землю”, прийнятим Всеросійським з”їздом Рад 26 
жовтня (8 листопада) 1917 р., шляхом націоналізації колишніх поміщицьких 
земель, кооперування малоземельних, дрібних і середніх землевласників в 
комуни, товариства спільного обробітку землі (ТСОЗи). Перші 
сільськогосподарські колективні господарства на Поділлі були організовані у 
1919 р. Масовий вступ селян в артілі (колгоспи) розпочався у 1929 р. Суцільна 
колективізація в основному завершена у 1932 р. Постановою робітничо-
селянського уряду у 1922 р. було затверджено Нормальні статути 
сільськогосподарських артілей та комун. В період тимчасової німецько-
фашистської окупації області (1941–1944) діяли як громадські господарства 
(двори). Постановами облвиконкому №215/27 від 31.03.1960 р., №357 від 
27.12.1976 р. частину колгоспів було перетворено у радгоспи, з 1991 р. – 
переведено у КСП (колективні сільськогосподарські підприємства). 
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Підпорядковувалися районним управлінням сільського господарства 
Міністерства сільського господарства України, з 1993 р. – Міністерства 
сільського господарства і продовольства України.  
Займалися вирощуванням і виробництвом  сільськогосподарської продукції. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1939 р., останнє – 1997 р. За 
результатами проведених експертиз цінності документів вилучено до 
знищення 22438 од.зб. Інформація широко використовувалася у наукових, 
краєзнавчих, енциклопедичних виданнях, виставковій роботі, для соціального 
захисту населення.  

 
Постанови, рішення райвиконкомів і райкомів компартії  України, 

накази, вказівки, інструкції обласного управління сільського господарства, 
МТС, РАПО. Статути артілей, колгоспні земельно-шнурові книги (1950), 
положення про внутрішньогосподарські розрахунки і додаткову оплату праці в 
колгоспах області, вступні баланси колгоспів (1946). Перспективні, річні плани 
розвитку господарств та звіти по виробничо-фінансовій діяльності. Плани 
економічного і соціального розвитку господарств (1969), підсумки їх 
виконання (1964–1965); плани розвитку підсобних промислів. Річні 
бухгалтерські, галузеві статистичні звіти колгоспів. Прибутково-видаткові 
кошториси витрат на розвиток інфраструктури господарств, електрифікацію 
сіл, кошториси адміністративно-господарських витрат. Основні показники 
виконання техпромфінпланів, економічні аналізи фінансово-господарської 
діяльності  колгоспів (1958). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Норми виробітку та оплата праці сільгоспробіт. Звіти по валовому збору 
зернових культур. Книги обліку: фондів, головних рахунків, прибутків, 
розподілу прибутків, майна, виконаних робіт, трудоднів, інвентаризації та 
переоцінки основних фондів, обліку членів колгоспів та їх сімей (1947–1952). 
Агротехнічні заходи по збільшенню урожайності сільгоспкультур; акти 
перевірки готовності колгоспів до проведення весняно-польових робіт (1963); 
основні показники агротехнічних посівів сільгоспкультур (1968); книги історії 
полів і карти сівозмін. Текстові звіти і доповіді голів колгоспів на звітно-
виборних зборах. Протоколи засідань бюро економічного аналізу (1971), 
місцевкому, профспілкових зборів. Виробничі наради механізаторів, 
тваринників, агрономів. Протоколи засідань загальних зборів колгоспників, 
правлінь колгоспів, кас взаємодопомоги. Соціалістичні зобов’язання колгоспів, 
ферм, бригад, дільниць та підсумки їх виконання. Списки осіб нагороджених 
медаллю „За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні (1941–1945). 
Документи (протоколи, звіти, кошториси, доповіді, довідки) роботи 
профспілкових організацій, товариських судів, кадрового забезпечення. 
Матеріали перевірок колгоспів партійно-радянськими органами. Списки членів 
об’єднаних колгоспів (1950).  
 

Машинно-тракторні станції (МТС) управлінь сільського 
господарства і заготівель виконкомів районних рад депутатів 
трудящих 

 
49 фондів, 4646 од. зб., 1930–1935, 1939–1941, 1944–1958 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 
 
Ганнопільська, ф.Р-5398, 96 од. зб., 1935, 1939, 1944–1957 рр. 
Берездівська, ф.Р-5391, 22 од. зб., 1944–1955 рр. 
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Вахновецька, ф.Р-3755, 41 од. зб., 1944–1957 рр. 
Велико-Левадівська, ф.Р-3633, 31 од. зб., 1945–1958 рр. 
Віньковецька, ф.Р-4248, 135 од. зб., 1954–1957 рр. 
Волочиська, ф.Р-4371, 5 од. зб., 1953–1957 рр. 
Городоцька, ф.Р-5155, 85 од. зб., 1944–1958 рр. 
Гуківська, ф.Р-3631, 537 од. зб., (346-довідкові), 1944–1958 рр. 
Деражнянська, ф.Р-4243, 21 од. зб., 1944–1953 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-3749, 54 од. зб., (4 – довідкові), 1944–1958 рр. 
Жванецька, Ф.Р-3344, 535 од. зб., 1944–1957 рр. 
Залісецька, ф.Р-2542, 45 од. зб., (1-довідкові), 1940, 1944–1958 рр. 
Зарічанська, ф.Р-2271, 38 од. зб., 1944–1958 рр. 
Зіньківська, ф.Р-4914, 48 од. зб., 1944–1956 рр. 
Ізяславська, ф.Р-5913, 69 од. зб., 1944–1958 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-238, 805 од. зб., (229-довідкові), 1930–1932,     
1944–1957 рр. 
Комарівська, ф.Р-5296, 256 од. зб., 1944–1957 рр. 
Красилівська, ф.Р-5251, 34 од. зб., 1944–1957 рр. 
Кузьминська, ф.Р-5298, 7 од. зб., 1944–1952 рр. 
Кульчієвецька, ф.Р-3334,133 од. зб., 1944–1957 рр. 
Купинська, ф.Р-4370, 4 од. зб., 1953–1957 рр. 
Кустовецька, ф.Р-5681, 10 од. зб., 1953–1958 рр. 
Кутковецька, ф.Р-3604, 27 од. зб., 1944–1956 рр. 
Лепесівська, ф.Р-6277, 40 од. зб., 1944, 1953–1957 рр. 
Летичівська, ф.Р-4527, 24 од. зб., 1944–1956 рр. 
Миньковецька, ф.Р-3754, 67 од. зб., (19-довідкові), 1945–1956 рр. 
Михайлівська, ф.Р-4916, 38 од. зб., 1939–1941, 1944–1954 рр. 
Немиринецька, ф.Р-5690, 7 од. зб., 1956–1958 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3740, 64 од. зб., 1944–1958 рр. 
Ольховецька, ф.Р-3728, 35 од. зб., 1944–1958 рр. 
Остропільська, ф.Р-6104, 53 од. зб., 1944–1958 рр. 
Орининська, ф.Р-3632, 271 од. зб., 1944–1958 рр. 
Полонська, ф.Р-5680, 14 од. зб., 1957–1957 рр. 
Сатанівська, ф.Р-5295, 19 од. зб., 1945–1958 рр. 
Смотрицька, ф.Р-3634, 68 од. зб., 1944–1958 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5691, 9 од. зб., 1950–1958 рр. 
Старосинявська, ф.Р-236, 17 од. зб., 1933–1937 рр. 
Староушицька, ф.Р-1710, 173 од. зб., 1930–1941, 1944–1956 рр. 
Фельштинська, ф.Р-3725, 67 од. зб., 1944–1958 рр. 
Хмельницька, ф.Р-6180, 46 од. зб., 1944–1956 рр. 
Хролинська, ф.Р-5420, 37 од. зб., 1944–1956 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-235, 176 од. зб., 1930–1934, 1944–1957 рр. 
Чернелівська, ф.Р-5733, 26 од. зб., 1945–1957 рр. 
Чорноострівська, ф.Р-3726, 63 од. зб., 1944–1958 рр. 
Щедрівська, ф.Р-4526, 32 од. зб., 1950–1958 рр. 
Юхимівська, ф.Р-3676, 68 од. зб., 1944–1958 рр. 
Яблунівська, ф.Р-5392, 13 од. зб., 1950–1955 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-5779, 57 од. зб., 1945–1954 рр. 

 
Перші МТС почали створюватися восени 1928 р. відповідно до постанови Ради 
праці і оборони від 5 червня 1929 р. До 1941 р. в області було створено 5 МТС, 
в 1930 р. – Кам’янець-Подільська, Староушицька, Чемеровецька, в 1935 р. – 
Ганнопільська, в 1939 р.– Михайлівська. Після 1944 р. мережа машинно-
тракторних станцій розширилася до 48. Згідно з рішенням лютневого (1958) 
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пленуму ЦК КПРС, першої сесії Верховної Ради СРСР V скликання (27-31 
березня 1958) реорганізовані у ремонтно-технічні станції (РТС). 
Проводили заходи по колективізації сільського господарства, забезпечували 
розвиток та зміцнення сільськогосподарського виробництва, соціальної сфери 
на селі, виконання державних планів продажі сільгосппродукції. 
Фонди II категорії. Перше надходження - 1965 р., останнє – 1971 р. В 
результаті проведення експертизи цінності в 1989 р. виділено в утіль 168 од. 
зб.–ф.Р-3339, в 1972 р.–75 од. зб. Інформація використовувалась в наукових та 
енциклопедичних виданнях. 

 
Постанови, розпорядження, інструкції, директивні вказівки РМ СРСР, 

УРСР, Наркомату землеробства СРСР, УРСР, Міністерства технічних культур 
УРСР, Міністерства землеробства СРСР, Головного управління машинно-
тракторних станцій МСГ СРСР, земельного відділу, відділу технічних культур, 
обласного управління сільського господарства. Постанови, рішення 
Вінницького (1933), Кам’янець-Подільського (1937–1954), Хмельницького 
(1954-1958) облвиконкомів, райвиконкомів, політвідділів МТС. Накази з 
основної діяльності. Типові договори з колгоспами, колективні договори, акти 
перевірки їх виконання, Положення про МТС (1931). Державні плани розвитку 
сільського господарства, виробничо-фінансові плани з додатками та 
підсумками їх виконання. Плани засипки насіння, вирубки лісу, лісозаготівель, 
технічні проекти лісонасаджень у підвідомчих колгоспах. Техпромфінплани 
МТС та річні звіти (1944–1956). Річні плани фінансування капітальних 
вкладень, підготовки кадрів. Річні виробничі завдання тракторним бригадам, 
звіти по витратах паливно-мастильних матеріалів (1951). Відомості про стан 
посівних площ під озимі культури (1931–1932), хід посіву та збирання врожаю, 
виконання плану хлібозаготівель, копання цукрового буряка (1931–1932) в 
сільгоспартілях. Примірні норми виробітку для корів (1933). Плани проведення 
збиральної компанії. Інформація про хід колективізації, хлібозаготівель, 
створення фуражних, насіннєвих та страхових фондів (1932). Списки 
колгоспів, кадрів МТС. Контрактація зернових, олійних культур, застосування 
лобогрійок. Виробничо-фінансові плани артілей (1931–1933), колгоспів (1957). 
Річні, квартальні та статистичні звіти МТС з основної діяльності. Зведені 
баланси фінансової діяльності, інвентаризації основних засобів, лісонасаджень. 
Агрономічні звіти  посіву цукрового буряка, озимих культур, закладки садів, 
виноградників, проведення робіт по боротьбі зі шкідниками, апробації картоплі 
в колгоспах районів. Звіти з кадрового забезпечення, розрахунках з 
колгоспами. Інвентаризаційні описи основних засобів, будівель, матеріальних 
цінностей МТС (1944–1947). Звіти по урожайності сільськогосподарських 
культур в колгоспах (1963). Відомості нарахування натуроплати (1948). Книги 
відкритих кредитів по державному бюджету, розрахунків з трактористами МТС 
(1949). Акти обстеження МТС (1953), проекти будівництва і розширення МТС. 
Інформації, довідки про стан шовківництва. Вступний баланс Гуківської МТС 
(1944). Матеріали по реєстрації 11-ти радіостанцій. Книги обліку ремонту 
машин, виконання договорів МТС із колгоспами (1950). Інструкції по 
складанню контрактаційного договору МТС з колгоспами (1932). Протоколи 
звітно-виборних зборів колгоспів по районах області (1954). Телеграфні 
донесення Укртракторцентру, факти виявлення шкідництва по ремонту 
тракторів (1932). Листування про постачання МТС і колгоспів будівельними 
матеріалами, паливно-мастильними матеріалами. Штатні розписи і кошториси, 
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документи меморіального характеру, особового складу. Списки спеціалістів, 
керівників, їх службові характеристики (1951), книги обліку трудоднів (1955), 
щоденники роботи.  

 
Ремонтно-технічні станції (РТС) районних інспекцій по сільському 
господарству 
 
5 фондів, 78 од. зб., 1958–1961 рр. Описи, каталог. Укр. мова. 
 
Ізяславська, ф.Р-5988, 8 од. зб., 1958–1960 рр. 
Красилівська, ф.Р-5250, 17 од. зб., 1958–1960 рр. 
Орининська, ф.Р-3671, 16 од. зб., 1958–1959 рр. 
Полонська, ф.Р-5699, 25 од. зб., 1958–1961 рр. 
Славутська, ф.Р-1352, 12 од. зб., 1958–1961 рр. 

 
Створені відповідно  до постанов ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 23 
травня 1958 р. № 676 „Про реорганізацію МТС в РТС і створення районних 
інспекцій по сільському господарству”, № 1635 від 18 листопада 1958 р. „Про 
завершення реорганізації машинно-тракторних станцій”. Займалися ремонтом 
сільгосптехніки, устаткуванням електростанцій, проведенням меліоративних, 
іригаційних і плантажних робіт для закладання садів, виноградників. Надавали 
колгоспам допомогу у впровадженні нової техніки, передового досвіду, 
кадровому забезпеченні, комплексній механізації, технічному нагляду за 
станом машинно-тракторного парку. Підпорядковувалися управлінню 
сільського господарства облвиконкому. 
Ліквідовані рішенням березневого (1961) Пленуму ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР „Про створення Всесоюзного об’єднання „Сільгосптехніка” від 20 
лютого 1961 р., постановою бюро Хмельницького обкому КПУ, створенням на 
їх базі районних відділень „Сільгосптехніка”. 
 
Накази обласного управління сільського господарства, рішення, 

вказівки РК КП України, райвиконкомів. Виробничо-фінансові плани. Річні, 
квартальні плани матеріально-технічного постачання колгоспів і радгоспів 
технікою, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами, кадрами. 
Аналізи виробничої діяльності, річні бухгалтерські звіти, звіти по праці, 
кадрах. Штатні розписи і кошториси, акти ревізії фінансової діяльності. Акти, 
довідки, списки  з питань раціоналізації і винахідництва. Колективні договори, 
протоколи загальних зборів, соціалістичні зобов’язання колективів РТС. 
Протоколи засідань робітничих колективів (1967), комісії по встановленню 
тарифних розрядів. 
 

Радянські господарства (радгоспи) 
 
23 фонди, 3701 од. зб., 1928–1930, 1931–1935, 1944–1988 рр. Описи, 
каталог. Укр., рос. мови. 
 
Птахівничі 
„Жовтень” с.Лянцкорунь Чемеровецького району, ф.Р-620, 9 од. зб.,  
1928–1931 рр. 
Буряківничі 
„Вишнівчицький”, с. Вишнівчик Чемеровецького району, ф.Р-2040, 4 од. зб., 1928–
1931 рр. 
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Ганнопільський „Головспирт” Славутського району, ф.Р-2343,1 од.зб.1944–
1950 рр. 
„Корчунок”, ст. Скибнево Проскурівської округи, ф.Р-3338, 2 од. зб., 1930–
1935 рр. 
с. Новоселиця, Полонського району, ф.Р-5649, 349 од. зб., 1944–1988 рр. 
м. Шепетівка, ф.Р-5771, 33 од. зб., 1960–1968 рр. 
Насіннєві 
Орендне підприємство „Осламово” Віньковецького району, ф.Р-3020, 409 од. 
зб., 1941,1944–1995 рр. 
„Перемога”, с. Михайлівка Ярмолинецького району, ф.Р-5119, 163 од. зб., 1944–
1986 рр. 
„Ленінець” с.Олешин, Хмельницького району, ф.Р-6239, 92 од. зб.,               
1972–1984 рр. 
ім. Щорса, м. Хмельницький, ф.Р-6241, 75 од. зб., 1960–1984 рр. 
„Кам’янець-Подільський” с.Слобідка-Кульчиєвецька, Кам’янець-Подільського 
району, ф.Р-6260, 50 од. зб., 1975–1986 рр. 
Елітно-насіннєвий „Пасічна”, с. Пасічна Старокостянтинівського району,      
ф.Р-3832, 332 од. зб., 1945–1980 рр. 
Тваринницькі 
ім.60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції, с. Шарівка, 
Ярмолинець-кого району, ф.Р-2958, 534 од. зб., 1924–1926, 1944–1988 рр. 
ім. Комінтерну, с.Проскурівка Ярмолинецького району, ф.Р-4925, од. зб., 1944, 1947–
1986 рр. 
„Комунар”, с. Іванківці Новоушицького району, ф.Р-4945, 202 од. зб., 1945–
1980 рр. 
ім.Котовського, с. Самчики Старокостянтинівського району, ф.Р-5199, 43 од. 
зб., 1944–1956 рр. 
ім. Мануїльського, м.Старокостянтинів, ф.Р-5431, 66 од. зб., 1960–1966 рр. 
„Понінківський”, смт. Понінка, Полонського району,ф.Р-6252, 282 од. зб., 1951–
1984 рр. 
„Летичівський”, смт. Летичів, ф.Р-5867, 133 од. зб., 1957–1982 рр. 
Лікарських культур 
„ім. Орджонікідзе”, смт. Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району,        
ф.Р-5978, 107 од. зб., 1957–1983 рр. 
„Хмельницький”, с. Лісові Гринівці Хмельницького району, ф.Р-2408, 326 од. 
зб., 1944–1986 рр. 
Садівничі 
„Хмельницький”, с. Стуфчинці Хмельницького району, ф.Р-6240, 167 од. зб., 1963–
1985 рр. 
„Червоний партизан”, с. Яромирка, Городоцького району, ф.Р-4864, 99 од. зб., 1944–
1965 рр. 
 
Перші радянські господарства на Поділлі почали створюватись згідно з 
Декретом ВУЦВК РРФСР від 19 липня 1918 р. як землеробські і культурно-
агрономічні центри, які сприяли колективізації сільського господарства. На 
виконання постанови РМ СРСР і ЦК КПРС від 3.05.1957 р.№ 495, постанови 
РМ УРСР і ЦК КП України від 9.05.1957 р. № 450, від 11.05.1975 р. № 127 
„Про перетворення у радгоспи окремих колгоспів Української РСР”, 
постановою бюро Хмельницького обкому КПУ, виконкому обласної ради 
депутатів трудящих від 21 березня 1975 р. в області було створено 23 радгоспи, 
які спеціалізувалися на виробництві тваринницької, птахівничої продукції, 
вирощуванні елітного насіння зернових і зернобобових культур, цукрового 
буряка, лікарських рослин, садівництві. Господарства мали державну форму 
власності, поглиблену спеціалізацію і концентрацію виробництва з широким 



 393

впровадженням нової техніки і передової технології. Діяльність базувалася на 
поєднанні планового централізованого виробництва з господарською 
самостійністю.Остаточно  ліквідувалися у 1996 р. 
Фонди III категорії. Перші надходження – 1939, 1946 рр., останнє – 1999 р. 
Інформація використовувалася у наукових, краєзнавчих виданнях. 
 
Характеристика природних і економічних умов радгоспів (1965–1975). 

Документи по контрактації сільськогосподарської продукції, сировини, 
цукрового буряка в зоні Вишнівчицького цукрокомбінату (1930), фуражні 
баланси радгоспів (1931–1932). Акти передачі засобів виробництва (1950). 
Договори з ветеринарними пунктами про надання ветеринарної допомоги 
радгоспам. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 
радгоспів, положення про оплату праці і норми виробітку. Колективні договори 
господарств та акти перевірки їх виконання, протоколи засідань комісії по 
трудових спорах, документи постійно діючих виробничих нарад (1959). 
Протоколи засідання правлінь, загальних зборів робітників, службовців, 
спеціалістів, робочих комітетів і адміністрації радгоспів. Списки передовиків 
(1958–1965), керівних кадрів радгоспів (1962). Договори на соцзмагання, 
соцзобов’язання, матеріали про підсумки їх виконання. Протоколи 
профспілкових зборів і засідань робочих комітетів, матеріали звітно-виборних 
профспілкових конференцій. Книги обліку членів колгоспів, їх сімей, 
присадибних ділянок (1946–1947), державні акти на довічне користування 
землею (1945–1947). Заходи по підвищенню культури землеробства, 
покращенню умов праці робітників і службовців, підсумки республіканських 
соцзмагань (1962, 1968). Листування про створення добровільних дружин по 
боротьбі з куркулями, охороні радгоспів (1929). Листування, інформації, 
заходи, акти по виконанню наказів Міністерства сільського господарства. 
 

Кам’янець-Подільська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна 
лабораторія  Вінницької області. 
 
Ф.Р-3108, 71 од.зб., 1924–1937 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Створена в 1923 р., як міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна лабораторія 
земельного відділу Кам’янець-Подільського окрвиконкому, з 1937 р. – 
земельного відділу виконкому Кам’янець-Подільської районної ради депутатів 
трудящих. 
Займалася попередженням і ліквідацією захворювань тварин, практичною 
лікувальною роботою, постачанням колгоспів, радгоспів біопрепаратами. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1954 р. Доступ до документів на 
загальних підставах. Інформація використовувалась у виставковій та науково-
дослідній роботі. 

 
Постанови, накази, інструкції, циркуляри Народного комісаріату 

земельних справ СРСР, УРСР, Вінницького обласного комітету ВКП(б), 
обласного земельного відділу, Кам’янець-Подільської міської ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів. Положення про уповноважених 
Союзного акціонерного товариства по боротьбі з епідеміями, Постанова 
Наркомату земельних справ СРСР „Про ветеринарних санітарів в колгоспах” 
(1933). Книга наказів. План заходів по ветеринарному обслуговуванню 
Кам׳янецької округи (1929–1930). Квартальні, річні плани та звіти лабораторії, 
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кошторис спеціальних засобів лабораторії (1937). Акти проведення щеплень 
проти інфекційних захворювань, договори про їх проведення, акти, авансові 
звіти на приймання медикаментів, звіти по їх використанню, акти опису майна 
ветлабораторії. Списки населених пунктів, неблагополучних по інфекційних 
захворюваннях тварин. Інструкції про порядок проведення карантинів, 
перевірок районів по виявленню інфекційних захворювань тварин. Положення, 
інструкції по організації окремих господарств і ветеринарно-санітарного 
нагляду за їх роботою (1932). Інструкції, відомості, акти по обліку шкідників 
сільськогосподарських тварин. Фінансові звіти, штатні розписи і кошториси 
видатків на утримання, списки спеціалістів-ветеринарів ветлабораторії. Акти 
перевірки роботи (1927), авансові звіти, касові книги, відомості на виплату 
зарплатні працівникам лабораторії. Листування з ветеринарними 
амбулаторіями, санітарно-ветеринарними лікарями, Союзним державним 
трестом ветеринарного забезпечення, науково-дослідними інститутами 
Академії сільськогосподарських наук УРСР, іншими установами стосовно 
матеріально-технічного забезпечення та основної діяльності. 

 
Хмельницьке обласне об’єднання по виробництву, заготівлі і збуту 
насіння овочевих культур і картоплі „Сортнасінняовоч” 
Українського республіканського об’єднання „Укрсортнасінняовоч”  
 
Ф.Р-4670, 397 од. зб., 1944–1981 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Створена в 1944 р., як обласна контора „Сортнасінняовоч” в м. Кам’янець-
Подільському. Рішенням виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих від 14 вересня 1946 р. переведена до м. Проскурова. В 
1954 р. перейменована у Хмельницьку обласну контору „Сортнасінняовоч”. 
Наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 10.06.1946 р. на її базі 
утворено Хмельницьке обласне об’єднання по виробництву, заготівлі і збуту 
насіння овочевих культур і картоплі „Сортнасінняовоч” Українського 
республіканського об’єднання „Укрсортнасінняовоч”. 
Проводило заготівлю і реалізацію сортового й елітного насіння районованих 
сортів овочевих, квіткових культур, кормових коренеплодів і картоплі, 
оновлення державного страхового сортового фонду,  елітного насіння. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1966 р., останнє – 1992 р. 
Очікується надходження документів з 1982 р. від архівного підрозділу 
установи. 
 
Постанови, розпорядження, рішення, накази, директиви й агрономічні 

вказівки Ради Міністрів СРСР і УРСР, НК земельних справ УРСР, Всесоюзної 
контори „Союзсортнасінняовоч”, республіканської контори 
”Укрсортнасінняовоч”, облземвідділу (1944–1946), Міністерства сільського 
господарства УРСР. Постанови, рішення обкому КПУ та облвиконкому (1944–
1973), обласного управління сільського господарства, обласного об’єднання 
„Сортнасінняовоч”. Річні плани створення державного страхового фонду зерна 
(1948). Постанови і завдання сільського обкому КПУ по виробництву та 
продажу державі картоплі, овочів, насіння зернових культур, створення 
парниково-тепличного господарства. Річні плани та звіти обласної, 
міжрайонних контор (відділень) по вирощуванню, заготівлі і реалізації 
сортового насіння, картоплі. План заходів з посіву та посадки насінників 
(1949). Промислово-фінансові плани, плани закупівель овочебаштаних і 
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кормових коренеплодів у колгоспах і радгоспах області (1962–1973). Річні 
плани фінансування капітального будівництва. Плани апробації, посіву і 
заготівлі насіння, закладки насінників (1945–1949). Річні плани заготівлі і 
контрактації насіння картоплі (1953), овочевих культур і коренеплодів (1956). 
Річні бухгалтерські звіти міжрайонних контор з основної діяльності, зведені 
баланси облконтори (1945–1954), річні агрономічні звіти з агротехніки 
міжрайонних контор (1949–1953); заключні агровиробничі звіти облконтори. 
Типові угоди по контрактації  сільськогосподарської продукції (1971, 1974). 
Річні звіти по кадрах, списки особового складу, листування з питань підготовки 
і перепідготовки кадрів. Плани та підсумки роботи ведення агротехнічних 
заходів стаханівських бригад по сортовиробництву в області (1954). Річні 
плани і звіти по реалізації насіння (1944–1946, 1964–1971). Штатні розписи, 
кошториси, промфінплани обласного об’єднання, міжрайвідділень. Списки 
насіннєвих колгоспів Кам’янець-Подільської області (1948–1950) та їх 
характеристики (1954). Протоколи засідань профспілкових зборів і місцевого 
комітету (1974). Листування з міжрайонними конторами з питань насінництва і 
агрозаходів (1963). Договори на соцзмагання на кращий агрозахід в 
сортовиробництві (1947, 1950, 1974). Інструкції, вказівки, огляди по обміну  
досвідом роботи. 

 
Старокостянтинівське міжрайонне відділення Хмельницької 
обласної контори „Сортнасінняовоч” 

 
Ф.Р-5210, 116 од.зб., 1945–1965 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створене в 1945 р. рішенням виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих. Підпорядковувалося Хмельницькій обласній конторі 
“Сортнасінняовоч”. 
Займалося заготівлею і реалізацією сортового насіння сільськогосподарських 
культур, контролювало створення запасу і оновлення страхового фонду 
сортового насіння 4-х північних районів області. 

Накази, розпорядження, вказівки, листування обласної контори 
„Сортнасінняовоч” з питань роботи міжрайвідділення, виконання планів 
заготівлі насіння сільськогосподарських культур, матеріально-технічного, 
кадрового забезпечення тощо. Агровиробничі плани та звіти по їх виконанню 
(1945–1965). Акти, довідки, журнали, доповідні записки з обліку, реалізації 
насіння. Річні фінансові плани та бухгалтерські звіти виробничо-фінансової 
діяльності. Акти ревізій господарсько-фінансової діяльності (1958–1965). 
Штатні розписи і кошториси  адміністративно-господарських витрат. Картки 
обліку основних засобів виробництва (машин,механізмів,споруд). Протоколи 
загальних зборів, договори соцзмагання робітників і службовців. 
 

Районні ветеринарні лікарні 
 

3 фонди, 123 од. зб., 1933, 1941, 1944–1956 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Берездівська, ф.Р-4482, 34 од. зб., 1944–1952 рр. 
Проскурівська, ф.Р-797, 1 од. зб., 1933 р. 
Староушицька, ф.Р-916, 88 од. зб., 1941, 1944–1956 рр. 
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Утворені в 1933 р., як в зооветеринарні дільниці земельних відділів 
виконкомів районних рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів  відділу тваринництва Вінницького облвиконкому. З 1947 р. 
підпорядковувалися ветеринарному відділу Кам’янець-Подільського, з 
1953 р. – Хмельницького обласного управління сільського господарства 
і заготівель. 
Проводили профілактичну роботу по попередженню захворювання 
тварин інфекційними хворобами, санітарно-освітню роботу серед 
населення, здійснювали систему протиепізоотичних заходів. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1970 р. 
 
Накази Староушицького районного земельного відділу, накази з 

основної діяльності ветлікарень. Річні звіти фінансово-господарської 
діяльності, витрат ветматеріалів на проведення протиепізоотичних заходів. 
Книги обліку медикаментів, ветінструментів, протиепізоотичних матеріалів, 
інструментарію. Акти документальних ревізій, інвентаризації майна 
ветлікарень, ветпунктів. Книги кредитів і витрат бюджетних коштів, зведені 
відомості витрат ветматеріалів. Штатні розписи і кошториси, документи з 
особового складу. 

 
Старокостянтинівська державна станція по племінній роботі та 
штучному заплідненню сільськогосподарських тварин 

 
Ф.Р-5094, 95 од. зб., 1946–1965 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створена у 1946 р. на базі місцевого свинорадгоспу. Підпорядковувалася 
Ружичнянській державній станції штучного осіменіння сільськогосподарських 
тварин, з 1962 р. – Хмельницькій державній станції по племінній роботі і 
штучному осіменінню сільськогосподарських тварин територіально-
виробничого, колгоспно-радгоспного управління виконкому Хмельницької 
обласної Ради депутатів трудящих Міністерства сільського господарства 
УРСР. 
Займалася селекцією, вирощуванням племінного молодняка (галузь – 
свинарство) для колгоспів, радгоспів, населення області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. 
 
Накази, постанови, рішення Міністерства сільського господарства 

УРСР, обласного управління сільського господарства. Рішення райвиконкому, 
облвиконкому по покращенню племінної роботи (1959–1962). П’ятирічний 
(1956–1960), трьохрічні (1949–1951), (1954–1956) плани розвитку племінного 
тваринництва великої білої породи свиней. Річні плани та звіти по 
вирощуванню племінного молодняка по фермах колгоспів району 
держплемстанції. Річні плани відтворення свинопоголів’я по колгоспах 
Старокостянтинівського району. Річні бухгалтерські звіти, акти ревізій. 
Штатний розпис і кошторис. Паспорти, рішення, накази по відбору господарств 
району на ВДНГ СРСР (1953). Доповідні записки, акти обстежень племферм 
колгоспів великої білої породи свиней (1955). Договори на отримання кормів 
по фермах колгоспів району. Листування з основної діяльності. 
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Районні контрольно-насіннєві лабораторії Хмельницької обласної 
державної контрольно-насіннєвої інспекції 
 
8 фондів, 329 од. зб., 1924–1930,1944–1973 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Антонінська, ф.Р-3525, 71 од.зб., 1945–1954 рр. 
Грицівська, ф.Р-4962, 2 од. зб., 1946–1954 рр.  
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1750, 16 од.зб., 1924–1930 рр. 
Меджибізька, ф.Р-3575, 29 од. зб., 1944–1948 рр. 
Новоушицька, ф.Р-4994, 121 од.зб., 1944–1973 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5432, 40 од. зб., 1958–1965 рр.  
Плужнянська, ф.Р-4946, 2 од. зб., 1946-1949 рр., 1951–1952 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-5331, 48 од. зб., 1945–1965 рр. 

 
Постановою ради народних комісарів СРСР від 25.06.1939 р. організовано 
систему районних  контрольно-насіннєвих лабораторій Народного комісаріату 
земельних справ УРСР. В 1944 р. реорганізовані в державні інспекції по 
насіннєвому контролю, з 1954-1955 рр. знову у контрольно-насіннєві 
лабораторії МТС,  відділу землеробства обласного управління виробництва і 
заготівель сільськогосподарської продукції. З 1959 р. іменуються як районні 
контрольно-насіннєві лабораторії з підпорядкуванням обласній контрольно-
насіннєвій лабораторії, з 1965 р. – обласній державній контрольно-насіннєвій 
інспекції. 
Проводили перевірку посівних якостей насіння сільськогосподарських 
культур, надавали прогнозовані рекомендації щодо вирощування насіння з 
високими сортовими і посівними кондиціями, стійких до шкідників і хвороб у 
колгоспах, спецгоспах і радгоспах районів. 
Фонди III категорії. Перші надходження – 1967 р. 
 
Накази, розпорядження, вказівки обласної контрольно-насіннєвої 

лабораторії. Річні виробничі плани та звіти лабораторії з основної діяльності, 
заготівлі (засипки) насіння. Заключні річні звіти по апробації, інспектуванню 
(калібруванню) та кондиційності посівних якостей сільськогосподарських 
культур. Звіти, довідки, інформації наявності і якості насіння, насіннєві 
баланси фактично висіяного насіння ярих і озимих культур, підготовки 
зерносховищ до засипки насіння і стан його зберігання в колгоспах і радгоспах 
районів. Річні фінансові звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Акти інспектування, посівні стандарти (1944). Книги обліку основних засобів, 
акти відбору середніх зразків зерна, посадкового матеріалу (1945–1948), 
результати аналізів. Штатні розписи та річні кошториси видатків на утримання. 
Листування з обласною контрольно-насіннєвою лабораторією з питань аналізу 
насіннєвого фонду. 
 

Кам’янець-Подільська міжрайонна контора по шовківництву 
Хмельницького обласного тресту шовківництва,  Міністерства 
сільського господарства УРСР 

 
Ф.Р-4227, 28 од. зб., 1950–1957 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створена в 1950 р., з підпорядкуванням Кам’янець-Подільському (з 1954) 
Хмельницькому державному тресту по шовківництву республіканського 
управління шовківництва Міністерства сільського господарства УРСР. 
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Займалася організацією робіт по агротехнічному, епізодичному 
обслуговуванню, вирощуванню, заготівлею, первинною обробкою тутового 
шовкопряду. Ліквідована в 1959 р. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1964 р. 
 
Накази, вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, 

Хмельницького обласного тресту по шовківництву. Накази з основної 
діяльності. Постанови, рішення обкому КПУ, облвиконкому, виконкомів 
районних рад депутатів трудящих щодо стану та розвитку шовківництва в зоні 
міжрайонної контори. Річні плани та звіти по шовківництву і тутівництву, 
промислово-фінансові плани контори, річні фінансові звіти. Плани і звіти з 
підготовки кадрів – шовководів по виробничих відділах колгоспів. Короткий 
огляд стану робіт по шовківництву в Хмельницькій, Чернівецькій і 
Станіславській областях (1957). Заключні звіти по шовківництву і тутівництву. 
Списки передовиків-шовководів по Кам’янець-Подільській міжрайконторі 
шовківництва. 
 

Районні виробничі об’єднання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства 

 
18 фондів, 3178 од. зб., 1944–1989 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Білогірське, ф.Р-6261, 183 од. зб.,1961–1978 рр. 
Віньковецьке, ф.Р-6036, 158 од. зб.,1956–1985 рр. 
Волочиське, ф.Р-6076, 49 од. зб.,1963–1973 рр. 
Городоцьке, ф.Р-5156, 323 од. зб., 1958–1962, 1965–1985 рр. 
Дунаєвецьке, ф.Р-6182, 206 од. зб., 1962–1985 рр. 
Ізяславське, ф.Р-6111, 198 од. зб.,1970–1985 рр. 
Кам’янець-Подільське ф.Р-5136, 336 од. зб., 1956–1984 рр. 
Красилівське, ф.Р-6273, 98 од. зб.,1961–1980 рр. 
Летичівське,  ф.Р-5543, 135 од. зб.,1961–1975 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-6071, 112 од. зб.,1960–1973 рр. 
Полонське, ф.Р-6084, 168 од. зб.,1964–1980 рр. 
Славутське, ф.Р-5804, 206 од. зб.,1961–1989 рр. 
Старокостянтинівське, ф.Р-5204, 214 од. зб.,1962–1977 рр. 
Старосинявське, ф.Р-6094, 58 од. зб.,1958–1975 рр. 
Теофіпольське, ф.Р-6025, 70 од. зб.,1967–1974 рр. 
Хмельницьке, ф.Р-6034, 236 од. зб.,1966–1986 рр. 
Шепетівське, ф.Р-5976, 321 од. зб.,1944–1984 рр. 
Ярмолинецьке, ф.Р-6041, 107 од. зб.,1944–1977 рр. 

 
Діяли з 1964 р. як машинно-тракторні станції, з 1958 р. – РТС. В 1961 р. на базі 
ремонтно-технічних станцій створені районні відділення „Сільгосптехніка” з 
підпорядкуванням обласному об’єднанню „Сільгосптехніка”. В 1978 р. 
перейменовані у районні виробничі об’єднання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства обласного виробничого об’єднання 
„Облсільгосптехніка” Міністерства сільського господарства УРСР. 
Надавали послуги колгоспам, радгоспам по проведенню капітальних та 
поточних ремонтів сільгосптехніки, забезпечення сільгоспмашинами, 
інвентарем, запасними частинами, пальним, добривами; організовували 
навчання та підвищення кваліфікації кадрів. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1998 р. 
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Накази та директивні вказівки обласного об’єднання 
„Облсільгосптехніка”, розпорядження, рішення облвиконкому, виконкомів 
районних рад депутатів трудящих, райкомів КПУ. Книги наказів (1963–1969). 
Комплексні плани розвитку райсільгосптехнік. Річні плани матеріально-
технічного постачання, торгівельно-фінансового забезпечення, плани та звіти з 
підготовки і перепідготовки кадрів. Річні плани освоєння нової техніки, 
технологій, матеріалів. Річні фінансові звіти, аналізи виконання річних планів з 
комплексного технічного обслуговування колгоспів, нормування та оплати 
праці робітників і службовців, звіти по роботі вантажного та автомобільного 
транспорту, використанню техніки в колгоспах (1967–1971). Підсумки 
виконання виробничих планів (1962–1978). Річні статистичні звіти по праці, 
промисловості, кадрах, нещасних випадках на виробництві, використанню 
фінансових ресурсів на заходи по охороні праці та природи. Кошториси, 
титульні списки будівництва виробничих об’єктів в районах, зміцнення 
матеріально-технічної бази підприємств, акти передачі-приймання закінчених 
будівельних об’єктів. Акти передачі ліквідованої Шепетівської ММКР місцевій 
МТС (1958), основних фондів і матеріальних цінностей Городоцької 
райсільгоспхімії (1979). Річні кошториси та штатні розписи. Документи по 
раціоналізації і винахідництву (заяви, протоколи, пропозиції, акти, звіти, 
креслення, картки раціоналізаторів, акти впровадження) членів ВОРВ. 
Колективні договори та матеріали перевірки їх виконання. Протоколи та 
рішення техніко-економічної Ради (1970–1979). Плани роботи профорганізацій, 
протоколи загальних зборів колективів, місцевих комітетів та їх фінансові 
звіти. Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання, Журнали обліку 
робітників і службовців, нагороджених орденами і медалями (1984). Документи 
групи народного контролю, проведення суботників. 
 

Хмельницьке обласне відділення Української республіканської 
контори виробничого об’єднання „Лікроспром” 
 
Ф.Р-6000, 165 од. зб., 1955–1976 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Створене на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР, Української 
республіканської контори виробничого об’єднання „Лікрострест” від 6 квітня 
1955 р. № 317/12. Підпорядковувалося Українській республіканській конторі 
виробничого об’єднання „Лікроспром” Міністерства охорони здоров’я УРСР. 
Займалося вирощуванням, заготівлею та реалізацією культурних лікарських і 
дикорослих рослин відповідно до вимог чинних державних стандартів і 
рекомендацій.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1983 р. 
 
Накази, методичні вказівки Міністерства охорони здоров’я СРСР, 

УРСР, Української республіканської контори „Лікрострест” з основної 
діяльності. Перспективний план заходів по вирощуванню високих врожаїв 
лікарських культур (1971–1975), поліпшення якості сировини (1976–1980). 
Річні плани посіву та закупівлі лікарських культур (1971–1975); річні 
заготівельно-фінансові плани та звіти по вирощуванню і заготівлі лікарських 
культур. Річні плани капітального будівництва і титульні списки до них (1973). 
Річні зведені агрономічні, фінансово-господарські звіти. Довідки, огляди, 
інформації, акти, агрономічні доповіді по вирощуванню та заготівлі 
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культурної, дикорослої лікарської сировини, насіння маку (1963). Облікові 
картки вивчення методів одержання високих врожаїв масличного маку (1957–
1959). Статистичні звіти по штатній чисельності працівників відділення, 
заготпунктів, кошториси витрат на утримання. Листування із заготівельним 
пунктом цілющих рослин в м. Прага по обміну передовим досвідом роботи 
(1960–1962). Протоколи виробничих нарад, засідань місцевого комітету, 
профспілкових зборів. 
 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

Лісництва Подільського губернського управління лісами 
 
20 фондів, 2238 од.зб., 1917–1929 рр. Описи, каталог, Рос., пол. мови. 
 
Балинське, ф.Р-150, 7 од.зб., 1924–1926 рр. 
Вишнівчицьке, ф.Р-152, 80 од.зб., 1919–1928 рр. 
Городоцьке, ф.Р-153, 90 од.зб., 1920–1922 рр. 
Дунаєвецьке, ф.Р-151, 5 од.зб., 1919–1920 рр. 
Замихівське, ф.Р-148, 166 од.зб., 1921–1925 рр. 
Зіньківське, ф.Р-144, 74 од.зб., 1917–1921 рр. 
Кривинське, ф.Р-3131, 1 од.зб., 1922–1928 рр. 
Купинське, ф.Р-971, 3 од.зб., 1926 р. 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-1313, 574 од.зб., 1919–1929 рр. 
Маківське, ф.Р-901, 43 од.зб., 1920–1921 рр. 
Миньковецьке, ф.Р-143, 141 од.зб., 1920–1927 рр. 
Мукарівське, ф.Р-1318, 123 од.зб., 1919–1928 рр. 
Мукарово-Зіньківське, ф.Р-1375, 39 од.зб., 1926–1929 рр. 
Наддністрянське, ф.Р-909, 101 од.зб., 1921–1925 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-147, 384 од.зб., 1917,1921,1925–1929 рр. 
Панівецьке, ф.Р-149, 112 од.зб., 1921–1928 рр. 
Славутське, ф.Р-753, 7 од.зб., 1928 р. 
Стругське, ф.Р-146, 145 од.зб., 1919–1924 рр. 
Циківське, ф.Р-145, 115 од.зб., 1921-1922 рр. 
Шепетівське, ф.Р-3052, 28 од.зб., 1923–1924 рр. 
 
Засновані на підставі постанови Тимчасового робітничо-селянського уряду 
України в 1919 р. Були підпорядковані лісовим підвідділам повітових і 
губернських земвідділів, пізніше – Подільському губернському управлінню 
лісами. 
Займалися організацією лісорозробок і лісозаготівель, реєстрацією та 
інвентаризацією лісового фонду і майна колишніх приватних лісів, 
лісовпорядкуванням і лісництвом. Здійснювали облік і розподіл лісоматеріалів 
губернії. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1938 р. 
 
Накази, декрети, циркуляри, інструкції, директивні вказівки 

Наркомзему Всеукраїнського центрального управління лісами, ВУЦВК, 
губернського та повітових земельних відділів, повіт та окрвиконкомів, 
губернської особливої воєнно-продовольчої комісії, ревкому, Всеросійської 
профспілки працівників землі і лісу, Держбанку РРФСР, Всеукраїнського 
союзу мисливців і рибалок (ВУСМОР). Циркуляри лісового департаменту 
Міністерства землеробства УНР (1919). Річні господарські плани роботи 



 401

лісництв, статистичні відомості про виконання планів. Документи по 
прибутках і видатках, відомості по заготівлі лісодеревини, списки 
заготівельників, таблиці і таксаційні документи. Відомості про безоплатне 
виділення лісоматеріалів школам, монастирям, духовенству, погорільцям. 
Списки шкіл Кам’янецького повіту (1919). Протоколи, акти, доповідні записки  
порушень Закону про охорону лісів. Протоколи засідань губземвідділу по 
відведенню земельної ділянки під будівництво паперової фабрики „Совій Яр” 
(1921), заготівлі стовпів для охорони кордону з Румунією. Рапорти по пожежах. 
Протоколи засідань лісників. Списки лісництв Кам’янецького округу (1925). 
Листування з гублісуправлінням, губземвідділом, повітвиконкомом, 
райвиконкомами, окружною комісією по націоналізації земель, лісів 
Правобережжя, з питань створення держлісфонду, охорони та використання 
лісів, земель, забезпечення лісоматеріалами, організації торгівлі лісом. 
Документи з особового складу. 
 

Окружні управління лісами Всеукраїнського управління лісами 
Народного Комісаріату землеробства УРСР 

3 фонди, 137 од.зб., 1926–1930 рр. Описи. Рос., укр. .мови. 
 
Кам’янецьке (Подільської губернії), ф.Р-1367, 48 од.зб., 1920–1928 рр. 
Проскурівське (Подільської губернії), ф.Р-2608, 9 од.зб., 1925–1927 рр. 
Шепетівське (Волинської губернії), ф.Р-1026, 80 од.зб., 1927–1930 рр. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК і РНК від 1 березня 1923 р. Здійснювали 
охорону лісів, планову заготівлю та збут лісоматеріалів. Припинили діяльність 
згідно з постановою ВУЦВК від 2 вересня 1930 р., в зв’язку з ліквідацією 
округів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 

 
Постанови, вказівки, інструкції Ради Народного Комісаріату 

землеробства УСРР, ВУЦВК, Всеукраїнського управління лісами, 
Подільського губернського земельного відділу. Листування з Всеукраїнським 
управлінням лісами, лісництвами, установами, окружною судово-земельною 
комісією, окрфінвідділом, окружною плановою комісією з питань лісоустрою. 
Господарський план лісокультурних і лісомеліоративних робіт (1929). Річні 
фінансові звіти лісництв (1926–1927), кошториси на ремонт приміщень, угоди 
на проведення землеустрою (1927). Протоколи засідань Кам’янецького 
окрвиконкому про передачу лісових дач школам (1928). Кон’юктурний огляд і 
основні показники п’ятирічного плану розвитку господарства, соціально-
культурної розбудови Кам’янецького округу на 1928–1933 рр. Документи про 
визначення плану держлісфонду, передачі ділянок у користування місцевому 
населенню, роботу розсадників посадкового матеріалу, лісосушарень. Штатні 
розписи і кошториси витрат. Протоколи засідань робітничих комітетів, 
виробничих нарад. Справи про вбивства лісників, об’їздчиків, про пожежі 
садиб і майна лісників, надання допомоги сім’ям загиблих. Документи з 
особового складу. 
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Районні лісові господарства (лісгоспи) і лісозаготівельні організації 
(лісгоспзаги)  
 
8 фондів, 3114 од.зб., 1921, 1924–1940, 1944–1982 рр. Описи, каталог. 
Рос., укр. мови. 
 
Лісгоспи 
Летичівський, ф.Р-2899, 24 од.зб., 1929,1944–1950 рр. 
Шепетівський, ф.Р-2801, 146 од.зб., 1924–1940,1944–1964 рр. 
Лісгоспзаги 
Ізяславський, ф.Р-1311, 851 од.зб., 1933–1937,1944–1981 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1314, 1058 од.зб., 1926–1940,1944–1980 рр. 
Летичівський, ф.Р-6081, 258 од.зб., 1945–1977 рр. 
Славутський, ф.Р-5984, 247 од.зб., 1945–1982 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5429, 463 од.зб., 1944,1947–1975 рр. 
Шепетівський, ф.Р-6098, 67 од.зб., 1959–1975 рр. 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 7 березня 1923 р., як 
окружні управління лісами Вінницького міжобласного управління лісами 
Всеукраїнського управління лісами (ВУПЛ) Народного Комісаріату земельних 
справ УСРР, з 1949 р. – підпорядковані новоствореному Кам’янець-
Подільському обласному управлінню лісового господарства (Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 4 травня 1949 р.), з 1953 р. – обласному управлінню лісового 
господарства і полезахисного лісорозведення, з 1959 р.– обласному управлінню 
лісового господарства і заготівель, з 1966 р. – обласному управлінню лісового 
господарства Міністерства лісового господарства УРСР. 
Здійснювали керівництво роботою лісництв, лісомеліорацією, 
інвентаризацією, охороною та відновленням лісів і лісонасаджень, 
вирощуванням і реалізацією насіння цінних порід дерев, плановою рубкою 
лісів, заготівлею і переробкою лісоматеріалів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1928 р., останнє – 1991 р. 
Документи фонду в задовільному стані, доступ – на загальних підставах. 
Документи використовувалися у науково-дослідній роботі, виставковій 
діяльності. 

 
Накази, вказівки, інструкції РНК землеробства СРСР (1932), 

Українського відділення „Союзліспром” Всеукраїнського управління  лісами, 
обласної контори „Укрлісмеліоколгоспцентру” (1933), Всеукраїнського 
лісогосподарського тресту, Вінницького обласного управління лісами, 
Міністерства лісового господарства і заготівель УРСР, обласного управління 
лісового господарства, постанови і рішення Вінницького облвиконкому (1934), 
райвиконкомів, Хмельницького облвиконкому, обкому КПУ. Накази з основної 
діяльності. Перспективні плани розвитку лісового господарства області. Річні 
виробничо-фінансові плани та звіти по їх виконанню. Квартальні плани, 
графіки проведення лісокультурних робіт (1946), протипожежних заходів, 
охорони лісів, закладення спеціальних лісокультур. Техпромфінплани з 
промислової діяльності. Плани лісонасаджень оголених балок-ярів, схилів на 
землях колгоспів (картографічні, технічні проекти). Плани підготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів. Плани лісонасаджень у лісництвах області. 
Річні звіти з фінансової діяльності, праці, кадрового забезпечення, техніки 
безпеки, розвитку тваринництва, виконання планів заготівлі і вивезення 
лісоматеріалів, випуску товарної продукції, проведення меліорації і 
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лісовідновлення. Річні статистичні звіти і пояснювальні записки до них. 
Титульні списки і кошториси по капітальному будівництву (1960). Звіти по 
лісоустрою Прикордонної дачі Кам’янецького лісництва (1926–1927). Плани та 
звіти по впровадженню нової техніки, технології, наукової організації праці. 
Положення по преміюванню (1974). Звіти  по госпрозрахунковій роботі (1979). 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат, акти 
ревізій. Відомості насіннєвих дільниць особливо цінних порід дерев (1946). 
Таксаційні описування лісництв (1949–1954). Заходи, акти, довідки з техніки 
безпеки, виробничого травматизму, громадських оглядів. Відомості обліку 
лісних культур по лісництвах (1936–1954). Накази, рішення , акти, доповідні 
листи, вказівки по передачі земель із лісофонду (1945–1954). Схема 
Кам׳янецького лісгоспу (1949). Книги обліку лісофонду області. Проекти 
організації лісового господарства колгоспів, акти обстежень колгоспних  лісів. 
Проектно-кошторисна документація на посадку лісосмуг в колгоспах області. 
Заходи, плани, звіти по веденню мисливських господарств (1969). Економічний 
аналіз діяльності Старокостянтинівського лісгоспзагу (1971–1972). 
Інвентаризація лісових культур, санітарні огляди лісів. Документи по 
раціоналізації і соцзмаганню (протоколи, списки, характеристики передовиків 
виробництва). Колективні договори, акти перевірки їх виконання. Документи 
по врученню перехідного Червоного Прапора Славутському лісгоспзагу (1964). 
Протоколи засідань техради, місцевих комітетів профспілок, загальних зборів 
колгоспників, товариських судів, доповіді начальників лісгоспів, шкіл 
комуністичної праці (1972). Посадові інструкції (1974), документи груп 
народного контролю (1977). Листування з Вінницьким (1946), Хмельницьким 
обласним управліннями лісового господарства і заготівель, лісництвами з 
питань лісоустрою, охорони лісів, виконання планових завдань меліоративних і 
лісокультурних робіт, заготівлі, реалізації і переробки лісодеревини, передачі 
держлісфонду громадським організаціям (1971). Документи особового складу 
(1931–1938). 

 

Обласне виробниче об’єднання „Хмельницькліс” Міністерства 
лісового господарства УРСР  м. Хмельницький 

Ф.Р-3336, 2597 од.зб., 1925–1928, 1945–1989 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
До 1949 р. діяло у складі Вінницького міжобласного управління лісоохорони 
та лісонасаджень. Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1949 р., 
наказом Міністерства лісового господарства УРСР від 17 травня 1949 р. №123 
утворено Кам’янець-Подільське обласне управління лісового господарства. На 
підставі постанови Ради Міністрів УРСР „Про організацію обласних і 
міжобласних управлінь лісового господарства” від 30 травня 1953 р., наказу 
Кам’янець-Подільського обласного управління сільського господарства і 
заготівель №1 від 11 червня 1953 р. та відповідного рішення виконкому 
Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих перейшло у відання 
обласного управління сільського господарства і заготівель з перейменування у 
Кам’янець-Подільське (з 1954) Хмельницьке управління лісового господарства і 
полезахисного лісорозведення. Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 
листопада 1959 р. №1384 перейменовано в обласне управління лісового 
господарства і заготівель з підпорядкуванням Головному управлінню лісового 
господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР. З 1966 р. переходить у 
підпорядкування новоствореного Міністерства лісового господарства УРСР. 
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Наказом Міністерства лісового господарства УРСР від 3 вересня 1988 р. №946 
перейменовано в обласне виробниче об’єднання „Хмельницькліс”. 
Керувало діяльністю лісництв, лісгоспів і лісозаготівельних дільниць; 
займалося організацією заходів по охороні та відновлення лісів, підвищення їх 
продуктивності, створення лісонасаджень технічно цінної деревини для потреб 
народного господарства. 
Фонд 1 категорії. Перше надходження – 1958 р., останнє – 1994 р. В 1993 р. 
розсекречено і передано на загальне зберігання 24 од.зб., в 1978 р. – 9 од.зб. 
Документи у задовільному стані. Доступ на загальних підставах. Документна 
інформація використовувалась у наукових виданнях.  

 
Накази, постанови, рішення, директивні вказівки, рекомендації 

Міністерства лісового господарства УРСР, Міністерства сільського 
господарства УРСР, Головного управління лісового господарства і 
лісозаготівель при Кабінеті Міністрів УРСР. Розпорядження, рішення 
виконкому Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих та обкому 
КП(б)У. Генеральний план розвитку лісового господарства області (1956), 
перспективні плани капітального будівництва (1976–1980). Річні плани по 
охороні природи і раціональному використанню природних ресурсів. 
П’ятирічні плани розвитку лісового господарства. Річні плани лісозаготівель, 
ведення лісового господарства, техпромфінплани промислової діяльності. 
Проекти розподілу колгоспних лісів по лісотаксаційних описах. Річні 
сортаментні плани вивезення деревини. Плани та звіти лісгоспів з  основної 
діяльності. Таксаційні описи, таблиці вікового класу лісів, проекти організації 
лісового господарства по лісництвах (1949). Виробничо-фінансовий план 
роботи Проскурівського лісорозсадника (1949). План заходів по впровадженню 
робіт науково-дослідних установ (1949–1951), передового досвіду лісового 
господарства (1951). Документи по лісовідновленню, лісорозведенню і 
лісомеліорації (накази, акти, листи). Книги обліку лісового фонду області 
(1950). Плани та основні показники роботи лісового господарства по  лісфонду 
області (1953). Плани  проведення лісокультурних робіт, реконструкції 
малоцінних лісових насаджень (1953). Проекти генеральних планів розвитку 
лісового господарства по зонах районів (1956). Річні фінансово-виробничі 
плани лісгоспів, плани проведення лісозахисних  смуг і посадок лісу в 
колгоспах області. Річні плани фінансування капіталовкладень (1958). Річні 
плани і звіти по роботі мисливських господарств (1948). Проекти планів 
підготовки кадрів, звіти з цих питань. Плани лісового устрою по районах, 
реалізації товарної продукції. Звіти лісництв по упорядкуванню лісових дач 
(1925–1927). Звіти облуправління по реалізації лісу.  Звіти лісопаталогічного 
обстеження лісів, стану сировинної бази бересту (1949). Річні звіти управління, 
лісництв, лісгоспів. Звіти по раціональній вирубці лісів (1952), підсумках 
роботи лісгоспів, стану колгоспних лісів і лісозахисних смуг, звіти по лісових 
культурах. Колективні договори лісгоспів. Річні звіти промислових 
підприємств (1984), цехів по переробці деревини. Титульні списки та звіти по 
капітальному будівництву (1957). Річні бухгалтерські звіти, акти ревізій. 
Штатні розписи і кошториси витрат. Звіти по кадрах, норми виробітку, ціни і 
розцінки. Документи приймання-передачі земель державного лісового фонду 
державним і громадським організаціям (1948–1957). Протоколи засідань 
балансової комісії (1954). Документи (заяви, протоколи, акти) виділення лісів 
по першій групі держлісфонду (1949). Генеральна схема освоєння земель ярів 
та балок (1951), санітарні огляди лісів, стан насіннєвого фонду. Технічні 
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проекти, картографічні матеріали по колгоспах, сільрадах районів області 
(1952). Текстові звіти лісгоспів по охороні лісів (1959), розвитку мисливських 
заказників. Схематичні карти лісгоспів, картографічні схеми створення 
насаджень ліщинників, оксамиту Амурського. Проекти організації районних 
механізованих лісгоспів (1955). Документи (плани, звіти, доповідні записки) по 
роботі цехів ширпотребу лісгоспів (1957). Аналізи фінансово-господарської 
діяльності лісгоспів і облуправління (1957). Генеральний план на 1956–70 рр. по 
Шепетівському військовому лісництву КЕЧ Прикарпатського військового 
округу МО УРСР. Економічні показники колгоспів і  підсобних господарств 
лісгоспзагів (1959). Книги обліку лісового фонду. Зведені паливо-енергетичні 
баланси лісгоспзагів. Матеріали по лісомисливських, лісових інспекціях. Акти 
приймання в експлуатацію будівель і споруд (1954). Карта меліоративних, 
протипожежних заходів лісгоспів (1961–1962), санітарні огляди лісів (1962). 
Річні плани і звіти виробництва валової продукції цехів переробки 
лісосировини лісгоспзагів (1982), аналізи виробничого травматизму. Акти 
технічного приймання лісових культур (1963), проведення планових ревізій та 
обходів держлісфонду, створення мисливських заказників, звіти про їх роботу 
(1966). Відомості по наявності лісової фауни (1968). Річні звіти з техніки 
безпеки, механізації трудомістких робіт. Акти введення в дію об׳єктів 
будівництва (1970). Схеми протиерозійних заходів (1971–1980). Схеми 
районних лісгоспзагів (1961), інвентаризації лісових культур, розсадників, 
шкіл, захисних лісонасаджень. Документи по роботі мисливських угідь 
(інформації, підсумки, листування). Документи по кандидатах на ВДНГ 
кращих спеціалістів галузі. Атестаційні листки лісників (1951). 
Раціоналізаторські пропозиції і листування по них. Протоколи засідань 
інвентаризаційних комісій (1953). Доповіді начальника облуправління, 
директорів лісгоспзагів, протоколи засідання колегії, Технічної ради. 
Протоколи постійнодіючих виробничих нарад (1959–1975). Протоколи 
виробничих нарад директорів лісгопзагів, старших лісників, ІТП. Доповідні 
записки, документи по соцзмаганню і стаханівському руху та підсумки їх 
виконання. Листування з лісгоспзагами,  Міністерством оборони УРСР по 
відведенню держлісфонду для потреб Міноборони, земель для обласного 
управління „Промбудматеріали” (1962), державних та спецпотреб (1961–1965). 
Документи по нагородженню передовиків виробництва державними 
нагородами (накази, списки, нагородні листи). Довідки, інформації по 
виконанню умов колективних договорів. Списки передовиків виробництва 
(1980). Документи по соцзмаганню, профспілкового комітету. 
 

 
МЕЛІОРАЦІЯ, ВОДНЕ І РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Славутська контора Всесоюзного державного тресту по 
проектуванню і будівництву гідротехнічних, водопровідних і 
каналізаційних робіт „Союзводбуд” 
 
Ф.Р-2972, 32 од.зб., 1935–1937 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується в 1935–1937 рр. 
Перше надходження – 1948 р. 
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Накази, циркуляри, інструкції Наркомату важкої промисловості СРСР, 
керуючого трестом „Союзводбуд”. Наряди на проведення будівельних робіт, 
списки робітників і службовців контори. Місячні баланси, бухгалтерські 
документи, документи з особового складу. Листування із Славутським відділом 
НКВС,  місцевими установами з господарських і фінансових питань. 

 
Хмельницька будівельно-монтажна контора “Меліоводбуд”  
 
Ф.Р-3258, 405 од.зб., 1945–1966 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створена 2 лютого 1946 р. у відповідності з постановою Ради Міністрів 
СРСР як Кам’янець-Подільська гідромеліоративна контора в м. 
Проскурові Республіканського спеціалізованого тресту будівництва та 
проектування водогосподарських споруд “Укрводбуд”, Управління 
водного господарства УРСР. Постановою Ради Міністрів УРСР від 16 
червня 1953 р. №1290 перейменована у Кам’янець-Подільську 
будівельно-монтажну контору “Облмеліоводбуд” з підпорядкуванням 
Республіканському спеціалізованому тресту по будівництву 
водогосподарських споруд “Укрмеліоводбуд”. З 1954 р. – Хмельницька 
будівельно-монтажна контора “Меліоводбуд” Республіканського тресту 
механізації гідромеліоративних робіт “Укрмехгідробуд”. У зв’язку з 
ліквідацією тресту “Укрмехгідробуд” (наказ Головного управління 
водного господарства при Раді Міністрів УРСР №132 від 18 серпня 
1959 р.) передана у підпорядкування Головного управління водного 
господарства при Раді Міністрів УРСР та виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих. 
Займалася будівництвом іригаційних систем, артезіанських свердловин, 
ставків, гребель, колодязів, риборозплідників, осушенням боліт та 
інших гідротехнічних споруд і водогосподарських об’єктів 
сільськогосподарського водопостачання. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1956 р., останнє  1972 р. 
Інформація використовувалась у наукових виданнях. 
 
Розпорядження, накази, інструкції, директивні вказівки Наркомату 

землеробства УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, Головного 
управління водного господарства при Раді Міністрів УРСР, республіканських 
спеціалізованих трестів „Укрводбуд”, „Укрмеліоводбуд”, „Укрмехгідробуд”, 
Міністерства фінансів УРСР, обласного управління  сільського господарства, 
постанови і рішення виконкому Хмельницької обласної ради депутатів 
трудящих, обкому КПУ, Хмельницького міськвиконкому. Накази контори з 
основної діяльності. Наказ Міністра меліорації та водного господарства УРСР 
від 7 грудня 1965 р. №56 “Про введення в систему тресту „Поліссяводбуд” 
Хмельницького будівельно-монтажного управління №69”. Листування з 
республіканським трестом „Укрводбуд”, облвиконкомом, іншими 
організаціями про створення гідромеліоративної будівельної контори у 
Кам’янець-Подільській області (1946); положення про Кам’янець-Подільську 
обласну гідромеліоративну контору „Укрводбуд” (1946). Протоколи засідань 
науково-технічної ради (1963), колективний договір. Річні плани фінансування 
проектно-розвідувальних і будівельно-монтажних робіт (1947–1956), плани 
виконання підрядних робіт. Плани, кошториси, титульні списки будівництва 
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гідроспоруд, заключні баланси по капітальних вкладеннях у будівництво по 
районах області. Річні фінансові плани з оплати праці ІТП і робітників,  
охорони праці і техніки безпеки будівельних об’єктів. Проекти пошукових 
робіт по осушенню болотних земельних масивів (1949). Звіти по виконанню 
капітального будівництва, використанню капіталовкладень (1946–1948), 
виробничо-фінансові плани і звіти, квартальні баланси, калькуляції вартості 
виконання пошукових робіт. Річні звіти з основної діяльності та  пояснювальні 
записки до них, кошториси,  штатні розписи, акти документальних ревізій, 
протоколи засідання балансової комісії. Звіти по праці, зарплаті, нормах 
виробітку, собівартості будівництва. Кошторис паспортизації 
водогосподарських  об’єктів по області, паспорт зрошувальної системи 
Дністровського гідровузла (1947). Кошториси будівництва водоймищ, 
земляних валів (1951). Списки ставків і водоймищ області (1952). Матеріали 
обстеження та реконструкції торф’яного масиву с. Грузевиця 
Чорноострівського району (1946). Реєстр геологічних, науково-пошукових 
робіт (1964–1965). Документи з будівництва гребель, ставків, 
риборозплідників, артезіанських свердловин, колодязів (рішення 
райвиконкомів, постанови загальних зборів колгоспників, договори, паспорти 
ставків, технічні проекти будівництва, кошториси, акти приймання робіт, звіти, 
листування). Об’єм введення в експлуатацію закінчених будівельно-монтажних 
робіт (1952) в Кам’янець-Подільській області. Технічні проекти будівництва 
риборозплідників, списки будівельних об’єктів по області (1948). Документи 
по врегулюванню русла річки Південний Буг (планові завдання, договори, 
кошторис, калькуляція, акти обстежень). Списки земельних масивів, паспорта 
болотистих місцевостей (1948), проекти детальних досліджень на складання 
списку по зрошенню земельних ділянок колгоспів області. Проект будівництва 
мосту через р. Случ в м. Старокостянтинові. Типові проекти гребель і ставків 
для колгоспів УРСР (1950). Договори, дефектні акти, схеми, кошториси, 
інструкції по встановленню вітряків та бурінню артсвердловин, будівництву 
ставків, гребель. Схема-проект меліоративних робіт по осушенню земель 
стадіону “Динамо” м. Проскурів (1950). Перелік основних засобів контори 
(1951). Матеріали з охорони праці, техніки безпеки, промсанітарії, 
рацпропозицій. Листування з головою Ради колгоспів при Раді Міністрів СРСР 
з виробничої діяльності в Кам’янець-Подільській області (1951); обласним 
управлінням сільського господарства по паспортизації водогосподарських 
споруд, з трестом “Укрмехбуд” по фінансово-господарській діяльності, 
кадровому, матеріально-технічному забезпеченню. Договори  на соцзмагання, 
підсумки їх виконання. Протоколи виробничих нарад ІТП обласного 
управління меліорації, обласного управління сільського господарства, 
гідромеліоконтори (1947–1948). Документи з особового складу  (1946–1954). 

 
Хмельницьке будівельно-експлуатаційне об’єднання по меліорації і 
водному господарству „Хмельницькмеліоводгосп”   

Ф.Р-3433, 574 од.зб., 1948–1988 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

В 1944 р., після звільнення території Кам’янець-Подільської області при 
обласному управлінні сільського господарства було створено відділ водного 
господарства. Рішенням виконкому обласної ради депутатів трудящих від 2 
вересня 1954 р. №1557 утворено обласне управління водного господарства 
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виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих з 
підпорядкуванням Головному управлінню водного господарства при Раді 
Міністрів УРСР. В 1978 р. реорганізовано в обласний будівельно-монтажний 
трест „Хмельницькводбуд” (постанова Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР від 18 вересня 1978 р.). На підставі постанови Ради 
Міністрів УРСР від 9 серпня 1988 р. №227, наказів Мінводгоспу УРСР від 
11.07.1988 р. №106, та №127 від 26.08.1988 р. з метою координації питань 
проектування, будівництва, експлуатації водогосподарських об’єктів і 
комплексного використання водних ресурсів області, створено будівельно-
експлуатаційне об׳єднання по меліорації і водному господарству 
„Хмельницькмеліоводгосп” з підпорядкуванням Міністерству меліорації і 
водного господарства УРСР. 
Забезпечувало розвиток меліорації земель, збереження водних ресурсів, 
охорону рік і водоймищ від забруднення, раціональну експлуатацію малих рік і 
меліоративних систем, будівництво водогосподарських об’єктів та 
сільськогосподарського водопостачання. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 1992 р. Інформація 
фонду використовувалася у наукових виданнях. 

 
Накази, розпорядження, циркуляри Головного управління водного 

господарства при Раді Міністрів УРСР, Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР, обласного управління сільського господарства. 
Розпорядження, постанови, рішення виконкому Кам’янець-Подільської (з    
1954 р.) Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. Накази з основної 
діяльності. Листування з Міністерством меліорації і водного господарства 
УРСР з питань водогосподарського будівництва в області. Рішення 
облвиконкому по підсумках виконання планів будівництва  зрошувальних, 
очисних систем, гідротехнічних споруд (1949). Річні плани капітального 
будівництва, звіти, інформації, довідки, пояснювальні записки до них. Плани 
фінансування капітальних робіт, доповідні записки про хід будівництва 
ставків, водоймищ, шахтних колодязів в колгоспах області. Плани, 
зобов’язання проведення водогосподарських робіт (заходів) в господарствах 
області в розрізі районів, плани водогосподарського будівництва в області, 
фінансування і кредитування робіт. Річні плани меліоративних робіт 
Хролинської і Лепесівської лугомеліоративних станцій (1959). Кошториси на 
проектування і проведення геодезичних, геологічних і гідротехнічних робіт. 
Річні плани меліоративних робіт в колгоспах і радгоспах області. Річні, 
місячні, квартальні звіти виконання плану капіталовкладень. Плани освоєння і 
експлуатації осушених систем (1962). Річні звіти по кадрах, фінансово-
господарській діяльності управління, тресту, об׳єднання і підвідомчих 
організацій. Штатні розписи і кошториси витрат. Акти документальних ревізій 
(1967–1969). Річні бухгалтерські звіти по фінансуванню з місцевого і 
республіканського бюджетів (1962). Приймально-здавальні акти технічних 
проектів будівництва ставків та водоймищ в колгоспах, титульні списки 
капітального будівництва (1955). Договори з підрядними організаціями на 
виконання земельних робіт і капітальні ремонти гідротехнічних споруд. Акти 
приймання закінчених будівництв ставків, каналів, водозбірників, дамб та 
інших гідроспоруд. Матеріали осушення заплави річки Південний Буг (рішення 
облвиконкому, проектно-кошторисна документація, протоколи, акти, звіти 
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інформації, доповідні записки, листування (1953–1956). Відомості про 
наявність заплавних земель по Кам’янець-Подільській області – річок Горинь, 
Случ, Хомора, Південний Буг (1953). Зведений кошторис будівництва 
Південно-Бужської гідросистеми (1954). Основні параметри проектування       
П׳ятничанської ГЕС, характеристики водоймищ. Акти передачі на баланс 
колгоспів вартості осушених земель (1964–1973). Паспорта водогосподарських 
систем та джерел водопостачання (1971). Схеми повздовжніх профілів 
осушувальних каналів Поліської зони (1956). Протоколи загальних зборів 
профкомітету, фінансові звіти і кошториси доходів і витрат місцевого комітету 
профспілки. Протоколи засідань технічної Ради по об’єкту „Південний Буг” 
(1954–1959). Листування з Київським, Львівським, Одеським інститутами 
“Укргідроводгосп” з проектно-пошукових робіт, будівництва колгоспних 
ставків, артезіанських свердловин, осушення заболочених земель, з 
Міністерством меліорації і водного господарства УРСР, місцевими органами 
влади з питань водогосподарського будівництва. 

 
Хмельницька лугомеліоративна станція будівельно-монтажного 
тресту „Поліссяводбуд” Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР 
 
Ф.Р-5810, 56 од. зб., 1966–1970 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створена 28 грудня 1965 р. з підпорядкуванням до 1967 р. Республіканському 
спеціалізованому тресту „Головбуд” Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР. З 31 липня 1967 р. до ліквідації (20 березня 1970) була 
підпорядкована будівельно-монтажному тресту „Поліссябуд”. 
Виконувала комплекс культурно-технічних і меліоративних робіт по 
осушуванню і докорінному покращенню земель в Поліській зоні 
Хмельниччини. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження  – 1979 р. 

 
Акт передачі Хмельницької лугомеліоративної станції в 

підпорядкування будівельно-монтажного тресту „Поліссяводбуд” по балансу з 
усіма активами і пасивами станом на 1 липня 1967 р. Акт передачі на баланс 
Хмельницького будівельно-монтажного управління №69 майна Хмельницької 
лугомеліоративної станції в зв’язку із ліквідацією (1970). Річні виробничо-
фінансові плани проведення культурно-технічних, меліоративних і будівельних 
робіт станції, плани з праці і зарплати. Річні плани капітального будівництва, 
місячні звіти по виконанню плану робіт з осушення та покращення земель в 
зоні станції. Річні звіти по освоєнню коштів на охорону праці і техніку безпеки,  
підготовку кадрів, підвищення їх кваліфікації. Штатні розписи і кошториси, 
статистичний звіт про численність адміністративно-управлінського персоналу. 
Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності (1967), 
протоколи балансової комісії (1967-1969). Інформація по роботі бюро 
економічного аналізу станції за 1969 р. Колективний договір, акти перевірки 
його виконання (1969), соціалістичні зобов’язання колективу, підсумки їх 
виконання (1969), протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідання 
місцевого комітету. 
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Рибні господарства Хмельницького обласного рибтресту 
 

2 фонди, 45 од. зб., 1930-1933, 1944-1963 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 

Меджибізьке Летичівського району, ф.Р-5436, 44 од.зб., 1944-1963 рр. 
Проскурівське „Заріччя”, ф.Р-904, 1 од.зб., 1930-1933 рр. 

 
Проскурівське рибне господарство „Заріччя” утворене в 1930 р., Меджибізьке 
– у 1944 р. Забезпечували потреби населення у рибній продукції з частковою 
реалізацією на експорт. Підпорядковувалися Державному рибному тресту 
„Укрдержрибтрест”, Народного комісаріату торгівлі УСРР, з 1954 р. – 
Хмельницькому обласному рибтресту. 
Фонди ІІІ категорії. В 1991 р. розсекречено і передано на державне зберігання 
1 од.зб., ф.Р-5436. 
 
Циркуляри, директивні вказівки Українського державного рибного 

тресту „Укрдержрибтрест” Наркомторгу УСРР з підготовки, пакування і 
порядку відвантаження риби на експорт, збереження будівельних матеріалів, 
пожежної безпеки, кадрового забезпечення. Накази, розпорядження 
Хмельницького облрибтресту, постанови та рішення РК КПУ, райвиконкомів з 
питань діяльності рибгоспу „Заріччя”, листування з основної діяльності. Річні 
виробничо-фінансові плани та звіти по рибництву, тваринництву, 
рослинництву, капітальному будівництву (1944). Документи про охорону 
будинків, склепів, зимувальників, конюшень, млинів. Штатні розписи і 
кошториси, акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності 
Меджибізького рибгоспу Летичівського району. 
 

Кам’янець-Подільський державний рибоводний пункт 
 
Ф.Р-3441, 85 од.зб., 1949–1980  рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений у відповідності з постановою РНК УРСР від 14 березня 1949 р. 
“Про відновлення рибного господарства в колгоспах УРСР”, наказу 
Міністерства землеробства УРСР від 8 квітня 1946 р. №385-К. Наказом 
Хмельницького обласного управління сільського господарства від 12 січня 
1958 р. реорганізований у Кам׳янець-Подільський державний рибоводний 
пункт Хмельницького обласного управління виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів.  
Займався вирощуванням племінного посадкового матеріалу карпа в колгоспах 
області, вирощуванням і реалізацією товарної риби, визначав місця для 
будівництва ставків, риборозсадників, виконував науково-дослідні роботи по 
рибництву за тематикою Української станції рибоводства Міністерства сільського 
господарства УРСР. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження документів – 1960 р. 
 
Постанови, накази, директивні вказівки Міністерства сільського 

господарства УРСР, обкому КПУ, виконкому Хмельницької обласної ради 
депутатів трудящих. Накази з основної діяльності. Перспективні, річні, 
квартальні плани розвитку рибної галузі в колгоспах і радгоспах області, звіти 
по їх виконанню. Річні звіти по виробництву розсади-малька, товарної  
продукції, річні статистичні і бухгалтерські звіти, звіти по нарощуванню 
виробництва і вилову риби. Штатні розписи і кошториси; акти документальних 
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ревізій, інвентаризації ставків; документи меморіального характеру. Статті, 
лекції, виступи на радіо, програми, брошури з питань пропаганди і розвитку 
рибництва в  колгоспах і радгоспах області; програми проведення семінарів; 
протоколи і постанови виробничих нарад колективу. 

 
ОХОРОНА ПРИРОДИ 
 
Хмельницька обласна організація Українського товариства 
охорони природи Державного комітету охорони природи при Раді 
Міністрів УРСР 
 
Ф.Р-6105, 267 од.зб., 1959–1981 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створена на підставі постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 03.03.1958 р.  
№ 19 „Про заходи щодо покращення охорони природи Української 
РСР",рішення виконкому Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих, 
бюро Хмельницького обкому КПУ від 16 січня 1959 р. №19/5. 
Підпорядковувалася Українському товариству охорони природи і сприяння 
розвитку природних багатств Державного комітету охорони природи при Раді 
Міністрів УРСР. 
Проводила пропаганду по охороні природи, сприяла розвитку природних 
багатств/ раціонального використання природних ресурсів області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1988 р. Документна інформація 
використалася у наукових виданнях, виставковій роботі.  
 
Постанови, рішення, розпорядження, директивні вказівки Ради 

Міністрів УРСР, ЦК Компартії України, Президії Українського товариства 
охорони природи, Державного комітету по охороні природи при  Раді Міністрів 
УРСР, обласної Державної інспекції по охороні природи, обкому КПУ, 
облвиконкому, виконкомів районних рад депутатів трудящих. Накази з 
основної діяльності. Статут організації (1958, 1962). Річні, квартальні, піврічні, 
місячні плани та звіти з природоохоронної діяльності. Річні фінансові звіти, 
акти документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності. Штатні 
розписи та кошториси видатків. Протоколи засідань оргкомітету обласного та 
районних відділень товариств охорони природи, засідань Ради, Президії 
обласного відділення (1964). Протоколи обласних, районних конференцій, 
засідань Рад районних відділень товариств охорони природи. Акти, доповідні 
записки  щодо порушення Законодавства охорони природи УРСР. Матеріали 
першої обласної конференції Українського товариства охорони природи (1963-
1966). Доповідні записки, довідки, інформації з питань стану 
природоохоронної роботи, списки громадських інспекторів. Документи 
(рішення райвиконкомів), листи по охороні пам’ятників природи місцевого 
значення Хмельницької області (1964). Акти перевірки діяльності районних 
відділень. Листи та скарги громадян з питань порушень природоохоронних 
норм (1969). Матеріали роботи обласних секцій товариства (плани, протоколи, 
звіти, інформації). Доповідні записки, інформації, листування з Українським 
товариством, з районними, міськими відділеннями, партійними органами та 
установами з питань охорони природи. Соцзобов’язання між районними 
організаціями (умови, положення, підсумки). 
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Хмельницька обласна інспекція по охороні природи 
 
Ф.Р-6077, 130 од. зб., 1961–1979 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створена постановою Ради Міністрів УРСР у 1961 р. з метою координації 
планового розвитку та раціонального використання природних ресурсів 
області, захисту навколишнього природного середовища. Підпорядковувалась 
Державному комітету по охороні природи  при Раді Міністрів УРСР. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1986 р. Очікується надходження 
документів з 1980 р. від архівного підрозділу установи. 
 
Перспективний план роботи інспекції (1971–1975), підсумки виконання 

п’ятирічного плану розвитку природоохоронних робіт (1961-1970), 
комплексного розвитку земельних зон по підприємствах, установах і 
організаціях області (1966-1967). Документи (акти, довідки, звіти, інформації) 
по захисту ґрунтів від водяної та вітряної ерозії (1967–1978); охороні лісів, 
лісонасаджень, флори і фауни, охороні та раціональному використанню водних 
ресурсів, заповідників, пам’ятників природи і дендропарків. Інформації про 
наявність і місцезнаходження та запаси корисних копалин (1968), пам’ятників 
природи, дендропарків, що існували до 1913 р.; список об’єктів природи, 
включених до заповідних пам’яток місцевого значення (1969). Звіти, рішення, 
листування з облвиконкомом з питань розвитку та охорони рибних запасів, 
стан водних запасів області (1975). Річні звіти інспекції по виконанню 
планових природоохоронних заходів, в т. ч. протиерозійних заходів (1970–
1975). Довідка-монографія діяльності Хмельницького міського відділення 
товариства охорони природи (1971). Документи (акти, звіти, доповідні записки, 
списки рослин, занесених у “Червону” книгу) по охороні заповідників, 
пам’ятників природи і дендропарків (1978). Список учасників ВДНГ СРСР за 
підсумками природоохоронної роботи (1968–1974). 
 

Шепетівське районне відділення Українського товариства охорони 
природи. 
 
Ф.Р-5981, 26 од.зб., 1965–1970 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується у 1965–1970 рр. 
Займалося природоохоронною роботою. Ліквідовано у 1970 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1993 р. 

 
Протоколи, доповіді до засідань Президії, проведення конференцій 

відділення. Піврічні плани роботи, річні звіти по росту членів товариства, 
виконанню прибутково-видаткових кошторисів. Штатні розписи і кошториси 
на утримання персоналу. Інформації відділення по організації соціалістичних 
змагань. Акти документальних ревізій. 

 
ТОРГІВЛЯ 
 
Органи управління внутрішньою торгівлею 
 
Уповноважений окружних товарних бірж 

 
2 фонди, 46 од. зб., 1922–1927 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янецького, ф.Р-976, 32 од.зб., 1925–1926 рр. 
Проскурівського, ф.Р-123, 14 од.зб., 1922–1927 рр. 
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Призначалися на підставі постанови РНК УСРР від 1922 р. Контролювали та 
регулювали торговельні операції товарних бірж в межах Кам’янецького, 
Проскурівського та Шепетівського округів. Ліквідовані у 1926–1927 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., останнє – 1930 р. 
 
Постанови РНК УСРР, Української економічної ради, окрвиконкомів 

про врегулювання торговельних операцій з державними, промисловими та 
торговельними установами. Постанови окрвиконкому про облік верстатів. 
Місячні оперативні звіти. Угоди, зобов’язання на закупівлю товарів. Протокол 
засідання окружної експертної комісії.  

 
Шепетівське окружне відділення Всеукраїнської  
державної торгової контори 

 
Ф.Р-2850, 256 од.зб., 1924–1930 рр. Опис. Укр. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1924-1930 рр. Підпорядковува-
лося Всеукраїнській державній торговельній конторі. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1950 р., останнє – 1971 р. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних та науково-довідкових 
виданнях. 

 
Постанови та циркуляри Народного комісаріату торгівлі УРСР, 

Всеукраїнської державної торговельної контори. Протоколи нарад хлібного 
підвідділу Київської, Подільської та Одеської контори. Протоколи нарад при 
Подільському губернському торговому комітеті щодо заготівлі тютюну. 
Листування з торговими агентами та уповноваженими Держторгу в районах.  

 
Кам’янець-Подільський окружний відділ торгівлі виконавчого 
комітету рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів 

 
Ф.Р-311, 302 од.зб., 1925–1928 рр. Опис, каталог. Укр. мова. 
 
Утворений постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 22 жовтня 1924 р., як відділ 
при окрвиконкомі. В 1925 р. реорганізований в управління уповноважених 
Народного Комісаріату зовнішньої та внутрішньої торгівлі по округах, в      
1928 р. – в окружні відділи торгівлі. В функції входило: регулювання торгівлі в 
межах округу, організація заготівлі та постачання продовольства, контроль за 
діяльністю державних і кооперативних торгівельних підприємств, сприяння 
розвитку місцевого ринку, затвердження статутів державних торгівельних 
підприємств та споживчих товариств.  
Фонд І категорії. Перше надходження – 1950 р., останнє – 1955 р. 
 
Розпорядження, циркуляри, протоколи засідань Наркомату торгівлі 

УРСР, Подільського губернського відділу внутрішньої торгівлі, Кам’янецького 
окружного виконкому, окружної планової комісії. Економічна характеристика 
ринків. Кон’юктурні огляди народного господарства Кам’янецького і 
Шепетівського округів. Звіти, доповіді та інформації про стан сільського 
господарства, врожайність зернових культур, заготівлю сільськогосподарської 
продукції та експортної сировини, товарообіг в державній і кооперативній 
торгівлі, про реалізацію сільгоспмашин. Листування з місцевими установами та 
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організаціями з питань регулювання внутрішнього ринку, проведення заготівлі 
сільськогосподарської продукції та експортної сировини, постачання населення 
промисловими і продовольчими товарами, допомогу селянам в закупівлі 
сільгоспмашин, встановлення заготівельних цін на продукти сільського 
господарства. 

 
Кам’янець-Подільський окружний філіал управління торгівлі  
книгами і культтоварами при РНК УРСР „Книгакультторг” 
 
Ф.Р-3162, 55 од.зб., 1925–1938 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Утворений в 1925 р. В 1936 р. реорганізований у Кам’янець-Подільську 
обласну контору „Книгакульторг” при РНК УРСР, з 1938 р. – Кам’янець-
Подільський міжрайонний філіал „Книгакульттовари”. Контролював та 
організовував торгівлю книжками та культкрамом на території округи.  

 
Циркуляри, розпорядження головної контори державного видавництва 

(1925–1928). Накази державного видавництва України з питань реалізації 
літератури. Книга наказів з основної діяльності по філіалу (1928-1930). 
Договори з трудовими школами округу, особові справи працівників. Списки 
співробітників відділення Вукоопкнига, студентів Кам’янець-Подільського 
сільськогосподарського інституту (1927–1929).  

 
Проскурівське відділення Всеукраїнського акціонерного 
товариства торгівлі „Вакот” 

 
Ф.Р-2152, 7 од.зб., 1926–1928 рр. Опис, каталог. Укр. мова. 
 
Утворене в 1926 р., як відділ Всеукраїнського акціонерного товариства торгівлі 
„Вакот”. Займалося організацією дрібнооптової торгівлі на території округу. 
Ліквідоване у 1928 р. 

 
Циркуляри, розпорядження Всеукраїнського акціонерного товариства 

торгівлі, окружного управління ДПУ про роботу торгівельних організацій. 
Списки працівників проскурівського відділення „Вакот”. 
 

Кам’янецька окружна контора Вінницької обласної  
універсальної державної торгівлі „Облвінницяторг”  

 
Ф.Р-1667, 108 од.зб., 1933–1937 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1933-1937 рр. 
Підпорядковувалася Вінницькому облторгу. Займалася організацією торгівлі 
на території округу. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1939 р. Інформація 
використовувалась у  науково-довідкових виданнях. 

 
Постанови Народного комісаріату Внутрішньої торгівлі та легкої 

промисловості СРСР. Постанови ЦВК і РНК СРСР про фінансування 
будівництва та ремонту мостів і тротуарів. Накази по окружній управі. 
Протоколи нарад при Кам’янець-Подільському міськторгу. Постанови 
Вінницької та Кам’янецької міської ради про ціни на хліб. Промислово-



 415

фінансові плани підприємств. Відомості на виплату заробітної плати. 
Листування з Кам’янець-Подільською спілкою промислових кооперативів. 
Списки працівників закладів Вінницьторгу. 

 
Проскурівське міське управління ринками міського відділу  
торгівлі 

 
Ф.Р-1413, 14 од.зб., 1936–1941 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1937-1941 рр. 
Підпорядковувалося Проскурівському торговому відділу. Ліквідоване 
внаслідок гітлерівської окупації області. Координувало роботу ринків міста. 
 
Книга наказів. Річні звіти (1941). Відомості на виплату зарплати.  
 
 
Кам’янець-Подільське обласне карткове бюро відділу торгівлі 
виконавчого комітету Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих 
 
Ф.Р-3270, 25 од.зб., 1944–1947 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1944–1947 рр. 
Підпорядковувалося виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих. Займалося видачею карток на продовольчі та промислові 
товари працівникам обласних установ. Наказом Міністерства торгівлі УРСР 16 
січня 1948 р. карткове бюро було ліквідоване. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р., останнє – 1964 р. 
 
Накази та директиви Наркомату торгівлі СРСР та УРСР (1944–1947). 

Картотека аналітичного обліку. Річні фінансові звіти (1944–1947). Кошторис та 
штатний розпис. Особові справи працівників карткового бюро.  
 

Відділи торгівлі міських, районних виконавчих комітетів рад 
депутатів трудящих 

 
12 фондів, 977 од. зб., 1930- 1936, 1944–1958 рр., Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-920, 75 од.зб., 1939–1955 рр. 
Хмельницький, ф.Р-1175, 391 од.зб., 1935-1936, 1938, 1941, 1944–1981 рр. 
Районні 
Берездівський, ф.Р-4456, 9 од.зб., 1948–1950 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-4992, 15 од.зб., 1944-1948, 1950 – 1952 рр. 
Ізяславський, ф.Р-2216, 105 од.зб., 1930–1931, 1944–1958 рр. 
Кам`янець-Подільський, ф.Р-1008, 49 од.зб., 1931–1944 рр. 
Летичівський, ф.Р-4525, 12 од.зб., 1950–1955 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4541, 66 од.зб., 1944–1956 рр. 
Славутський, ф.Р-756, 151 од.зб., 1930–1955 рр. 
Староушицький, ф.Р-3411, 12 од.зб., 1954–1958 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-5301, 11 од.зб., 1948–1956 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1432, 81 од.зб.,1931–1936, 1949–1956 рр. 
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Діяльність простежується з 1930 по 1958 рр. Відповідно до постанови ЦВК і 
РНК РСР від 09.04.1938 р. перейменовані у відділи торгівлі при міських та 
районних радах виконкомів  районних та міських рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, з 1944 р. – депутатів трудящих. В їх функції 
входило: організація торгівлі продовольчими та промисловими товарами, 
складання планів товарообігу, контроль за діяльністю підприємств державної 
та кооперативної торгівлі, ринків, якістю продукції місцевих підприємств.  
Фонди І–ІІІ категорії. Перше надходження – 1939–1968 рр., останнє – 1965 р. 
 
Постанови, циркуляри, накази РНК УРСР, Наркоматів постачання, 

торгівлі, уповноваженого комітету заготівель облвиконкому, обласного відділу 
торгівлі. Листування з місцевими організаціями і установами про проведення 
контрактації та заготівлі зерна та інших продуктів сільського господарства, 
експортної сировини, постачання робітників і службовців продуктами 
харчування, організацію громадського харчування, про розвиток колгоспно-
кооперативної торгівлі. Річні плани постачання населення продтоварами. 
Кошториси та штатні розписи. Звіти фінансово-господарської діяльності 
відділів, виконання планів товарообігу, витрачання ринкових фондів, 
реалізацію хліба та продтоварів. Звіти про середньо-ринкові ціни на 
сільгоспродукти. Акти перевірок торговельної мережі, документи по 
перевірках якості товарів, постачання продуктів у дитячі і лікарняні заклади. 
Відомості про роздрібні ціни на колгоспних ринках. Одноразові статистичні 
звіти про реалізацію і надходження продуктів. 
 

Управління торгівлі виконкому Хмельницької обласної ради 
народних депутатів 

 
Ф.Р-788, 3062 од. зб., 1937–1941, 1944–1990 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Утворено в 1937 р., як відділ торгівлі при виконкомі Кам`янець-Подільської 
ради робітничих, селянських і червонармійських депутатів. В 1955 р. 
реорганізовано в управління торгівлі Хмельницького обласного виконавчого 
комітету депутатів трудящих. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради 
УРСР від 30.12. 1962 р. „Про утворення обласної промислової та обласної 
сільської рад депутатів трудящих” та на виконання постанови Ради Міністрів 
УРСР від 14.021.1963 р. №48 створено управління торгівлі Хмельницького 
(сільського) обласного виконавчого комітету. В 1964 р. у зв`язку з об`єднанням 
промислового та сільського обласних виконавчих комітетів управління 
торгівлі припинило свою діяльність. На його базі в 1965 р. створено обласне 
управління торгівлі виконкому Хмельницької ради народних депутатів. 
Відповідно до рішення Хмельницької обласної ради народних депутатів від 
09.01.1991 р. №10 реорганізовано в Хмельницьке комерційне об`єднання 
„Маркетторг”. В функції управління торгівлі входило здійснення керівництва 
та контроль за роботою організацій і підприємств кооперативної та колгоспної 
торгівлі у містах і районах області, ведення обліку та звітності по виконанню 
планів товарообігу. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1992 р. Інформація 
використовувалась у енциклопедичних та науково-довідкових виданнях. 

 
Накази, циркуляри, директивні вказівки Міністерства торгівлі УРСР. 

Рішення та розпорядження виконкому Хмельницької обласної ради депутатів 
трудящих. Накази обласного торговельного відділу (1941, 1944–1949). 



 417

Положення про обласні, районні і міські відділи торгівлі (1939). Протоколи 
виробничих нарад працівників торгівлі. Показники розвитку промисловості, 
сільського господарства і торгівлі області (1938–1939). Річні плани, звіти, 
баланси облторгвідділу (1940, 1944–1949). Звіти, інформації про заготівлю та 
закладку на зимове зберігання овочів та картоплі. Затверджені плани та 
завдання по товарообігу торгівельних організацій області. Річні зведені і 
статистичні звіти  та баланси місцевих торгів області. Протоколи нарад, 
доповіді, довідки про роботу торгівлі. Дислокація мережі громадського 
харчування області. Кошториси і штатні розписи місцевих торгів. Річні звіти та 
баланси торговельних організацій (1953–1963). Постанови спільних засідань 
управління торгівлі і правління облспоживспілки (1976). Довідки про 
фінансово-господарську діяльність. Накази по контрольно-ревізійній роботі. 
Інформації та звіти по виконанню плану будівництва підприємств торгівлі. 
Протоколи загальних та звітно-виборних зборів членів профспілки. Акти 
перевірок колективних договорів.  
 

Торговий відділ виконавчого комітету Кам’янець-Подільської  
міської ради депутатів трудящих 

 
Ф.Р-5998, 28 од. зб., 1961–1970 рр., Описи, каталог. Укр. мова.  

 
Діяльність установи простежується протягом 1961–1970 рр. 
Підпорядковувався Кам’янець-Подільській міській раді депутатів трудящих.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження –1980 р., останнє –1980 р. 
 
Розпорядження завідувача відділу торгівлі (1962–1971). Протоколи 

міських нарад працівників торгівлі (1961–1971). Плани роботи відділу торгівлі 
(1961–1971). Звіти про виконання плану товарообігу (1961–1971).  

 
Хмельницьке обласне комерційне об’єднання „Маркетторг” 

 
Ф.Р-6198, 28 од. зб., 1991–1992 рр. Опис, каталог. Укр. мова.  

 
Рішенням виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих від 9 
січня 1991 р. №10 на базі ліквідованого обласного управління торгівлі, 
створено Хмельницьке обласне комерційне об’єднання „Маркетторг”. 
Займалося розробкою та складанням планів розвитку торговельно-
господарської та фінансової діяльності торгів, трестів, товарних баз, підсобних 
господарств. Ліквідоване 1992 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1992 р., останнє – 1993 р. 
 
Накази по особовому складу та основній діяльності. Штатні розписи та 

кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи засідань ради 
директорів. Особові рахунки працівників об’єднання (1991–1992). Особові 
справи та картки звільнених працівників об’єднання „Маркетторг” (1991). 
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Управління з питань торгівлі та побутового обслуговування 
населення Хмельницької облдержадміністрації 

 
Ф.Р-6378, 66 од.зб., 1995–2000 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Створене 29 вересня 1995 р., як управління з питань торгівлі та побутового 
обслуговування населення облдержадміністрації. В грудні 1999 р. 
реорганізовано в управління торгівлі і побутового обслуговування населення. 
Здійснювало контроль за якістю забезпечення населення товарами широкого 
вжитку та надання побутових послуг. Підпорядковувалося Міністерству 
зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2002 р. Очікується подальше 
надходження документів з 2001 р. від архівного відділу установи. 
 
Накази з основної діяльності (1995–1999). Звіти про мережу побутового 

обслуговування населення області (1995–1999). Звіти про виконання 
показників програм соціально-економічного розвитку області в торговельній 
сфері побутового обслуговування населення (1997–1999). Статистичні звіти 
профкому (1995–1999). Штатний розпис (1995). Річні бухгалтерські звіти 
(1995–1999).  
 

Організації та підприємства внутрішньої торгівлі 
 
Проскурівська контора торгівлі книгами і культтоварами 
„Укркнигакультторг” 

 
Ф.Р-3376, 1 од.зб., 1935–1938 рр. Опис. Укр. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1935-1938 рр. 
Підпорядковувалася Кам’янець-Подільській обласній конторі 
„Книгакультторг”. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1976 р.  

 
Накази, циркуляри, інструкції Наркомату внутрішньої торгівлі з 

основної діяльності. Плани товарообігу.  
 
Міські змішані торгові відділи (змішторги) 

 
5 фондів, 608 од. зб., 1944–1967 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Ізяславський, ф.Р-5891, 89 од.зб., 1944–1962 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3083, 249 од.зб., 1938–1967 рр. 
Полонський, ф.Р-5647, 107 од.зб., 1945–1964 рр. 
Славутський, ф.Р-5801, 52 од.зб., 1960–1968 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5428, 97 од.зб., 1950–1967 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 30-60 років ХХ ст. 
Підпорядковувалися міським радам депутатів трудящих. Здійснювали 
контроль за роботою установ торгівлі в містах. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1944–1972 рр., останнє – 1972–
1975 рр. Інформація використовувалась у науково-краєзнавчих виданнях . 
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Постанови, накази Міністерства торгівлі. Накази облторгвідділу. 
Статистичні звіти по капітальному ремонту (1950–1962). Звіти господарсько-
фінансової діяльності (1952). Протоколи загальних зборів робітників та 
службовців. Колективні договори (1960). Річні бухгалтерські звіти (1950-1960). 
Акти документальних перевірок та ревізій. Акти перевірок виконання 
колективних договорів (1950–1960).  

 
 
СКЛАДИ І МАГАЗИНИ 
 
Кам’янець-Подільський повітовий продовольчий магазин 
„Губвоєнпостач” Поділля 
 
Ф.Р-3307, 36 од.зб., 1922 р. Опис. Укр. мова. 

 
Діяльність установи простежується у 1922 р. Займався постачанням 
продовольства військовим частинам, що дислокувалися у повіті. 

 
Накази командуючого збройними силами в Україні та в Криму про 

роботу хлібних пекарень. Накази начальника губвоєнпостач про постачання 
продуктів. Акти про прийом продовольства в магазин. Листування з 
військовими частинами про видачу продовольчого фуражу та постачання 
військових частин продуктами.  

 
Продовольчий магазин Старокостянтинівського повітового 
військового комісаріату  

 
Ф.Р-3214, 24 од.зб., 1922 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1922–1923 рр. 
Підпорядковувався Старокостянтинівському військовому повітовому 
комісаріату. Займався постачанням продовольства військовим частинам, що 
дислокувалися у повіті. 
 
Річні звіти про рух товару у магазині. Квартальні звіти про видачу 

продовольства з магазину. 
 
Кам’янець-Подільський районний універсальний магазин 

 
Ф.Р-1641, 21 од.зб., 1934–1935 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1934-1935 рр. Підпорядковувався 
районній спілці споживчої кооперації. Займався постачанням продукції 
споживачам. 
Фонди ІІІ категорії. Останнє – 1981 р. Інформація використовувалась у 
енциклопедичних та науково-довідкових виданнях. 
 
Постанови уповноваженого комітету по регулюванню торгівлі при раді 

праці та оборони Вінницької області. Квартальні звіти про роботу універмагу. 
Листування з районною спілкою споживчої кооперації про організацію 
торгівлі, навчання спеціалістів. 
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Кам’янець-Подільський універсальний магазин „Облвінницяторг” 
 

Ф.Р-1636, 31 од.зб., 1935–1937 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність магазину простежується протягом 1935-1937 рр. Підпорядковувався 
Вінницькому облторгу. Займався продажем товарів місцевому населенню.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1976 р. 
 
Накази, циркуляри Наркомату внутрішньої торгівлі щодо основної 

діяльності. Плани товарообігу магазину. Перелік товарів, що надходять у 
продаж. Кошторис витрат магазину. Грошові документи.  

 
Хмельницька обласна торговельна база головного управління 
торгівлі текстильними товарами 
 
Ф.Р-3401, 187 од.зб., 1944–1955 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність організації простежується з 1944 р. До 1954 р. діяла як Кам’янець-
Подільська (з 1954 р. – Хмельницька) торгова база головного управління 
торгівлі текстильними товарами „Головтекстильзбут”. Підпорядковувалася 
Міністерству торгівлі СРСР. Займалася зберіганням та відпуском по нарядах 
товарів текстильної промисловості торговельним закладам. 
Фонд ІІІ категорії. Надходження документів – 1959 р. 

 
Директивні вказівки, накази, постанови „Головтекстильзбут”, 

керуючого Українською конторою „Укрголовлегзбут”. Протоколи кущових 
нарад управляючих обласними торговими базами. Рішення Кам’янець - 
Подільського облвиконкому про виконання плану товарообігу. Книга наказів 
Кам’янець-Подільської обласної торгової бази „Союзголовзбут”. Протоколи 
засідання атестаційної комісії. Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації 
працівників. Характеристики на керівників та працівників облбази. Фінансовий 
звіт, постанови балансових комісій української контори. Картки обліку 
основних засобів.  
 

Районні відділення Всеукраїнського галузевого об’єднання 
торгівлі книгами і культтоварами „Вукоопкнига” 
 
Дунаєвецьке відділення  
  
Ф.Р-138, 1 од.зб., 1933 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1933 р. Підпорядковувалася Вінницькій 
обласній базі „Вукоопкнига”. 
 
Постанови, циркуляри Наркомату торгівлі Вінницької обласної бази 

„Вукоопкнига”. Акти прийняття товарів. 
 

Смотрицьке відділення 
 
Ф.Р-1384 13 од.зб., 1931–1933 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1931–1933 рр. 
Підпорядковувалося системі Книгокультторгу. Організовувало торгівлю 
книжками та культтоварами на території району.  
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Циркуляри, інструкції, розпорядження „Вукоопкнига”. Договори з 
навчальними закладами про постачання підручниками. Бухгалтерські звіти. 
 

 
Кам’янець-Подільський міський спецторг МВС УРСР 

 
Ф.Р-2991, 1 од.зб., 1940 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1940 р. Підпорядковувався 
Міністерству внутрішніх справ УРСР.  

 
Витяги з наказів по основній діяльності. Доповідні на співробітників, 

що порушили режим роботи.  
 

 
Хмельницька обласна контора книжкової торгівлі  
„Облкниготорг” 

 
Ф.Р-4101, 445 од.зб., 1944–1985 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створена в 1944 р. як Кам’янець-Подільський обласний книгокульторг. 
Наказом від 23 вересня 1949 р. перейменовано в Кам’янець-Подільський 
облкниготорг. З 1954 р. реорганізовано в Хмельницьку обласну контору по 
книжковій торгівлі „Облкниготорг”. З 1944–1952 рр. підпорядковувалася 
Українській республіканській конторі „Укркнигокультторг”, з 1952 р. – 
Головному управлінню книжкової торгівлі „Головкниготорг” Міністерства 
культури УРСР, з 1955 р. – обласному управлінню культури, з 1964 р., – 
обласному управлінню друку, з 1972 р. – обласному управлінню у справах 
видавництва, поліграфії та книжкової торгівлі. Здійснювала керівництво 
підприємствами книготорговельної мережі, займалася пропагандою та 
розповсюдженням друкованої продукції через мережу книжкових магазинів, 
бібліотечні колектори та книжкові склади. Ліквідована в 1993 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження –1992 р., останнє –1993 р. 
 
Протоколи засідань виробничих нарад торговельних підприємств,  

обласної тиражної комісії. Положення та наказ про затвердження ради  
директорів від 10.03.1980 р. Протоколи засідання ради директорів, науково-
технічного товариства. Довідки в партійні органи по проведенню місячників 
книги. Документи по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів. Кошториси і 
штатні розписи. Річні та квартальні звіти по фінансовій діяльності, товарообігу. 
Списки працівників книготоргу (1970).  
 

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ 
 

Кам’янець-Подільське міське управління громадського  
харчування міського відділу внутрішньої торгівлі 

 
Ф.Р-1708, 54 од.зб., 1931–1936 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 
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Діяльність установи простежується з 1931-1936 рр. Підпорядковувалося 
Кам’янець-Подільському міському відділу внутрішньої торгівлі. 
Контролювало діяльність міських установ громадського харчування. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє –1971 р. 
 
Циркуляри, постанови Наркомату Внутрішньої торгівлі УРСР, 

Вінницького обласного відділу внутрішньої торгівлі. Бухгалтерські документи. 
Списки працівників їдалень міста.  

 
Кам’янець-Подільський міський ресторан „Бар” Вінницького 
обласного тресту ресторанів і їдалень  

 
Ф.Р-3146, 1 од.зб., 1936 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1936 р. Підпорядковувалося 
Вінницькому обласному тресту ресторанів та їдалень. 

 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам ресторану. 
 
Відділ постачання Кам’янець-Подільської обласної ради 
промислової кооперації „Облпромкооппостач” 

 
Ф.Р-3448, 8 од.зб., 1944–1948 рр. Опис. Укр. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1944 - 1948 рр. Підпорядковувався 
Кам’янець-Подільській обласній раді промислової кооперації „Облпромкооппостач”. У 
його функції входило керування роботою артілей щодо постачання та 
реалізації продукції підприємств промислової кооперації. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Накази Кам’янець-Подільської обласної ради промислової кооперації 

„Облпромкооппостач” про прийняття на роботу. Річні бухгалтерські звіти.  
 

Кам’янець-Подільський трест їдалень управління торгівлі  
виконавчого комітету Хмельницької обласної ради депутатів 
трудящих 

 
Ф.Р-5638, 102 од.зб., 1963–1966 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1963–1966 рр. 
Підпорядковувався управлінню торгівлі виконавчого комітету Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих. Контролював роботу закладів громадського 
харчування на території області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження –1970 р. 
 
Накази, інструкції та розпорядження управління торгівлі з основної 

діяльності. Річні статистичні звіти про роботу тресту їдалень (1963-1964). Річні 
торгово-виробничі плани (1963–1964). Кошториси витрат тресту їдалень. 
Протоколи профспілкових зборів.  
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Хмельницьке обласне управління громадського харчування 
 

Ф.Р-6017, 742 од.зб., 1967–1991 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створене відповідно до постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 7 
листопада 1967 р. №223. З серпня 1977 р. перейменовано в Хмельницьке 
обласне управління громадського харчування. Підпорядковувалося виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих та головному управлінню 
громадського харчування Міністерства торгівлі УРСР. Котролювало роботу 
закладів громадського харчування в області. Ліквідоване рішенням 
Хмельницького облвиконкому №22 від 19.02.1992 р.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження –1984 р., останнє – 1996 р. 

 
Накази Міністерства торгівлі УРСР. Накази з основної діяльності та по 

особовому складу. Директивні вказівки контори підвідомчим структурам. 
Перспективні плани розвитку мережі підприємств громадського харчування. 
Плани товарного забезпечення. Річні бухгалтерські звіти по праці, по роботі з 
кадрами, випуску продукції власного виробництва. Документи по 
раціоналізації та винахідництву. Мережа підприємств громадського харчування 
в учбових закладах (1968). Колективні договори та акти перевірки їх 
виконання. Документи по приватизації, створення акціонерних товариств 
(положення, штатні розписи, фінансові показники, аналізи тощо). Акти, 
баланси прийому-передачі підприємств громадського харчування (1967). 
Документи по проведенню обласного конкурсу-семінару молодих поварів та 
кондитерів (постанови, програма, плани роботи, рішення) за 1968 р. Протоколи 
засідань балансової комісії,  виробничої наради від 29 грудня 1969 р., постійно-
діючої комісії з якості, профкомітету об’єднання. 

 
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

 
Управління уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої 
і внутрішньої торгівлі по Шепетівському округу 

 
Ф.Р-2841, 11 од.зб.,1924–1927 рр. Опис, каталог. Укр. мова.  

 
Діяльність установи простежується протягом 1924–1927 рр. 
Підпорядковувалося Наркомату зовнішньої та внутрішньої торгівлі. 
Здійснювало контроль за підприємствами торгівлі Шепетівського округу.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 

 
Розпорядження, циркуляри, протоколи засідань Наркомату торгівлі 

УРСР, Подільського губернського відділу внутрішньої торгівлі, Кам’янецького 
окружного виконкому, окружної планової комісії. Звіти, доповіді та інформації 
про стан сільського господарства, врожайність зернових культур, заготівлю 
сільськогосподарської продукції та експертної сировини, товарообіг в 
державній і кооперативній торгівлі, про реалізацію сільгоспмашин. 
 

Управління уповноваженого Всеукраїнського кооперативного 
товариства збуту та експорту продуктів птахівництва по Кам’янецькому 
округу „Окркоопптахспілка” м. Кам’янець-Подільський 
 
Ф.Р-1688, 205 од. зб., 1924–1929 рр. Описи. Рос. мова. 
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Діяльність установи простежується протягом 1924-1929 рр. 
Займалося заготівлею та постачанням продукції птахівництва на експорт. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження –1931 р. 
 
Циркуляри, розпорядження, інструкції Всеукраїнської окружної 

кооптахспілки. Протоколи з’їздів уповноважених кооперативних і колективних 
сільськогосподарських товариств, засідань окркооптахспілки, загальних зборів 
членів профспілок, пайщиків птахівничих товариств. Положення про заготівлю 
яєць і конкурс птахівничого господарства. Плани, річні звіти окркооптахспілки, 
відомості про заготівлю пуху і пір’я, проведення конкурсу господарств на 
племінну птицю. Положення, протоколи екзаменаційної комісії про проведення 
курсів пакувальників і сортувальників яєць. Листування з уповноваженим на 
Поділлі російсько-австрійським торговим акціонерним товариством „Ратао”. 
Документи про організацію роботи птахівничих товариств Кам’янецького 
округу. Списки, відомості на видачу заробітної плати працівникам і 
службовцям яєчного складу коопптахспілки.  
 

Кам’янець-Подільське агентство Одеської районної контори 
Українського державного торгово-промислового тресту по торгівлі, 
експорту і переробці м’ясопродуктів 
 
Ф.Р-158, 12 од. зб., 1927–1929 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1927-1929 рр. 
Підпорядковувалася Українському державному торгово–промисловому тресту 
по торгівлі експорту і переробці м’ясопродуктів УРСР. 
Займалася заготівлею, переробкою і збутом продуктів тваринництва на 
експорт. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено.  
 
Специфікації і документи до них про відправлення м’яса в Австралію, 

Чехословаччину та  інші держави (1927). Фінансові звіти, акти забою,  
розрахункові листи, виписки по рахункам. Колективний договір 
Всеукраїнського центрального правління профспілок харчової промисловості і 
правління Укрм’ясотресту. Зведення, таблиці середніх цін на м'ясо (1925–
1926). Посвідчення про відрядження працівників агентства. Листування з 
Одеською конторою Укрм’ясотресту з питань заготівлі і транспортування 
худоби. Документи з особового складу.  

 
Шепетівська окружна контора Всеукраїнського кооперативного 
товариства по збуту та експорту продукції птахівництва 
„Коопптах” 
 
Ф.Р-2873, 31 од. зб., 1928–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1928-1930 рр. 
Займалася заготівлею, переробкою та збутом птахівничої продукції. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - 1950 р. 

 
Протоколи загальних зборів фундаторів, правління, керуючих 

Строповецького, Кірченського, Теофіпольського, Святецького, Грицівського, 
Великозозулинецького, Ружичнянського, Новосільського птахівничих 



 425

товариств. Статути і звіти товариств. Статистичні дані про племінну птицю. 
Акти обстеження, відомості про склади. Документи про постачання 
обладнання, організацію великих промптахівництв. Листування з районними 
товариствами про заготівлю яєць, лікарських рослин. Списки членів товариств, 
облік фахівців з тваринництва. Документи з особового складу. 

 
Міжрайонні агентства по заготівлі і експорту сировини 
„Союззаготекспорт” 
 
2 фонди, 9 од. зб., 1932–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-1720, 3 од. зб., 1932 р. 
Проскурівське, ф.Р-1616, 6 од. зб., 1932–1933 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1932–1933 рр. 
Підпорядковувалися Вінницькій конторі по заготівлі і експорту сировини 
„Союззаготекспорт”. Займалися заготівлею продукції на експорт. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 
Книги наказів по агентству. Касові, авансові звіти. Зведення про рух 

товарів по районним пунктам. Посвідчення про відрядження. Документи з 
особового складу. 
 

ПРОДОВОЛЬСТВО 
 

Продовольчі комітети  
 

15 фондів, 2659 од.зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 

Окружні 
Кам’янецький, ф.Р-737, 110 од.зб., 1923 р. 
Шепетівський, ф.Р-3351, 23.од.зб., 1923–1924 рр. 
Районні 
Дунаєвецький, ф.Р-917, 43 од.зб., 1920–1922 рр. 
Жванчицький, ф.Р-1475, 68 од.зб., 1920–1922 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1860, 2 од.зб., 1922 рр. 
Славутський, ф.Р-3054, 12 од.зб., 1921–1922 рр. 
Смотрицький, ф.Р-1478, 14 од.зб., 1921 рр. 
Шепетівський, ф.Р-1896, 23 од.зб., 1921–1922 рр. 
Повітові  
Ізяславський, ф.Р-1433, 397 од.зб., 1920–1923 рр. 
Летичівський, ф.Р-914, 4 од.зб., 1921–1922 рр. 
Кам’янецький, ф.Р-1147, 1698 од.зб., 1920–1923 рр. 
Новоушицький, ф.Р-2925, 456 од.зб., 1920–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-997, 88 од.зб., 1921–1923 рр. 
Проскурівський, ф.Р-929, 4 од.зб., 1920–1922 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-1555, 20 од.зб., 1922–1923 рр. 
 
З метою створення єдиної державної продовольчої структури, декретом Ради 
Народних Комісарів РСФСР від 31.05.1918 р. Народний комісаріат 
продовольства та його відділи у губерніях реорганізовано в губернські, 
окружні, районні та повітові продовольчі комітети. В Україні повітові 
продовольчі структури були створені в червні-липні 1920 р., районні – в грудні 
1920 р., окружні – в березні 1923 р. У їх функції входила заготівля продуктів 
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сільського господарства, контроль за виконанням населенням продподатку та 
забезпечення продовольством. Повітові та районні продовольчі комітети 
підпорядковувались губернському комісару, окружні – Наркомату 
продовольства УСРР. Повітові продовольчі комітети припинили діяльність у 
відповідності до постанови ВУЦВК у березні 1923 р., районні – в лютому   
1924 р., окружні – в червні 1924 р. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., останнє – 1950 р. 
Інформація використовувалася у краєзнавчих і наукових виданнях. 
 
Накази, циркуляри, інструкції та розпорядження Подільського і 

Волинського губернського окружних та повітових продовольчих комітетів про 
збір продподатку, встановлення норм постачання населення продтоварами. 
Протоколи засідань колегії повітових продовольчих комітетів про постачання 
міського і сільського населення продовольством, організацію безкоштовного 
громадського харчування, збір мірчука, заготівлю фуражу, боротьбу з 
спекуляцією, заміну продрозкладки продподатком, організацію зсипних 
пунктів та їх охорону, видачу насіннєвої позики сім’ям червоноармійців. 
Протоколи нарад працівників продовольчих органів і окружної податкової 
комісії та з’їзду податкових інспекторів Кам’янецького округу про проведення 
податкової кампанії, організацію зсипних пунктів. Резолюція першого 
губернського з’їзду повітових продовольчих комісарів Поділля. Відомості про 
надходження продовольчого податку, мірчуку, коштів на допомогу 
голодуючим та насіннєвої позики. Відомості про політичний стан волостей та 
сіл району (1921-1922) Листування з повітовими установами, організаціями та 
районними продовольчими комітетами про заготівлю і розподіл 
сільськогосподарських товарів, мобілізацію комсомольців і службовців для 
проведення кампанії по збору продовольчого податку, заготівлю сировини для 
легкої промисловості. Листування з установами округів про підготовку і 
проведення посівної кампанії,  збір недоїмок по податках. 

 
Шепетівський залізничний військово-продовольчий пункт 
управління Південно-Західної залізниці 
 
Ф.Р-2869, 8 од.зб., 1920–1922 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1920-1922 рр. Підпорядковувався 
управлінню Південно-Західної залізниці. Здійснював постачання 
продовольством населення. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1955 р., останнє – 1955 р. 

 
Циркуляри реввійськради УСРР, управління Південно-Західної 

залізниці. Накази по Шепетівському військово-продовольчому пункті. 
Відомості на виплату зарплати. 

 
Муровано-Куриловецька районна продовольча комісія 
 
Ф.Р-1477, 3 од. зб., 1921 р. Опис. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1921 р. Здійснювала контроль за 
заготівлею та постачанням продовольством населення району. 
Фонд IІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., останнє – 1952 р. 
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Акти вилучення продуктів по селах району. Акти про перероблення 
зерна на муку.  
 

Продовольча сесія народного суду по Кам’янецькому округу 
 

Ф.Р-1877, 150 од.зб., 1923 р. Опис. Укр., мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1923 р. Підпорядковувалася 
народному суду Кам’янецького округу. Розглядала судові справи на осіб, які 
не виконували плани здачі зерна та продукції по Кам’янецькому округу. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1929 р., останнє – 1955 р. 
Інформація використовувалась у науково-краєзнавчих виданнях. 
 
Книги засідань продовольчої сесії народного суду. Кримінальні справи 

на осіб, що не виконали плани здачі зерна та продукції. 
 
ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТ 

 
Органи управління постачання та збутом 
 
Управління і відділи військово-продовольчого постачання  
повітових та районних продовольчих комітетів 

 
9 фондів, 820 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Управління 
Ізяславське, ф.Р-1903, 37 од. зб., 1921–1923 рр. 
Старокостянтинівське, ф.Р-646, 54 од. зб., 1922–1923 рр. 
Полонське, ф.Р-1310, 63 од. зб., 1921–1922 рр. 
Проскурівське, ф.Р 2902, 38 од. зб., 1920–1922 рр. 
Відділи 
Ізяславський, ф.Р-3055, 83 од. зб., 1921–1922 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2313, 3 од. зб., 1921–1922 рр. 
Кам`янецький, ф.Р-2524, 133 од.зб.,1920–1922 рр. 
Летичівський, ф.Р-2607, 55 од. зб., 1921–1922 рр. 
Новоушицький, ф.Р-2538, 354 од. зб, 1921–1922 рр. 

 
Створені на підставі розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР від 13 
липня 1920 р., повноваження яких прирівнювались до фронтових 
продовольчих органів. Припинили діяльність у 1923 р. 
Здійснювали контроль за виконанням плану заготівлі та здачі населенням 
продподатку.  
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1923 р. 
 
Накази, циркуляри, розпорядження губернського та повітових 

продовольчих комітетів про організацію постачання військових частин 
продовольчими товарами і фуражем. Встановлення норм постачання. 
Розпорядження про створення груп сприяння продовольчим комітетам та 
забезпечення охорони зсипних пунктів. Накази повітових продовольчих 
комітетів і відділів військово-продовольчого постачання про облік 
продармійців та військових частин, мобілізацію продробітників. Протоколи 
засідання адміністративних рад про забезпечення повітових відділів військово-
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продовольчими товарами та фуражем. Звіти про роботу відділів. Акти 
перевірки постачання військових частин продовольчими товарами і фуражем. 
Листування з повітовими і районними продовольчими комітетами про надання 
допомоги губерніям, які потерпіли від неврожаю. 

 
Управління матеріально-технічного постачання та збуту 
виконкому Хмельницької обласної ради народних депутатів 
„Облпостачзбут” 

 
Ф.Р-4103, 395 од. зб., 1957–1987 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
В червні 1944 р. створено контору постачання та збуту Кам’янець-
Подільського обласного управління місцевої промисловості. Відповідно до 
постанови Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1953 р. №1244 перейменовано в 
„Облдортранспостач”. Згідно рішення облвиконкому від 22 червня 1957 р. 
№568 на його базі створено обласне управління матеріально-технічного 
постачання та збуту „Облпостачзбут” Хмельницької обласної Ради депутатів 
трудящих. З 1988 р. - Хмельницьке об’єднання матеріально-технічного 
забезпечення „Хмельницькоопторг”, з 1990 р. - Хмельницьке головне 
територіальне управління матеріально-технічного забезпечення 
„Хмельницькголовпостач”, з 1991 р. - Хмельницька державна товарно-
сировинна компанія „Хмельницькголовпостач”, з 1994 р. - Хмельницьке 
державне підприємство з матеріальних ресурсів, з 2003 р. реорганізовано у 
ТОВ „Хмельницька Універсальна компанія” (рішення зборів акціонерів від 
28.09.2002 р. №5). 
Займалося координацією матеріально-технічного постачання сировини та 
товарів організаціям, підприємствам та установам. 
Фонд ІІ категорії . Перше надходження –1965 р., останнє –2003 р. Очікується 
надходження документів від архіву управління. 
 
Розпорядження, постанови, рішення виконкому Хмельницької обласної 

ради. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради правління. Плани 
розподілу металу, промислових та продовольчих товарів (1959–1973). Річні 
фінансові плани та розрахунки до них. Зведені таблиці та розрахунки потреб в 
сировині, матеріалах, номенклатури галузі. Річні фінансові плани, річні плани 
соціального розвитку колективу, товарообігу, капітального будівництва та 
звіти з виконання плану реалізації продукції виробничо-технічного 
призначення, охорони праці, техніки безпеки. Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Соціалістичні зобов’язання 
Вінницького, Хмельницького та Тернопільського управління (1973). 
Протоколи виробничих нарад, загальних і профспілкових зборів, 
профспілкового комітету. Документи групи народного контролю. Колективний 
договір та акти перевірки його виконання. 
 

Відділ постачання Кам’янець-Подільського районного 
виконавчого комітету ради робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 

 
Ф.Р-1008, 49 од. зб., 1931 р. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1931 р.  Підпорядковувався 
Кам’янець-Подільському районному виконавчому комітету ради робітничих, 



 429

селянських та червоноармійських депутатів. Координував заготівлю і 
постачання товарів, продукції в магазини Кам’янець-Подільського району. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р., останнє – 1961 р. 

 
Циркуляри Народного комісаріату зовнішньої торгівлі з питань 

заготівлі сировини. Протоколи нарад працівників відділу постачання. 
Фінансові документи. 

 
Відділ робітничого постачання особливого будівельно-монтажного 
управління №2 м. Кам’янець-Подільський 
 
Ф.Р-1423, 14 од. зб., 1945–1946 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1945–1946 рр. Підпорядковувався 
обласному будівельному тресту. 
Займався постачанням будівельних матеріалів та обладнання. 
 
Розпорядження, накази, директивні вказівки обласного, міського 

будівельно-монтажного тресту. Фінансові звіти, обігові відомості, контрольні 
журнали, приймально-видаткові акти, накладні про постачання матеріалів та 
обладнання. Акти перевірки роботи відділу робітничого постачання 
особливого будівельно-монтажного управління. Списки, відомості на видачу 
заробітної плати. 

 
Організації і підприємства постачання та збуту 

 
Кам’янець–Подільська обласна контора Українського тресту по 
заготівлі, переробці і збуту плодоовочів „Укрплодоовоч” 
 
Ф.Р-2215, 1051 од. зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1944–1952 рр. 
Підпорядковувалася Українському тресту по заготівлі, переробці і збуту 
плодоовочів „Укрторгплодоовоч” Міністерства торгівлі СРСР. Ліквідована 
згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 7 липня 1952 р. з передачею 
функцій споживчій кооперації. 
Здійснювала заготівлю, переробку та збут плодоовочевої продукції. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1931 р. У 1989 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 69 од. зб. 

 
Постанови, циркуляри, інструкції, вказівки, розпорядження, накази 

уповноваженого Міністерства заготівель СРСР, облвиконкому, обкому КП(б)У. 
Накази обласної контори. Плани поставки і переробки плодоовочевої сировини 
і картоплі. Прейскурант оптових і відпускних цін на свіжу продукцію. Плани і 
звіти по капітальному будівництву обласної контори. Титульні списки на 
будівництво (1950), акти приймання в експлуатацію закінчених об’єктів 
будівництва. Кошториси, штатні розписи, вступні (1944) і ліквідаційні баланси 
обласної контори (1952) та заготконтор, акти прийому–передачі основних 
засобів контор. Договори та інші документи про соцзмагання між 
райзаготконторами. Навчальні плани, програми курсів з підвищення 
кваліфікації працівників райзаготконтор, положення про вручення медалі „За 
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доблесну працю в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945)”, списки осіб 
представлених до нагородження, свідоцтва про атестацію працівників, звіти 
про працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни. Листування з органами 
НКДБ, головним трестом про переробку продуктів сільського господарства. 
 

Кам’янець-Подільська обласна контора „Заготльон” 
 
Ф.Р-1709, 2 од. зб., 1938–1939 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1938-1939 рр. 
Підпорядковувалася Всесоюзному об’єднанню по заготівлі льону і коноплі 
„Заготльон”. 
Здійснювала заготівлю та збут льняної і конопляної сировини. 

 
Циркуляри Народного комісаріату текстильної промисловості СРСР і 

народного комісаріату заготівлі СРСР. Накази з основної діяльності. 
Листування з Шепетівською конторою „Заготльон” з організаційних питань. 
 

Кам’янець-Подільська обласна контора по збуту продукції м’ясної і 
молочної промисловості „Головм’ясомолзбут” м. Проскурів 
 
Ф.Р-1127, 10 од. зб., 1944–1948 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Створена у 1944 р. Підпорядковувалась Міністерству м’ясної і молочної 
промисловості СРСР. Ліквідована розпорядженням голови центральної 
ліквідаційної комісії „Головм’ясомолзбут” від 03.09.49 р. № 71/1155-с. 
Займалася заготівлею та реалізацією м’ясної та молочної продукції. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1949 р. У 1988 р. за результатами 
експертизи  цінності документів вилучено 17 од. зб.  
 
Директивні розпорядження, наряди Української республіканської 

контори „М’ясомолзбут”. Плани і звіти з основної діяльності. Листування про 
збут продукції. Документи з особового складу. 

 
Кам’янець-Подільська районна контора акціонерного товариства 
по торгівлі машинами, знаряддями для сільського господарства на 
Україні „Сільтехніка” 
 
Ф.Р-1757, 21 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1923-1924 рр. 
Підпорядковувалася Українському Акціонерному товариству  „Сільтехніка”. 
Займалася постачанням сільськогосподарської техніки і реманенту. 

 
Інструкції, циркуляри правління акціонерного товариства „Сільтехніка” 

з питань постачання контор сільськогосподарською технікою, машинами та 
запчастинами. Протоколи засідання правління Кам’янець–Подільської контори. 
Доповідь про роботу контори. Акти ревізії контори, договори з сільськими 
товариствами з продажу в кредит сільськогосподарських машин і запасних 
частин. Прейскуранти цін на сільгосптехніку. Колективні договори працівників 
контори. Список працівників. Документи з особового складу. 
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Кам’янець-Подільська районна контора Українського державного 
тресту торговельно-промислового будівництва „Укрторгпромбуд” 
 
Ф.Р-1759, 12 од. зб., 1923–1931 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1923-1931 рр. 
Підпорядковувалася Українському Державному тресту торговельно–
промислового будівництва „Укрторгпромбуд”. Здійснювала поставку 
будівельних матеріалів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 

 
Звіти контори „Укрторгпромбуд”, договори з окружним відділом 

місцевого господарства на будівництво приміщень, дорожних споруд. 
Кошториси на будівництво будинків, споруд. Акти огляду будівельних робіт, 
креслення будівельних об’єктів. Головна книга, касові документи. Листування 
щодо будівництва Кам’янець-Подільського птахокомбінату. 
 

Кам’янець–Подільська районна торговельна контора по збуту 
цукру об’єднання цукрової  промисловості „Цукортрест” 
 
Ф.Р–1944, 3 од. зб., 1925–1927, 1929 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1925–1929 рр. 
Підпорядковувалася Об’єднанню цукрової промисловості СРСР „Цукортрест”. 
Здійснювала заготівлю, постачання та збут продукції цукрової промисловості. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1936 р. 
 
Циркуляри і листування Подільської торгової контори „Цукортрест” 

про рух цукру. Перелік цукрових заводів Подільського філіалу. Звіти і 
обіжники про заготівлю і  рух цукру. Угоди, акти обстеження контори, страхові 
відомості, акцизні накладні, касові книги. Листування з питань основної 
діяльності. 
 

Шепетівська міжрайонна контора Московської Спілки споживчих 
товариств 
 
Ф.Р-965, 19 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1932–1934 рр. 
Займалася заготівлею і постачанням продуктів народного вжитку. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 
 
Накази, директивні вказівки Вінницької обласної контори. Плани, 

зведення про заготівлю сільгосппродуктів. Вказівки стосовно штатного 
розпису контори, авансові звіти. Протоколи засідання конвент-бюро 
Шепетівської контори. Листування з Вінницькою обласною конторою, 
Шепетівським відділенням держбанку з основної діяльності. Документи з 
особового складу. 
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Лянцкорунська районна агрономічна база 
 
Ф.Р-1768, 5 од. зб., 1927–1930 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1927–1930 рр. 
Займалася товарообміном, заготівлею та відвантаженням  тваринницької 
продукції. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1931 р. 
 
Вказівки Кам’янецького окружного земвідділу про покращення роботи 

агробази. Протоколи засідання робітничого комітету. Доповідь завідуючого 
агробази. Річні плани і звіти з основної діяльності. Кошторис і договори про 
передачу племінних тварин. Документи з особового складу. 

 
 

Районні контори Українського тресту „Укрплодоовоч” 
 
3 фонди, 158 од .зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Волочиська, ф.Р-3151, 104 од. зб., 1944–1952 рр. 
Полонська, ф.Р-3150, 22 од. зб., 1944–1952 рр. 
Староушицька, ф.Р-3157, 32 од. зб., 1945–1952 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1944–1952 рр. 
Підпорядковувалися Українському тресту по заготівлі, переробці і збуту 
плодоовочевої продукції „Укрторгплодоовоч”, Міністерства торгівлі СРСР. 
Ліквідовані згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 7 липня 1952 р. з 
передачею функцій споживчій кооперації. 
Займалася заготівлею, переробкою та збутом плодоовочевої продукції. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження 1952 р. У 1983 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 62 од. зб. фонду Ф.Р-3151. 
 
Накази, розпорядження міжобласної контори. Книги наказів по 

конторах. Фінансові звіти, баланси. Посвідчення про відрядження. Виписки з 
наказів по конторі. Документи з особового складу. 
 

Кам’янець–Подільська обласна база місцевої промисловості  
 
Ф.Р-2303, 12 од.зб.,1940–1941 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1940–1941 рр. 
Підпорядковувалася Управлінню місцевої промисловості. Займалася  
розподілом запасних частин і матеріалів райпромкомбінатам. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 

 
Накази обласного управління місцевої промисловості. Типовий статут 

райпромкомбінату. Річний звіт про роботу бази (1940). Посвідчення про 
відрядження. Листування з конторою „Головмісцевпром”, Київською конторою 
„Головпостач”, облспоживспілкою про відвантаження запчастин і матеріалів. 
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Хмельницька обласна контора житлово-комунального постачання 
(облжитлопостачторг) 
 
Ф.Р-3368, 152 од. зб., 1945–1959 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Утворена в 1944 р. – Кам’янець–Подільська обласна контора житлово–
комунального постачання, з 1954 р. – Хмельницька обласна контора житлово–
комунального постачання Міністерства комунального господарства УРСР. 
Здійснювала постачання комунальних підприємств будівельно–ремонтними і 
господарськими товарами. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 

 
Рішення, постанови і вказівки Кам’янець-Подільського бюро КП(б)У, 

облвиконкому і Проскурівського міськвиконкому (1945), накази Славутської 
лісозаготконтори. Книги наказів облжитлопостачторгу, Кам’янець-
Подільського облкомунгоспу. Протоколи виробничих нарад. Правила про 
стягнення націнок з проданих товарів відділеннями „Укркомунпостач”. 
Баланси, кошторис на будівництво магазину в м. Кам’янці-Подільському. 
Промислові (1946), фінансові плани, кошториси, штатні розписи. Річні плани  
товарообігу, звіти Кам’янець-Подільського міськжитлопостачторгу, акти 
обстеження фінансово-господарської діяльності. Звіти про чисельність 
робітників і службовців контори. 

 
Хмельницьке обласне підприємство „Вторчормет” 
 
Ф.Р-5108, 243 од. зб., 1945–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
З 1945 р. діяв уповноважений „Головвтормет” по Кам’янець–Подільській 
області. З 1951 р. – Кам’янець–Подільське обласне відділення Вінницького 
міжобласного управління „Головвтормет”, з 1952 р. – Кам’янець-Подільське 
обласне управління Міністерства чорної металургії „Головвторчормет”, з   
1959 р. – Хмельницьке державне спеціалізоване обласне виробничо-
заготівельне управління вторинних чорних і кольорових металів „Втормет”, з 
1970 р. – міжобласне управління „Вторчормет” Міністерства чорних металів 
УРСР, з 1983 р. – Хмельницьке обласне підприємство „Вторчормет” 
Міністерства чорних металів УРСР, з 1993р. – колективне підприємство 
„Вторчормет”, з 1998 р. - Хмельницьке закрите акціонерне товариство 
„Втормет” Міністерства промислової політики України.  
Займалося заготівлею, переробкою та збутом вторинних металів, наданням 
побутових послуг населенню. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. Очікується надходження 
документів з 1986 р. від архіву підприємства. 
 
Постанови, накази виконавчого комітету Кам’янець-Подільської 

обласної Ради депутатів трудящих, Українського виробничо-заготівельного 
тресту. Накази з основної діяльності. Річний план економічного і соціального 
розвитку. Річні плани та статистичні звіти про основну діяльність, технічне 
оснащення,  використання паливо-енергетичних ресурсів (1985), фінансування 
капітального будівництва, впровадження винаходів та рацпропозицій. Річний 
фінансовий план і звіт, акти ревізії фінансово-господарської діяльності 
управління, баланси. Штатний розпис і кошторис. Протоколи загальних 
оперативно-виробничих нарад. Доповідь про роботу обласного управління. 
Соціалістичні зобов’язання колективу. 
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ЗАГОТІВЛЯ 
 

Органи управління заготівлею 
Шепетівське кущове управління по заготівлі зернових, бобових, 
круп’яних культур Вінницької обласної контори „Заготзерно” 
 
Ф.Р-2842, 70 од. зб., 1932–1933 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1932-1933 рр. 
Займалася організацією заготівлі, зберігання і збуту зерна. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - 1948 р. 
 
Директиви Вінницької обласної контори  „Заготзерно”. Протоколи ради 

відповідальних працівників управлінь. Книга наказів по Шепетівському кущу. 
Розпорядження про порядок відвантаження зерна, обліку вівса та бобових 
культур, стану складських приміщень, вагового та лабораторного майна. 
Положення про кущові управління, заготпункти, заготівлю зерна. Фінансові 
звіти, баланси, картотеки різних рахунків, пунктів, будівельних матеріалів 
кущів Вінницької області. Акти обстеження насіннєвого складу. Листування з 
Вінницькою обласною конторою „Заготзерно” з питань звітності, 
заготпунктами, Бердичівською міжрайконторою стосовно структури,  штатної 
чисельності.  

 
Районні,  міські Уповноважені Міністерства заготівель СРСР 

 
18 фондів, 1716 од. зб.,1932–1933, 1935–1938, 1944–1957 рр. Описи, 
каталог. Укр., рос. мови. 
 
Районні 
Антонінський, ф.Р-5734, 18 од. зб., 1945–1954 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-4598, 16 од. зб., 1946–1952 рр. 
Волочиський, ф.Р-4339, 59 од. зб., 1944–1955 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4170, 43 од. зб., 1945–1955 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2967, 1 од. зб., 1932–1933 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5263, 71 од. зб., 1944–1955 рр. 
Летичівський, ф.Р-4599, 7 од. зб., 1946, 1952–1955 рр. 
Красилівський, ф.Р-5735, 27 од. зб., 1950–1955 рр. 
Орининський, ф.Р-3613, 93 од. зб., 1944–1956 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2713, 39 од. зб., 1937–1938 рр., 1944–1954 рр. 
Полонський, ф.Р-5306, 39 од. зб., 1948–1957 рр. 
Славутський, ф.Р-2299, 27 од. зб., 1932 р. 
Солобковецький, ф.Р-4890, 25 од. зб., 1946–1955 рр. 
Староушицький, ф.Р-3430, 2 од. зб., 1948–1956 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-4365, 70 од. зб., 1947–1955 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-2318, 9 од. зб., 1935–1936 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3583, 17 од. зб., 1945–1952 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3356, 1153 од. зб., 1944–1956 рр. 

 
Діяльність уповноважених простежується протягом 30–50-х років ХХ ст. 
Підпорядковувалися Уповноваженому комітету заготівель Вінницької, з 1937 
по 1953 рр. Кам’янець-Подільської (з 1954 р) Хмельницької областей. 
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Ліквідовані в 1956 р. на підставі постанови Міністерства заготівель СРСР від 
31 січня 1956 р., функції перейшли у відповідні управління сільського 
господарства. 
Здійснювали контроль за виконанням державних поставок продуктів 
сільського господарства від колгоспів, радгоспів та індивідуальних 
господарств, керували діяльністю заготівельних організацій області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1956–1970 рр. 

 
Декрети РНК УРСР, накази Міністерства заготівель СРСР, розпорядження 

Волинського губернського революційного комітету. Протоколи засідання 
Проскурівської районної комісії з визначення урожайності зернових культур в 
колгоспах. Звіти про виконання державних поставок сільськогосподарської 
продукції. Економічні характеристики районів. Графіки заготівлі продукції. 
Інструкції щодо вилову риби та заготівлі продукції. Інформація про кількість 
площ зайнятих посівами технічних культур. Річні звіти про фінансово - 
господарську діяльність. Листування з сільськими радами щодо заготівлі 
сільськогосподарської продукції. 

 
Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Хмельницькій області 

 
Ф.Р-3356, 1153 од. зб., 1944–1956 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Створене в жовтні 1937 р. З 1946 р. підпорядковувалося Міністерству 
заготівель СРСР, з березня 1953 р. увійшло до складу управління сільського 
господарства і заготівель, з листопада 1953 р. відновило роботу як самостійне 
управління. Ліквідовано наказом Міністерства заготівель СРСР від 31 січня 
1956 р., функції перейшли у відповідні управління сільського господарства. 
Здійснювало контроль  заготівлі сільськогосподарських продуктів на території 
області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р., останнє –1965 р.  

 
Постанови, накази, рішення Ради Міністрів СРСР, УРСР, Міністерства 

заготівель УРСР. Постанови, рішення бюро обкому КПУ та облвиконкому, 
розпорядження обласного управління уповноваженого Міністерства заготівель. 
Плани заготівлі зернових культур, овочів, картоплі, сіна. Доповіді, відомості, 
звіти про заготівлю продуктів тваринництва, переробку зерна, виконання плану 
державних поставок продуктів тваринництва та сировини. Листування із 
заготівельними організаціями з питань заготівлі зернових та олійних культур, 
овочів, картоплі, насіння багаторічних трав, вивезення зерна та сіна з 
віддалених населених пунктів. 
 

Хмельницьке обласне управління по заготівлі і постачанню 
паливом населення, комунально-побутових підприємств 
та установ виконкому обласної ради народних депутатів 
„Облпаливо” 

 
Ф.Р-6175, 101 од. зб., 1974–1981 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
На підставі Постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1973 р. №180 
рішенням виконкому обласної ради народних депутатів трудящих від 17 
листопада 1973 р. №308  утворено управління по заготівлі і постачанню 
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паливом населення, комунально-побутових підприємств та установ. З 1992 р. – 
Хмельницьке обласне державне підприємство „Облпаливо” (рішення ХІІ сесії 
Хмельницької облради від 14.07.1992 р. №3), з 2001 р. - Хмельницьке обласне 
підприємство „Облпаливо” (рішення ХVІІ сесії Хмельницької облради від 
03.07.2001 р. №19). Підпорядковувалося Головному управлінню „Укрголов-
паливо”.  
Займалося постачанням твердого палива населенню, комунально-побутовим 
підприємствам та бюджетним установам Хмельницької області.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження –1974 р., останнє –1981 р. Очікується 
надходження від архіву управління. 
 
Накази, інструкції і вказівки „Укрголовпаливо”, начальника управління 

з основної діяльності. Доповідні записки, акти, довідки та листування з 
перевірки організаціями вищого рівня, органами народного контролю роботи 
управління, підвідомчих організацій. Перспективний план розвитку паливно-
заготівельних організацій області (1980). Річні плани та звіти з основної 
діяльності, звіти про організацію праці, зарплаті, побутовому обслуговуванню 
населення, роботу транспорту та механізацію робіт тощо. Зведені бухгалтерські 
звіти управління і підвідомчих організацій (1974–1985). Зведений статзвіт про 
виконання плану товарообігу (1976). Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Протоколи загальних зборів, засідань 
профспілки (1981). 
 
 Організації та підприємства заготівлі 
 

Кам’янецька окружна заготівельна контора Подільського 
губернського заготівельного управління 
 
Ф.Р-1658, 396 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1923-1924 рр. 
Займалася заготівлею, переробкою та збутом продукції. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р. 

 
Постанови, інструкції, циркуляри Наркомпроду, губпродкому про 

організацію хлібно–фуражних відділів, протоколи засідання комісії про 
розподіл землі, проведення оподаткування, підготовку до посівної компанії, 
експорт зерна, закріплення млинів, зберігання вантажів на залізницях. Накази 
по конторі. Протоколи нарад відповідальних працівників заготконтори про 
скорочення штатів. Акти перевірки наявності зерна, продовольчих баз, млинів. 
Справа про передачу млина в с. Ластовець в оренду. Відомості про рух 
пожертвувань, допомогу голодуючим, облік витрат керосину. Кошторис на 
облаштування підприємств контори. Заяви громадян, рапорти, списки 
працівників контори. Документи з особового складу. 

 
Заготівельні контори Волинського і Подільського губернського 
продовольчого комітету 
 
8 фондів, 62 од. зб., 1920–1924 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Волинського 
Білогородська, ф.Р-624, 63 од зб., 1922–1923 рр. 
Ізяславська, ф.Р-1448, 24 од. зб., 1920–1923 рр. 
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Полонська, ф.Р-1382, 10 од. зб., 1922 р. 
Старокостянтинівська, ф.Р-1089, 185 од. зб., 1922–1923 рр. 
Шепетівська, ф.Р-621, 121 од. зб., 1922–1923 рр. 
Подільського 
Балинська, ф.Р-3175, 1 од зб., 1922–1923 рр. 
Войтовецька, ф.Р-3164, 98 од. зб., 1922 –1923 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-133, 102 од. зб., 1921–1924 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1920–1924 рр. 
Займалися заготівлею, сортуванням, товарообігом та відвантаженням 
продукції. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження - 1945 р. 
 
Постанови, інструкції, циркуляри, накази, розпорядження Наркомпроду 

СРСР, УРСР, Ради праці і оборони, Подільського і Волинського губернського 
продовольчого комітету, протоколи засідання з’їзду продовольчих працівників, 
працівників контор. Інструктивні і циркулярні листи про боротьбу із взяттям 
хабарів, порядок приймання облігацій хлібної позики, приймання насіння 
соняшника, перевезення вантажів залізницею, зняття недоїмки щодо податків з 
млинів і маслозаводів. Доповіді про діяльність винокурного заводу в 
с.Покутниці, паперової фабрики в с. Совій Яр, діяльність заготконтор. 
Звернення Центральної комісії допомоги голодуючим, звіти про надходження 
податку на користь голодуючих. Договори, акти про оренду приміщень, рух 
лісоматеріалів, перевірку складів. Відомості про надходження єдиного 
сільськогосподарського податку натуральною формою. Зведення про заготівлю 
і наявність продуктів, тари, інвентарного знаряддя. Плани і звіти з основної 
діяльності контор. Фінансові звіти, баланси, відомості про рух майна. Акти 
передачі основних засобів та ліквідації контор. Листування з повітовим, 
волосним, губернським продовольчими комітетами, земельними відділами про 
діяльність контор, Дворянським млином про проведення весняного посіву, 
діяльність лісопильного заводу, млинів заготконтор, зсипних пунктів, 
зберігання зерна на складах, заготівлю шкірсировини і солі. Документи з 
особового складу. 
 

Кам’янець-Подільська окружна контора „Заготзерно” 
 
Ф.Р-1664, 5 од. зб., 1922–1923 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створена і ліквідована разом з округами. Діяльність установи простежується 
протягом 1922-1923 рр. Підпорядковувалася Подільському губернському 
заготівельному управлінню. 
Здійснювала організацію і керівництво заготівлею, зберіганням і збутом зерна. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1930 р. 

 
Вказівки, інструкції Подільського губернського продовольчого 

комітету про порядок зберігання і заготівлю зерна. Плани і звіти з основної 
діяльності. Баланси, відомості про надходження і збут зерна на складах 
контори. 
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Кам’янець-Подільська районна контора акціонерного товариства 
„Хлібопродукт” 
 
Ф.Р-128, 4 од. зб., 1924–1925 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1924-1925 рр. 
Займалася хлібозаготівлею. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1954 р. У 1976 р. за результатами 
експертизи цінності документів вилучено 4 од. зб. 

 
Директивні вказівки, розпорядження Подільської губернської контори 

акціонерного товариства „Хлібопродукт”. Книга обліку рухомого майна 
контори. Особові рахунки працівників. 

 
Зсипні пункти заготівельних контор 
 
4 фонди, 62 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільської, с.Балин, ф.Р-1691, 4 од зб., 1923 р. 
Дунаєвецької, ф.Р-1745, 41 од. зб., 1921–1923 рр. 
Кам’янець–Подільської, ф. Р-1668, 14 од. зб., 1921–1922 рр. 
Шепетівської, ф.Р-3091, 3 од. зб., 1923 р. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1921-1923 рр. 
Займалися заготівлею, сортуванням, обліком та відвантаженням зерна. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., 1952 р. 

 
Директиви, постанови, інструкції, накази, розпорядження Українського 

продовольчого комітету, губернського продовольчого комітету, міжрайонних 
контор, зсипних пунктів. Положення про зсипний пункт. Плани і звіти по 
заготівлі зерна, надання допомоги голодуючим. Описи–рапорти про 
надходження зерна на зсипні пункти. Баланси, бухгалтерські звіти, книги 
обліку відправки зерна, договори, анкети тваринно-перегоного двору, 
листування з райпродкомом. Документи з особового складу. 

 
Проскурівська контора Всеукраїнського акціонерного товариства 
по заготівлі утильсировини 
 
Ф.Р-1772, 11 од. зб., 1929–1930 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1929-1930 рр. 
Підпорядковувалася Всеукраїнському акціонерному товариству по заготівлі 
утильсировини „Укрутильзбір”. 
Займалася збиранням та обміном на товари  першої необхідності утильної 
сировини від населення. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р. 

 
Циркуляри і розпорядження правління Київського відділення 

товариства, Проскурівського окружного відділення по заготівлі утильсировини. 
Накази по ремонтній конторі. Плани, звіти і зведення з заготівлі сировини. 
Документи про проведення місячника по заготівлі утилю. Листування з 
конторами з основної діяльності. Документи з особового складу. 
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Кам’янець-Подільське агентство Українського акціонерного 
товариства по збору утилю „Укрутильзбір” 
 
Ф.Р-2231, 3 од. зб., 1928–1930 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1928–1930 рр. 
Займалося заготівлею і постачанням металобрухту та збором утилю. 
 
Циркуляри Наркомату торгівлі УСРР, правління Київського крайового 

відділення товариства, Кам’янецького окружного відділу торгівлі про введення 
твердих заготівельних цін на утиль. Протоколи нарад збирачів утилю, засідань 
конвенційного бюро Кам’янецького окружного відділу торгівлі. Звіти про 
заготівлю утилю. Листування із закладами округу про заготівлю металобрухту. 

 
 

Кам’янець-Подільська міжрайонна контора Всесоюзного 
державного об’єднання по заготівлі худоби „Заготскот” 
 
Ф.Р-1657, 6 од. зб., 1932–1934 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1932-1934 рр. Підпорядко-
вувалася Всесоюзному державному об’єднанню по заготівлі худоби 
„Заготскот”. 
Здійснювала заготівлю і постачання тваринницької продукції. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 

 
Інструкції, циркуляри Наркомату  торгівлі СРСР, річні звіти контори, 

відомості про витрату м’яса. Документи з особового складу. 
 

Кам’янець-Подільський міжобласний трест із заготівлі 
і переробки продуктів птахівництва „Укрголовптахопром” 

  
Ф.Р-1851, 1031 од. зб., 1944–1953 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 21 червня 1944 р. утворено 
обласний трест по заготівлі та переробці продуктів птахівництва, в липні    
1952 р. реорганізовано в міжобласний трест. Ліквідований в червні 1953 р., 
функції передано заготівельним конторам споживчої кооперації.  
Здійснював керівництво діяльністю міжрайонних заготівельних контор та 
птахокомбінатів Кам’янець-Подільської та Вінницької областей.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1944 р., останнє – 1993 р. У 1992 р. 
розсекречено 20 од. зб. 
 
Протоколи виробничих нарад. Промфінплани тресту та 

підпорядкованих йому підприємств і заготівельних організацій, плани по 
кадрах. Соцзобов’язання робітників. Титульні списки об’єктів капітального 
будівництва. Доповіді, інформації про виробничу діяльність тресту, 
птахокомбінатів, заготівельних контор, хід будівництва, реконструкцію та 
розширення виробничих площ комбінатів. Акти ревізій виробничо-фінансової 
діяльності тресту. Плани заготівлі птиці та яєць. Акти обстеження 
ветеринарно-санітарного стану підприємств.  
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Кам’янець-Подільська обласна контора „Заготсіно” 
 
Ф.Р-4048, 56 од. зб., 1944-1952 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Створена у 1944 р. – Кам’янець-Подільська обласна контора Всесоюзного 
об’єднання „Заготсіно” Міністерства заготівлі УРСР, підпорядковувалася 
управлінню уповноваженого Міністерства заготівлі УРСР по Кам’янець-
Подільській області.  
Керувала роботою районних пунктів по заготівлі кормів для тваринництва. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. 

 
Постанови, інструкції, накази Всесоюзного об’єднання „Заготсіно”. 

Положення про Всесоюзне об’єднання „Заготсіно”, республіканські, обласні 
контори і райзаготпункти. Протоколи виробничих нарад. Соцзобов’язання та 
звіти про їх виконання, звіти з основної діяльності, річні баланси районних 
пунктів. Документи обліку чисельності працівників. 

Хмельницька обласна контора по заготівлі тваринницької 
сировини і хутра 
 
Ф.Р-3200, 706 од. зб., 1944–1955 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створена у 1944 р. – Кам’янець–Подільська обласна контора по заготівлі 
тваринної сировини і хутра „Заготтваринсировина” Міністерства заготівель 
УРСР, з 1954 р. –Хмельницька обласна контора по заготівлі тваринницької 
сировини і хутра. Ліквідована в 1956 р. 
Керувала роботою районних контор по заготівлі тваринницької сировини і 
хутра. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. 

 
Постанови, накази, циркуляри, вказівки Всесоюзного об’єднання, 

Української республіканської контори „Заготтваринсировина”, обласної 
заготконтори. Накази облзаготконтори. Звіти обласної і районної контор про 
заготівлю хутра і шкірсировини. Документи з реєстрації штатів, посадових 
окладів, кошторис адміністративно–управлінських витрат, затверджені фонди 
зарплати, картки аналітичного обліку, касові книги, баланси. Звернення і 
листування з питань соцзмагань. 
 

Кам’янець-Подільська обласна контора „Головзаготсортзерно” 
м.Проскурів 
 
Ф.Р-4011, 19 од. зб., 1947–1952 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Створена у 1938 р. Підпорядковувалась Республіканській конторі 
„Головзаготсотрзерно”. Здійснювала заготівлю, зберігання та переробку зернових 
культур. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1964 р. 
 
Директивні вказівки, розпорядження Республіканської контори 

„Головзаготсортзерно”. Плани господарсько-фінансової діяльності. Річні звіти 
обласної контори, пунктів заготзерно, баланс обласної контори, штатний 
розпис і кошторис на їх утримання. 
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Кам’янець-Подільська обласна контракційно – заготівельна 
контора „Головрослинкаучук” 
 
Ф.Р-1069, 109 од. зб., 1950–1953 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1950–1953 рр. 
Підпорядковувалася Міністерству хімічної промисловості СРСР. Ліквідована в 
1953 р. 
Здійснювала заготівлю від колгоспів насіння і коренів коксагиза. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1973 р. У 1975, 1988 рр. за 
результатами експертизи цінності документів вилучалися 139 од. зб. У 1993 р. 
розсекречено 21 од зб. 
 
Постанови, директиви, накази, вказівки Міністерства хімічної 

промисловості СРСР і Республіканської контори „Головрослинкаучук”. 
Титульні списки капіталовкладень і проекти сільськогосподарських споруд. 
Річні бухгалтерські звіти, звіти з кадрових питань. Договори між колгоспами 
районів на контрактацію насіння і корнів коксагиза, соцзмагання. 
Документи з особового складу. 

 
Староушицька районна заготівельна контора  обласної споживчої 
спілки 
 
Ф.Р-3367, 78 од. зб., 1944–1959 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1944–1959 рр. 
Підпорядковувалася Хмельницькій обласній споживспілці. 
Займалася заготівлею продуктів широкого вжитку. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. В 1976 р. за результатами 
експертизи цінності документів виділено 63 од. зб. 

 
Постанови, розпорядження і вказівки Заготуправління Хмельницької 

облспоживспілки. Книги наказів по конторі. Річні плани заготівлі 
сільгоспсировини. Зведення по заготівлі сільськогосподарських продуктів і 
сировини. Звіти і баланси, головна книга, книги обліку основних засобів 
контори. Документи з особового складу. 

 
Міжрайонні заготівельні контори „Головвторсировина” 
 
4 фонди, 182 од. зб., 1944–1958 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-3188, 123 од. зб., 1944–1958 рр. 
Славутська, ф.Р-3386, 19 од. зб., 1947–1956 рр.  
Старокостянтинівська, ф.Р-3387, 21 од. зб., 1946–1956 рр. 
Шепетівська, ф.Р-3385, 19 од. зб., 1944–1956 рр. 
 
Створені у 1944 р. Підпорядковувались Головному управлінню по заготівлі і 
переробці вторинної сировини „Головвторсировина” Міністерства 
промислових товарів широкого вжитку СРСР. Ліквідовані у 1958 р. Займалися 
заготівлею вторинної сировини. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження - 1959 р. 

 



 442

Директиви, постанови, інструкції, накази, розпорядження Вінницької 
міжобласної контори „Головвторсировина”, міжрайонних контор. Річні плани і 
звіти по заготівлі контор. Кошториси, штатні розписи, баланси, бухгалтерські 
звіти. Документи з особового складу. 
 

Бази Українського республіканського тресту по заготівлі 
тютюнової сировини 
 
2 фонди, 6 од. зб., 1949–1952 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-3468, 3 од. зб., 1951–1952 рр. 
Староушицька, ф.Р-3406, 3 од. зб., 1949–1952 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1949-1952 рр. Підпорядковувались 
галузевим відомствам, трестам, обласним управлінням та конторам 
матеріально-технічного постачання. Займалися заготівлею тютюну для 
тютюнової промисловості СРСР. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє - 1964 р. 
 
Документи з особового складу. 

 
 Міжрайонні заготівельні бази „Укрголовптахопром” 

 
3 фонди, 33 од .зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Волочиська, ф.Р-1815, 16 од. зб., 1946–1952 рр. 
Деражнянська, ф.Р-1818, 12 од. зб., 1944–1952 рр.  
Старокостянтинівська, ф.Р-1840, 5 од. зб., 1950–1956 рр. 

 
Створені у 1944 р. Підпорядковувались Кам’янець-Подільському тресту 
Головного управління птахояєчної і молочної промисловості, Міністерства 
м’ясної і молочної промисловості УРСР „Укрголовптахопром”. 
Займалися заготівлею і збутом яєць, м’яса, молока. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження - 1953 р. В 1975 р.за результатами  
проведеної експертизи цінності документів, виділено до знищення 33 од. 
зб.Ф.Р-1840. 

 
Циркуляри, накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості 

УРСР, управління тресту, міжрайонної заготконтори. Річні бухгалтерські звіти, 
штатні розписи, кошториси. Плани і договори з основної діяльності. 
Документи з особового складу. 
 

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Житлове управління виконавчого комітету Хмельницької обласної 
Ради народних депутатів 
 
Ф.Р-6011, 224 од. зб., 1965–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Створено рішенням виконкому Хмельницької обласної Ради депутатів 
трудящих 7 травня 1964 р., шляхом виділення в окрему структуру із 
управління житлово-комунального господарства. Здійснювало керівництво 
житловим господарством області, забезпечувало комплексний розвиток 
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житлового господарства, контролювало рівень використання та збереження 
житлового фонду області. 
Підпорядковувалось Міністерству житлово-комунального господарства УРСР 
та обласній Раді народних депутатів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1983 р., останнє – 1999 р. 
 
Накази, директиви та вказівки Міністерства житлово-комунального 

господарства УРСР. Рішення, розпорядження обкому КПУ, виконкому 
обласної Ради депутатів трудящих з основної діяльності. Накази по виробничій 
діяльності облжитлоуправління. Річні, квартальні  фінансові плани, організації 
праці, впровадження нової техніки, підготовки і перепідготовки кадрів (заявки 
на молодих спеціалістів з вищою і середньо-спеціальною освітою), з техніки 
безпеки та охорони праці. Плани, звіти, доповіді, листування по впровадженню 
нової техніки, раціоналізації та степені їх ефективності. Зведені річні 
бухгалтерські звіти з основної діяльності житлових організацій, комбінатів 
комунальних підприємств по житловому господарству, підготовці і 
підвищенню кваліфікації кадрів, стану техніки безпеки. Статистичні звіти про 
наявність та якісний склад кадрів з вищою освітою (1978). Штатні розписи та 
кошториси управлінських витрат. Матеріали  про наявність та утримання 
житлового фонду області (огляди, довідки, доповідні записки, (1977). 
Матеріали по продажу будинків (відомості, акти, рішення) за 1978 р. Матеріали 
про стан житлового фонду області (1979). 

 
Хмельницька обласна контора житлово-комунального постачання 
(Облжитлопостачторг) 
 
Ф.Р-3368, 152 од. зб., 1945–1959 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Утворена в кінці 1937 р. Підпорядковувалася обласному відділу 
комунального господарства. Постачала будівельні матеріали, 
механізми, устаткування комунальним підприємствам і установам та 
об’єктам житлово-комунального будівництва. 
Ліквідована на підставі рішення обласного виконавчого комітету від 8 
січня 1959 р., з передачею функцій обласному управлінню постачання 
та збуту. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р.. останнє – 1986 р. 
 
Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства 

УРСР, Головного управління житлового господарства МКП УРСР, обласного 
відділу комунального господарства. Рішення обласного виконкому, 
Хмельницького міського виконкому з питань житлового і комунального 
будівництва. Річні фінансові плани; кошториси адміністративно-господарських 
видатків; баланси основної діяльності облжитлопостачторгу (1945–1959). 
Висновки обласного фінансового відділу, обласного і комунального банку по 
балансах установи. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 

 
Кам’янець-Подільське міське житлове управління 
 
Ф.Р-3928, 255 од. зб., 1944–1955, 196–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
До Великої Вітчизняної війни існувало як відділ житлового господарства 
виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської Ради депутатів 
трудящих. З 1-го липня 1944 р. житловий відділ був реорганізований в міське 
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житлове управління, яке проіснувало до 1 вересня 1955 р., тоді було 
ліквідовано і ввійшло в склад міського відділу комунального господарства. 
Мета і завдання міського житлового управління: організаційне і оперативне 
обслуговування та експлуатація комунального житлового фонду міста; 
відновлення, ремонт, будівництво  міського житлового фонду. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Постанови та рішення виконкому Кам’янець-Подільської міської ради 

по житлових питаннях. Накази, вказівки, інструкції Міністерства комунального 
господарства УРСР, Кам’янець-Подільського облжитуправління, 
міськкомунгоспу. Розпорядження Народного Комісаріату комунального 
господарства УРСР, Кам’янець-Подільського облкомунвідділу по обліку та 
звітності. Положення про міське житлове управління, преміювання працівників 
комунального господарства. Книга наказів з основної діяльності. Річні та 
перспективні плани роботи міськжитуправління. Плани капітального 
будівництва та капітального ремонту житлового фонду. Житлово-фінансові 
плани. Текстові звіти про роботу управління. Річні бухгалтерські та 
статистичні звіти. Звіти про рух кадрів, підвищення кваліфікації, 
працевлаштування інвалідів Великої Вітчизняної війни. Оперативні звіти по 
житловому фонду, праці, зарплаті та розгляду скарг. Штатні розклади та 
кошториси прибутків та витрат. Акти бухгалтерських ревізій та перевірок, 
взяття на баланс і зняття з балансу домобудов, технічного стану аварійних 
домобудівель. Оціночні акти та відомості нерентабельних будинків, обмін 
домоволодіннями, обстеження аварійних будинків. Характеристика житлового 
фонду міста. Основні показники п’ятирічного плану розвитку житлово-
комунального господарства міста (1971–1975). Матеріали профспілкових 
конференцій. Протоколи загальних зборів, засідань місцевого комітету. 
 

Кам’янець-Подільське бюро технічної інвентаризації 
 
Ф.Р-5023, 173 од. зб., 1944–1964 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1944-1964 рр. 
Займалось питаннями технічної інвентаризації, реєстрації та встановлення 
права власності на домоволодіння. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Постанови, рішення, інструкції, вказівки Ради Народних Комісарів 

УРСР, Народного Комісара юстиції, міськвиконкому, облінвентарбюро, 
Укрінвентарбюро, Народного Комісаріату комунального господарства, 
Міністерства комунального господарства УРСР.  Річні плани робіт та 
листування з районами про їх виконання. Листування з обласними 
організаціями, міськкомунгоспом, міськвиконкомом з питань технічної 
інвентаризації,   Кам’янець-Подільською міською радою з питань реєстрації та 
встановлення права власності на домоволодіння. Річні виробничі звіти, звіти по 
кадрах, річні, квартальні та місячні бухгалтерські звіти. Книга наказів по 
міжміському бюро. Контрольний журнал. Штатні розклади та кошториси 
адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій, обстежень та листування 
по них. Баланси філіалу облінвентарбюро. Відомості по технічній 
інвентаризації, контрольна відомість по кредитах. Протоколи засідань 
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балансової комісії Укрінвентаризаційної контори, виписки з протоколів 
засідань виконкому Славутської міської ради. 

 
Домовий комітет 3-го району м. Славути 
 
Ф.Р-2539, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність  простежується протягом 1923 р. 
Займався питаннями утримання житлових приміщень та прилеглої до них 
території. 
 
Постанова повітового виконкому про денаціоналізацію домоволодінь, 

розпорядження Славутського районного відділу комунального господарства. 
 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Відділи комунального господарства повітових виконавчих 
комітетів Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів 
 
4 фонди, 252 од. зб., 1919–1923 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Ізяславський, ф.Р-1065, 20 од. зб., 1921–1922 рр. 
Кам`янецький, ф.Р-7, 214 од. зб., 1921–1922 рр. 
Новоушицький, ф.Р-1072, 16 од. зб., 1922–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-1090, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 
 
Утворені в квітні-травні 1919 р. Здійснювали контроль за діяльністю 
підприємств повітового центру, відали шляховим будівництвом, благоустроєм 
міст, здійснювали загальний нагляд за розподілом, утриманням і 
використанням житлового фонду, керували протипожежною охороною. 
Припинили діяльність в березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1924 р. В 1978 р. за результатами 
експертизи цінності документів  виділено в утиль 190 од. зб. ф.Р-7. 

 
Накази, циркуляри НКВС УРСР, губернського відділу комунального 

господарства. Постанова Кам`янецького повітвиконкому від 2 березня 1922 р. 
про організацію охорони житлового фонду і комунального господарства. 
Постанова Подільського губкомунгоспу і договір про передачу колишніх 
нетрудових садів у тимчасове користування трудовим садовим артілям і 
виробничим колективам. Постанови Кам`янецького повітвиконкому, накази і 
циркуляри повітового комунгоспу. Положення про сільськогосподарський 
підвідділ повітового відділу комунального господарства. Інструкція НКВС 
УРСР про право і порядок користування землями міст. Листування про 
розподіл землі під городи, здачу землі в оренду, облік урожаю. Обов`язкова 
постанова Кам’янецького політвиконкому про організацію протипожежної 
охорони в повіті. Звіти і листування про організацію пожежних дружин у 
волостях. Матеріали про здачу землі в оренду в Новоушицькому та 
Кам`янецькому повітах під озимі посіви (1922). Матеріали про націоналізацію 
домоволодінь. Доповіді і звіти про роботу Кам`янецького повітового відділу 
комунального господарства (1921), щотижневі звіти підвідділів (1920–1921). 
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Зведення про роботу районних комітетів комунального господарства  м. 
Кам`янця-Подільського. Резолюції 1-го з`їзду працівників комунгоспу 
Кам`янецького повіту (серпень 1922), журнал засідань комісії про втілення в 
життя рішень з`їзду. Протокол 1-го губернського з’їзду завідувачів повітовими 
і районними відділами комунального господарства (лютий 1922). Протоколи 
нарад колегії Кам`янецького повітового відділу комунального господарства 
(січень-травень 1922). Витяг з протоколу засідання Подільського 
губкомунгоспу про підготовку і участь промислових підприємств, радгоспів і 
сільськогосподарських колективів у Всеросійській сільськогосподарській 
виставці (1923). Відомості про збитки, заподіяні інтервентами комунальному 
господарству в роки громадянської війни. Циркуляри Ізяславського повітового 
відділу комунального господарства і листування з установами про поліпшення 
санітарного стану міста і сіл. 

 
 
Відділи комунального господарства окружних виконавчих 
комітетів Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів. 
 
3 фонди, 150 од. зб., 1935–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецький, ф.Р-3490, 100 од. зб., 1935–1937 рр. 
Проскурівський, ф.Р-3491, 17 од. зб., 1935–1936 рр. 
Шепетівський ф. Р-743, 33 од. зб., 1935–1936 рр. 
 
Організовані в травні 1935 р. у зв’язку з утворенням в складі Вінницької 
області прикордонних округів. Керували діяльністю міських і районних 
відділів комунального господарства. Припинили діяльність в жовтні 1937 р. у 
зв’язку з ліквідацією округів і створенням Кам’янець-Подільської області. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях. 
 
Накази, циркуляри Народного комісаріату комунального господарства 

УРСР. Накази і розпорядження Вінницького обласного відділу комунального 
господарства. Протоколи і постанови Вінницького обласного і окружних 
виконавчих комітетів. Постанова Кам’янецького окружного виконавчого 
комітету про утворення окружного проектного бюро (1935). Плани роботи 
окружних, міських і районних відділів комунального господарства по 
благоустрою міст і сіл, ремонту житлових будинків та звіти про їх виконання. 
Звіт Шепетівської міської Ради про стан житлового фонду, житлове 
будівництво в округах. Проектно-кошторисна документація на будівництво 
будинків для шкіл, лікарень, дитячих садків, магазинів та інших установ і 
організацій. Робочий проект Жванецької гідроелектростанції. Акти прийому 
збудованих електростанцій, будинків для міської Ради, санаторію в м. 
Проскурові. Акти обстеження роботи підприємств комунального господарства. 
Відомості про експлуатацію житлового фонду м. Шепетівки, хід виконання 
планів будівництва комунальних підприємств і установ в окружних і районних 
центрах, капіталовкладення в комунальне і житлове будівництво м. 
Проскурова. Титульні списки об’єктів комунального і житлового будівництва. 
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Обласне управління комунального господарства виконкому 
Хмельницької обласної Ради народних депутатів 
 
Ф.Р-2489, 1783 од.зб., 1938–1940, 1944–1988 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
В 1937 р. створено відділ комунального господарства Кам’янець-Подільського 
облвиконкому. Після Великої Вітчизняної війни відновлено роботу відділу 
комунального господарства. Постановою РНК та рішенням облвиконкому від 3 
жовтня 1944 р. створено обласне управління житлового господарства. 
Рішеннями Хмельницького облвиконкому від 26 січня 1955 р. відділ 
комунального господарства та управління житлового господарства об’єднано в 
єдине управління житлово-комунального господарства, яке у 1964 р. знов 
роз’єднано на відділ комунального господарства та житлове управління 
облвиконкому. У вересні 1976 р. відділ комунального господарства 
перейменовано в управління комунального господарства. В жовтні 1988 р. два 
управління знову об’єднано в управління житлово-комунального господарства 
облвиконкому.  
Управління забезпечувало контроль за виконанням програм розвитку житлово-
комунального господарства області. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1988 р. Інформація 
використовувалася в енциклопедичних і наукових виданнях. 
 
Накази, розпорядження і рішення колегії Міністерства комунального 

господарства по питаннях діяльності підприємств і організацій системи 
комунального господарства. Накази, розпорядження керівника облкомунгоспу 
з основної діяльності. Рішення і постанови Хмельницького облвиконкому з 
питань господарської діяльності і комплектування кадрів. Директивні вказівки 
по благоустрою міст і селищ. Статути комунальних підприємств і комунгоспів 
області. Листування з облвиконкомом та іншими організаціями по будівництву 
мостів (1952), озелененню міст і сіл. Проект семирічного плану розвитку 
комунального господарства області (1959–1965). Річні фінансово-виробничі 
плани управління, підприємств і організацій комунального господарства. Річні 
плани по праці. Плани проектних робіт на нові об’єкти капітального 
будівництва (1964–1965). Річні плани по охороні навколишнього середовища, 
роботи науково-технічного товариства. Баланс виробничих потужностей 
(1979). Зведені баланси по основній діяльності комунальних підприємств. 
Статистична звітність по утворенню і розвитку земельних зон міст та селищ 
(1960). Річні звіти по впровадженню нової техніки і раціоналізаторських 
пропозицій, охороні праці та техніки безпеки, технічній інвентаризації 
основних фондів комунгоспу по містах і селищах міського типу  (1961). 
Статистичні звіти по чисельності і складу спеціалістів (1964, 1968, 1969). 
Зведені статистичні звіти по автотранспорту, економії паливно-енергетичних 
ресурсів,  обладнанню,  НОП. Кошториси і штатні розписи. Титульні списки на 
капітальне будівництво. Технічні проекти, проектні завдання на будівництво 
першої черги господарсько-фекальної каналізації м. Проскурова (1957), 
газозабезпечення м. Хмельницького (1958), розширення і реконструкцію 
господарсько-побутової каналізації м. Кам’янця-Подільського (1957), 
Полонської електростанції (1954). Акти прийому об’єктів в експлуатацію, 
документальних ревізій житлово-комунальних підприємств. Кон’юктурний 
огляд господарської діяльності облкомунгоспу (1949). Протоколи засідань 
постійно діючої виробничої комісії, науково-технічної Ради, виробничих нарад, 
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загальних профспілкових зборів, засідань групи народного контролю. 
Соціалістичні зобов’язання колективів комунальних підприємств та підсумки 
їх виконання. 

 
Міські, районні відділи, інспектури, управління комунального 
господарства 
 
13 фондів, 1786 од. зб., 1922, 1931–1941, 1944–1981 рр. Описи. Укр., 
рос. мови. 
 
Облвиконкому, ф.Р-4644, 93 од. зб., 1945–1954 рр. 
Районні  
Ганнопільський, ф.Р-2606, 3 од. зб., 1922 р. 
Деражнянський, ф.Р-4244, 59 од. зб., 1946–1955 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5893, 41 од. зб., 1946–1968 рр. 
Орининський, ф.Р-3614, 115 од. зб., 1949–1952 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4956, 11 од. зб., 1947–1952 рр. 
Ружичнянський, ф.Р-5009, 15 од. зб., 1954–1959 рр. 
Славутський, ф.Р-1081, 82 од. зб., 1931–1940, 1945–1962 рр. 
Солобковецький, ф.Р-4893, 51 од. зб., 1944–1957 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-2339, 3 од. зб., 1931–1935 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-5692, 44 од.  зб., 1954–1964 рр. 
Міські  
Полонський, ф.Р-6062, 29 од. зб., 1964–1970 рр. 
Хмельницький, ф.Р-1178, 1104 од. зб., 1930–1941, 1944–1981 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4676, 219 од. зб., 1944–1967 рр. 
 
Міські відділи комунального господарства створені згідно з постановою 
Народного комісаріату внутрішніх справ України від 5 квітня 1919 р. Районні 
відділи діють з 1923 р. Керують діяльністю всіх міських і районних 
комунальних установ. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. В 1991 р. розсекречено 18 
од. зб. ф.Р-1178 (1930-1941, 1944-1981) 

 
Накази Міністерства комунального господарства УРСР, постанови, 

накази облвиконкому, рішення, розпорядження міських і районних виконкомів, 
обласного відділу комунального господарства. Інструкції, вказівки Управління 
Держплану СРСР, Наркомату охорони здоров`я УРСР з питань будівництва 
приміщень. Зведені плани капітальних робіт по житлово-комунальному 
господарству (п`ятирічний і річний), річні звіти, кошториси, штатні розписи. 
Титульні списки по капітальному будівництву. Виробничо-фінансові плани 
роботи облкомунгоспу та підвідомчих організацій. Облікові описи, картки 
земельних ділянок міста Проскурова та їх плани по кварталах. Зведені річні 
бухгалтерські звіти відділів комунального господарства. Річні статистичні 
звіти. Відомості та звіти про виконання оборонного будівництва. Кошториси на 
будівництво приміщень  комунальних підприємств (1936). Кошториси витрат, 
штатні розписи міських і районних комунгоспів. Акти  приймання в 
експлуатацію житлових будинків. Документи про ліквідацію Ружичнянського 
райкомунгоспу (1963), роботу по благоустрою міст. Технічний проект 
залізобетонного мосту через ріку Південний Буг. Довідки, інформації про 
роботу підвідомчих організацій. Протоколи виробничих нарад працівників 
комунгоспу. Листування з підприємствами, установами м. Проскурова, з 
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мобілізаційних питань (1938–1940). Листування з різними установами з питань 
господарської діяльності.  

 
Відділ комунального господарства Кам’янець-Подільської міської 
Ради робітничих селянських і червоноармійських депутатів 
 
Ф.Р-731, 1002 од. зб., 1920–1940, 1944–1080 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Створений відповідно до постанови Наркомату внутрішніх справ УРСР від 5 
квітня 1919 р. Керував комунальним господарством, займався ремонтом 
будівель та благоустроєм м.Кам’янця-Подільського. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Накази та розпорядження Міністерства комунального господарства 

УРСР, облкомунгоспу. Плани робіт та заходів міськкомунгоспу (1969, 1970), 
фінансові плани відділу комунального господарства (1969, 1970), річний 
бухгалтерський звіт Кам’янець-Подільського міськкомунгоспу (1969, 1970), 
статистичні звіти (1969), звіт про виконання виробничої програми відділу 
комунального господарства (1970). Кошториси витрат та штатний розклад 
(1970). Листування по охороні природи з різними установами. Акти ревізії 
фінансово-господарської діяльності підвідділів міськомунгоспу (1967–1970). 
Матеріали соцзобов’язань (1969, 1970). Протоколи зборів та нарад працівників 
міськкомунгоспу. 
 

Комбінати комунальних підприємств виконкомів районних Рад 
депутатів трудящих 
 
11 фондів, 537 од. зб., 1944–1967 рр. Описи Укр., рос. мови. 
 
Антонінський, ф.Р-3566, 38 од. зб., 1948–1960 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3598, 32 од. зб., 1944–1946, 1950, 1953–1959 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5903, 78 од. зб., 1955–1967 рр. 
Красилівський, ф.Р-5375, 37 од. зб., 1955–1964 рр. 
Летичівський, ф.Р-5869, 41 од. зб., 1955–1965 рр. 
Оринінський, ф.Р-5005, 59 од. зб., 1951–1958, 1963–1967 рр. 
Полонський, ф.Р-5740, 64 од. зб., 1950–1963 рр. 
Смотрицький, ф.Р-3601, 54 од. зб., 1944–1958 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5209, 48 од. зб., 1955–1964 рр. 
Староушицький, ф.Р-5006, 64 од. зб., 1944–1962 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3581, 22 од. зб., 1950–1959 рр. 
 
Створювались у 1944–1955 рр. Підпорядковувались відділам комунального 
господарства виконавчих комітетів районних рад депутатів трудящих. 
Займалися будівництвом, капітальним ремонтом житлових будинків, 
благоустроєм населених пунктів районів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1963 р., останнє – 1989 р. 

 
Постанови, накази, розпорядження Міністерства комунального 

господарства УРСР, виконкомів районних Рад депутатів трудящих, обласного і 
районних відділів комунального господарства. Річні плани по праці, плани по 
розвитку зелених зон, благоустрою. Титульні списки і угоди на будівництво і 
капітальні ремонти. Кошториси, штатні розписи адміністративно-виробничого 
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персоналу, довідки про чисельність комунальних електростанцій. Кошториси 
прибутків і витрат. Договори соціалістичного змагання. Листування з різними 
установами. 

 
Кам’янець-Подільський житлово-комунальний кооператив 
 
Ф.Р-106, 328 од.зб., 1924–1937 рр. Опис. Укр,. Рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1924-1937 рр. Займався 
організацією оренди житла.  

 
Постанови, накази та вказівки Головного кооперативного комітету при 

РНК УРСР про реорганізацію житлових трудових об’єднань Кам’янецького 
окрвиконкому; протоколи засідань правління, загальних зборів членів 
кооперативу. Річні звіти, баланси. Облікові картки на будівництво. Річний 
бюджет. Загальна статистика. Довідкові документи. 
 

Хмельницьке міське житлове управління 
 

Ф.Р-6346, 189 од.зб., 1948, 1951–1956, 1967–1981 рр. Опис. Укр., рос. 
мови. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1948–1981 рр. Проводило 
організаційно-оперативне обслуговування та експлуатацію комунального 
житлового фонду міста, відновлення, ремонт і будівництво житлового фонду. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1999 р. 

 
Накази з основної діяльності. Рішення і постанови обласного та 

міського виконкомів, річні житлово-фінансові плани по домоуправліннях, 
плани фінансування по будівництву. Звіти, штатні розписи і кошториси витрат. 
Акти здачі будинків після капремонтів. Титульні списки. Документи профкому. 

 
Кам’янець-Подільські підприємства комунального господарства 
 
4 фонди, 71 од.зб., 1930–1937 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Міськводопровід, ф.Р-730, 40 од. зб., 1932–1937 рр. 
Комунальна лазня, ф.Р-956, 18 од. зб., 1930–1935 рр. 
Готель ,,Червоне Поділля”, ф.Р-1075, 12 од. зб., 1930–1935 рр. 
Кооператив комунальних працівників, ф.Р-2776, 1 од. зб., 1921–1922 рр. 
 
Діяльність підприємств простежується упродовж 1930–1937 рр. 
Надавали комунальні послуги населенню. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., в 1960 р. за результатами 
експертизи цінності виділено52 од.зб., ф.Р-1075. 

 
Постанови, інструкції, вказівки, Положення Народного комісаріату 

комунального господарства УРСР, облкомунгоспу про налагодження 
безперебійної роботи лазень, пральних підприємств, порядок обслуговування 
лазнею дітей, покращання умов роботи працівникам санітарно-технічних 
підприємств. Інвентаризаційні баланси, звітні відомості. Бухгалтерські 
документи, домові книги та акти інвентаризації. Листування з трестом 
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,,Укркомунводобуд” про виконання проектних робіт, про наряди на постачання 
будматеріалів. Акти та кошториси  по поточному ремонту водопроводу. Звітні 
відомості про витрати води. Титульний список, угоди на будівельні роботи. 
Колективні договора. Протоколи засідань кооперативу комунальних 
працівників. Протоколи засідань з питань боротьби з епідеміями. Списки 
робітників та службовців, документи з особового складу. 

 
Проскурівське міське проектно-кошторисне бюро Проскурівського 
відділу комунального господарства 
 
Ф.Р-3106, 1 од. зб., 1941 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяло в 1941 р. Займалося розробкою проектів та кошторисів будівництва 
об’єктів комунального господарства м. Проскурова. 
 
Технічні кошториси та розцінки на  будівельні об’єкти м. Проскурова. 
 
Проскурівське міське електромонтажне бюро відділу комунального 
господарства Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів 
трудящих 
 
Ф.Р-2289, 9 од.зб., 1938–1940 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1938–1940 рр. 
Займалося монтажем та ремонтом електрообладнання. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Накази з основної діяльності міськкомунгоспу. Промислово-фінансовий 

план, план статистичного обстеження (1940). Балансова книга (1939). 
Технічний кошторис на монтаж та встановлення пересувної електростанції. 
Відомості на виплату зарплати. 

 
Контори  по благоустрою міста 
 
2 фонди, 238 од. зб., 1944–1968 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Шепетівська, ф.Р-4773, 62 од. зб., 1950–1962 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-5021, 176 од. зб., 1944–1968 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1944-1968 рр. 
Займались експлуатацією та ремонтом житлового господарства, благоустроєм 
та озелененням міст і селищ, проведенням санітарних і протипожежних 
заходів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р., останнє – 2001 р. 
 
Постанови Ради Міністрів УРСР, рішення і розпорядження виконкому 

міської Ради. Накази та директивні вказівки Міністерства комунального 
господарства УРСР, облкомунгоспу та міськкомунгоспу. Промислово-
фінансові плани (річні, квартальні). Річні звіти по основній діяльності, 
капітальному будівництву; річні, квартальні, місячні бухгалтерські та 
статистичні звіти. Кошториси та штатні розписи. Акти ревізій та перевірок. 
Каталоги одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (1957). Річний 
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титульний список робіт по благоустрою м.Проскурова. Постанова ІV пленуму 
Хмельницького обласного комітету профспілок робітників місцевої 
промисловості і комунального господарства. Протоколи загальних зборів 
трудових колективів, профспілкових зборів, місцевого комітету ,засідань 
балансової комісії та комісії по розгляду трудових спорів. Списки стахановців. 
Документи по соцзмаганню. 

 
Хмельницьке обласне управління по наданню комунальних послуг 
сільському населенню („Облсількомунгосп”) 
 
Ф.Р-6308, 94 од.зб., 1985–1987 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Утворено у 1984 р. на підставі постанови Ради Міністрів УРСР №404 від 9 
жовтня 1984 р. „Про заходи щодо поліпшення комунального обслуговування 
населення в сільській місцевості”. Підпорядковувалося „Украгробуду”, 
республіканському об’єднанню „Укрсількомунгосп”. Головним завданням 
було всебічне сприяння та надання практичної допомоги виробничим 
підрозділам асоціації з усіх  питань їх  виробничої та фінансово-господарської 
діяльності. 
Фонд II категорії. Перше надходження – 1998 р. 

 
Накази з основної діяльності. Річні плани роботи і звіти управління та 

підвідомчих установ з питань основної діяльності. Річні бухгалтерські звіти та 
додатки до них. Зведений річний статистичний звіт з питань реалізації послуг 
населенню. Кошториси витрат та фінансові звіти. Штатні розписи об’єднання 
та підвідомчих установ. Протоколи засідань балансової комісії підвідомчих 
установ з питань виробничо-гоcподарcької діяльності. Наглядові справи по 
контролю за діяльністю райсількомунгоспів області. Документи про роботу 
підвідомчих установ з питань охорони праці та техніки безпеки. Документи 
профспілкової організації. 
 

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Хмельницьке обласне управління побутового обслуговування 
населення виконкому обласної Ради народних депутатів 
 
Ф.Р-5747, 1622 од. зб., 1960–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворилося на базі промкооперації в жовтні 1960 р. постановою бюро обкому 
КПУ на підставі постанови ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР №11-24/14 від 
17.10.1960 р. 
Підпорядковувалося Головному управлінню побутового обслуговування 
населення УРСР та виконкому обласної Ради народних депутатів. 
Займалося організацією мережі підприємств та наданням побутових послуг 
населенню області. Ліквідовано рішенням обласної Ради 18.01.1992 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1971 р. 
 
Накази Міністерства фінансів, рішення та розпорядження 

Хмельницького облвиконкому, Хмельницького облфінвідділу. Накази та 
вказівки Головного управління побутового обслуговування населення та 
листування з ним по організаційних та виробничих питаннях, праці і зарплаті. 
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Постанова ліквідкому по реорганізації облпромради в облпобутуправління 
(1960). Положення про художню Раду; по оплаті праці та виплаті винагород 
працівникам. Річні плани фінансування капітального будівництва, по 
основному виробництву, підприємств побутового обслуговування населення. 
Плани підготовки кадрів, річні фінансові плани. Перспективний план  
покращення санітарно-гігієнічних умов, охорони праці та техніки безпеки 
(1976–1980). Плани роботи та протоколи комісії по раціональному 
використанню паливно-енергетичних ресурсів. Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінських витрат. Листування з районними і міськими 
побуткомбінатами з питань виконання планових показників. Заключний баланс 
передачі при ліквідації Хмельницької заготконтори ,,Вторсировина” (1961). 
Матеріали передачі цехів промкомбінату місцевпрому, Хмельницькому 
облпромуправлінню (1961). Акти документальних ревізій фінансово-
господарської діяльності. Акти передачі Хмельницького ПТУ Хмельницькому 
управлінню профтехосвіти, прийому в експлуатацію закінчених будівельних 
об’єктів, передачі цехів масового пошиття міськпромторгів області у 
підпорядкування Хмельницькому облпобутуправлінню. Директивні вказівки за 
підсумками соцзмагань. Паспорти будинків побуту. Титульні списки на 
капітальне будівництво (1990). Матеріали по соціалістичних зобов’язаннях, 
науковій організації праці на підприємствах облпобутуправління. Документи 
передачі лазень, пралень, перукарень комбінатами комунальних підприємств 
облпобутуправлінню, з охорони праці та техніки безпеки, групи народного 
контролю, художньо-технічної Ради, комплексної системи управління якістю 
продукції, оглядів на кращий Будинок побуту,  роботи установ системи 
управління по ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (протоколи, 
телефонограми, оперативні дані). Подання на присвоєння звання ,,Кращий по 
професії” (1976). Зведені дані по кількості сільських будинків побуту та 
комплексних приймальних пунктів. Дислокація колгоспів і радгоспів та 
наявність в них підприємств служби побуту у розрізі районів. Довідки по 
раціоналізації та винахідництву. Протоколи оперативних нарад, засідань Ради 
директорів, профспілкового комітету. Колективні договори підприємств. 

 
Районні та міські комбінати побутового обслуговування 
 
6 фондів, 141 од. зб., 1960–1965 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Районні 
Грицівський, ф.Р-5087, 11 од. зб., 1961–1962 рр. 
Летичівський, ф.Р-5870, 19 од. зб., 1961–1963 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5088, 36 од. зб., 1961–1965 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-5514, 18 од. зб., 1960–1964 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-4892, 35 од. зб., 1960–1963 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-5019, 22 од. зб., 1961–1965 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1960-1965 рр. 
Займались наданням побутових послуг населенню районів та міст. 
 
Накази, постанови, розпорядження, директиви Хмельницького 

обласного управління побутового обслуговування населення та вищестоящих 
органів. Річні виробничо-фінансові плани, плани по праці, техпромплани 
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розвитку підприємств побутового обслуговування населення (1961–1965). Річні 
бухгалтерські звіти (1961–1965), статистична звітність, річні, квартальні та 
місячні звіти про виконання виробничих планів, фінансові звіти. Штатні 
розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізії 
виробничо-фінансової діяльності. Матеріали соцзмагань. Матеріали переоцінки 
основних фондів Базалійського побуткомбінату. Протоколи виробничих нарад, 
зборів трудових колективів. 

 
Кам`янець-Подільська фабрика масового та індивідуального 
пошиття одягу 
 
Ф.Р-5020, 18 од. зб., 1961–1965 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1961–1965 рр. Займалась 
пошиттям одягу для населення. 

 
Постанови, рішення, розпорядження обласного управління побутового 

обслуговування, обласної та міської ради депутатів трудящих. Накази з 
основної діяльності. Технічні та промислові фінансові плани (1962–1965). Річні 
бухгалтерські звіти (1961–1965). Кошториси та штатні розписи 
адміністративно-управлінських витрат. Матеріали соцзмагань. 

 
ОРГАНИ ПРАЦІ 

 
Відділи праці повітових виконавчих комітетів Рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 

 
6 фондів, 583 од. зб., 1920–1923 рр. Описи. Укр., рос. мова. 

 
Ізяславський, ф.Р-2373, 66 од. зб., 1921–1923 рр. 
Кам’янецький, ф.Р-1346, 154 од. зб., 1920–1923 рр. 
Летичівський, ф.Р-2729, 3 од. зб., 1922–1923 рр. 
Новоушицький, ф.Р-636, 180 од. зб., 1922–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-786, 40 од. зб., 1921–1923 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-2759, 140 од. зб., 1920–1923 рр. 

 
Організовані за постановою РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. В їх функції 
входило: визначення потреб промисловості і сільського господарства в робочій 
силі, залучення трудящих до шляхового будівництва, реєстрація колективних 
договорів та тарифних угод, обстеження умов праці робітників і службовців, 
розв’язання трудових конфліктів, притягнення до відповідальності порушників 
трудового законодавства. Припинили свою діяльність в березні 1923 р. у 
зв’язку з ліквідацією повітів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1923 р. В 1991 р. розсекречено 1 од. 
зб.,  ф.Р-1346, 1920 – 1923 рр. 

 
Постанови, декрети, циркуляри ВУЦВК, РНК УСРР, ради праці і 

оборони, постанови, розпорядження, протоколи засідань Подільського і 
Волинського губвиконкомів і губернських відділів праці, повітових виконавчих 
комітетів. Листування з місцевими установами і організаціями про надання 
допомоги губерніям, що потерпіли від неврожаю ( 1921–1922 ), залучення 
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населення до роботи по ліквідації наслідків стихійних лих, заготівлі і вивезення 
лісоматеріалу і палива, про облік спеціалістів, проведення перепису робітників, 
службовців, про обстеження умов праці на підприємствах, в організаціях, 
установах. Звіти і доповіді про роботу повітових відділів праці. Відомості 
волосних відділів праці Кам’янецького повіту про збитки заподіяні 
інтервентами в 1918–1920 рр. Колективні договори та тарифні угоди. Акти 
обстеження стану охорони праці на підприємствах. Протоколи засідань 
конфліктних комісій. 
 

Інспектури праці окружних виконавчих комітетів Рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів. 

 
2 фонди, 1564 од. зб., 192 –1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос.мова. 

 
Кам’янецька, ф.Р-745, 1234 од. зб., 1923–1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2691, 330 од. зб., 1923–1930 рр. 

 
Утворені в березні 1923 р.– окружні відділи праці, червень 1923 р. – 
реорганізовані в камери праці, в 1924 р.– інспектури праці. Займались 
ліквідацією безробіття, проводили заходи по охороні праці, реєстрацію 
колективних договорів та тарифних угод, розв’язанням трудових конфліктів, 
здійсненням контролю за діяльністю кас соціального страхування. Припинили 
діяльність в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1932 р. В 1991 р. розсекречено 7 од. 
зб.,  (1923 – 1930), ф. Р – 2691. 

 
Постанови, розпорядження, протоколи засідань Подільського 

губвиконкому, губернських економічних нарад і відділу праці, Кам’янецького і 
Шепетівського окрвиконкомів, окружних кас соціального страхування, 
Шепетівського окружного комітету по ліквідації безробіття. Листування з 
місцевими установами і організаціями про добір кадрів, працевлаштування 
молодих спеціалістів, підлітків і демобілізованих з Червоної Армії, охорону 
праці, надання допомоги безробітним. Протоколи засідань третейських суддів 
та робітничих конфліктних комісій. Колективні договори та тарифні угоди. 
Звіти інспектури про обстеження стану охорони праці на підприємствах, 
установах, в сільському господарстві. Картки обстежень. 
 

Кам’янець-Подільська окружна біржа праці НК праці УРСР 
 
Ф.Р-746, 146 од.зб., 1923–1940 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 
 

 Фонд III  категорії. Перше надходження – 1971 р., останнє – 2002 р. 
 
 Постанови та інструкції про діяльність Біржі праці (1925). Постанови, 
циркуляри, розпорядження Наркомату праці. Накази та вказівки окрвиконкому. 
План роботи  Біржі праці (1929), плани постачання робочою силою 
підприємств, радгоспів (1930). Місячні звіти підприємств і артілей при Біржі 
праці (1923), звіти і баланси установ і шкіл ФЗН (1924). Текстові та статистичні 
звіти  Біржі праці. Листування з установами і організаціями про надання 
допомоги безробітним, демобілізованим червоноармійцям, про наявність 
робочих місць. Довідки, анкети, обліково-технічні картки службовців, 
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безробітних. Списки робітників і службовців по установах (1930), робітників 
райвиконкомів (1924), командного складу запасу і направлення їх на роботу, 
членів колективів підприємств, установ округу (1970), робітників артілі 
„Червоний ткач”, орендаторів млинів, хлібопекарень по Віньковецькому, 
Солобковецькому і Зіньковецькому районах (1923). Матеріали про ліквідацію 
Кам’янецької біржі праці і організації посередницького бюро по найму (1925). 
Резолюція У1 з’їзду Всеукраїнської наради робітників по ринку праці (1927). 
Відомості про відбуття на заробітки з районів в інші міста (1926). Акти 
обстеження театру ім. Шевченка. Протоколи засідань комітету Біржі праці, 
комісій, експертної комісії, правлінь спілок при кустарних підприємствах.  
 

Бюро доручень при Кам’янецькому окружкомі по боротьбі з 
безробіттям  м. Кам’янець-Подільський 

 
Ф.Р- 3304, 25 од. зб., 1924–1925 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

 
Діяльність установи простежується упродовж 1924–1925 рр. Займалось 
залученням безробітних до громадських робіт. Ліквідовано у 1930 р. у зв’язку з 
ліквідацією безробіття. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. 

 
        Статут бюро, розпорядження, циркуляри, вказівки. Листування з 
Вінницьким і Проскурівським бюро доручень про допомогу у виконанні заявок 
організацій і приватних осіб; з Одеським бюро доручень про надання 
відомостей про потреби місцевого ринку і ціни на товари. Списки членів артілі. 
Детальні записки і анкети про організацію, стан діяльності бюро доручень. 
 

Столова №1 при Кам’янецькому окружному комітеті боротьби з 
безробіттям 
 
Ф.Р-3299, 21 од. зб., 1924–1928 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1924-1928 рр. Займалася 
створенням робочих місць для безробітних. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. 
 

Звіти по використанню безробітних, основні рахунки. Протоколи засідань 
правління спілки ,,Нархарч”, загальних зборів робітників та службовців. 
 

Правління Кам’янецького окружного об’єднання колективів 
безробітних 
 
Ф.Р-3298,118 од.зб.,1925–1929 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1925-1929 рр. Займалося створенням 

робочих місць для безробітних. 
Фонд II  категорії. Перше надходження – 1957 р. 
 
Циркуляри, постанови, вказівки, накази, розпорядження ЦВК, РНК 

УРСР, Наркомату праці СРСР, Центрального комітету по боротьбі з 
безробіттям. Розпорядження  окружної інспектури праці (1927). Листування з 
інспектурою праці Кам’янецького окружного комборбезу, виробничими 
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колективами, підприємствами та господарствами. Статут хлібопекарні №1. 
Статут, протоколи, списки членів Дунаєвецької комісійно-транспортної 
контори „Контрансконт” (1927). Фінплани на 1927–1928 рр. Акти ревізій 
чавунно-ливарного заводу „Мотор” (1926), взуттєвої майстерні. Список 
працівників Дунаєвецької їдальні №2 (1926), швейної майстерні „Червоний 
швейник”. Акти інвентаризації, баланси, відомості по рахунках робітників і 
службовців Дунаєвецького чавунно-ливарного заводу „Змичка” (1926). 
Доповіді про діяльність колективу „Червоний ткач” (1926), заводу „Мотор” 
(1925–1926), правління об’єднання колективів. Протоколи зборів правлінь, 
загальних зборів об’єднань колективів безробітних. 

 
Кам’янецький окружний комітет по боротьбі з безробіттям 
(окркомборбез). 

 
Ф.Р-3140, 132 од. зб., 1925–1929 рр. Опис. Рос., укр. мова. 

 
Організований у 1923 р., як біржа праці, в січні 1925 р. перейменований в 
окружний комітет по боротьбі з безробіттям. Ліквідований у 1930 р. у зв’язку з 
ліквідацією округів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1930 р. 

 
          Циркуляри, розпорядження Наркомату праці УСРР, Центрального 
комітету по боротьбі з безробіттям. Листування з Кам’янецьким 
окрвиконкомом, інспектурою праці, відділами місцевого господарства, 
райвиконкомами, підприємствами по розміщенню підлітків для навчання на 
підприємствах, майстернях, організацію громадських робіт. Статути 
колективів. Звіти про використання безробітних на підприємствах, їх 
перекваліфікацію. Річні квартальні фінансові звіти, кошториси комітету. 
Доповіді про економічний стан підприємств комітету. Угоди з підприємствами 
про організацію громадських робіт,  працевлаштування безробітних. 
Протоколи засідань комітету, зборів безробітних по організації трудових 
виробничих колективів та прийняття їх статутів. 
 

Кам’янець-Подільська артіль «Червоний будівельник» при 
Кам’янецькому окружкомі по боротьбі з безробіттям. 

                                                                                    
Ф.Р-3301, 3 од. зб., 1925–1926 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мова. 

 
Діяльність установи простежується упродовж 1925–1926 рр. Займалась 
залученням безробітних до громадських робіт. Ліквідована у 1930 р. у зв’язку з 
ліквідацією безробіття. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. 

 
     Листування з окружним виконкомом та іншими установами міста по 
фінансових питаннях. Річний звіт артілі (1926). Кошториси на ремонт, акти 
ревізій, списки членів колективів (1926). Протоколи засідань ліквідаційної 
комісії, зборів уповноважених, витяги із засідання економічної ради. 

 
Правління Шепетівської окружної спілки колективів безробітних 
 
Ф.Р-2840, 210 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1925–1930 років. 
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Займалося організацією громадських робіт для безробітних. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. 
 
Плани і звіти про роботу окружного і місцевих правлінь колективів 

безробітних по організаційних і фінансових питаннях. Бухгалтерські 
документи. Списки безробітних округу. 
 

Курси будівельників при Кам’янецькому окружкомі по боротьбі з 
безробіттям. 

 
Ф. Р-3294, 10 од. зб., 192–1928 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1927–1928 рр. Проводили 
короткотермінове навчання будівельників з метою залучення безробітних до 
громадських робіт. Ліквідовані у 1930 р. у зв’язку з ліквідацією безробіття. 

 
          Листування з місцевими установами про забезпечення харчуванням 
(1927,1928). Річні звіти про роботу курсів (1927,1930). Протоколи 
організаційних зборів, засідань комітетів, комісій при Кам’янецькій окружній 
біржі праці. Акти прийняття будівельних матеріалів для курсів (1929). Списки 
курсантів. Довідки про роботу інструкторів (1929). 
 

Виробничий колектив ,,Городник” при Кам’янецькому окружному 
комітеті боротьби з безробіттям 
 
Ф.Р-3293, 9 од. зб., 1928–1930 рр. Опис. Рос. мова. 
Діяльність простежується упродовж 1928–1930 років. Займався створенням 
робочих місць для безробітних. 
 
Виробничі звіти по врожайності на городах колективу. Річні баланси. 

Протокол зборів уповноважених та бухгалтерів колективів безробітних. 
 

Кам’янець-Подільське відділення акціонерного товариства з 
підготовки робочої сили по методу Центрального інституту праці 
ІНТ 
 
Ф.Р-3069, 402 од.зб., 1929–1932 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Інструкції НКП СРСР, циркуляри,  розпорядження, вказівки. Накази з 

основної діяльності (1929–1930), нормативні положення для експертно-
приймальних комісій по прийому будівельників. Листування  з управліннями, 
окружним філіалом спілки будівельників, біржами праці, різними 
організаціями про виділення матеріалів для роботи цехів, направлення 
курсантів на курси інструкторів, організацію навчального пункту в                      
м. Жмеринка. План набору та випуску курсантів. Річні плани роботи 
товариства. Звіти про виробничі витрати (1929–1930), авансові звіти (1929), 
річний звіт про роботу і підготовку кадрів будівельників за 1929–1930 рр. 
Кошториси на ремонт  та обладнання приміщень цехів, громадське харчування 
та гуртожиток. Колективний договір (1929). Книга обліку робітників та 
службовців товариства (1929–1932), списки курсантів, робітників і службовців, 
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інструкторів (1930,1932). Протоколи засідань комісій, загальних зборів, 
виробничих нарад, правління  шеф-комбінату „ЦІП”, навчальної ради. 
 

Кам’янець-Подільська хлібопекарня при комітеті боротьби з 
безробіттям 

 
Ф.Р-2733, 1 од. зб., 1930 р. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1930 р. Займалася створенням 
робочих місць для безробітних. 
 
Оборотні відомості. Списки працівників пекарні. 
 

Інспектури праці районних виконавчих комітетів Рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 
 
3 фонди, 82 од.зб., 1930–1933 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Ізяславська, ф.Р-642, 3 од.зб., 1931 р. 
Славутська, ф.Р-755, 51 од.зб., 1930–1931 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-1348, 28 од.зб., 1930–1933 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1930-1933 рр. Займалися 
ліквідацією безробіття, реєстрацією колективних договорів, 
розв’язанням трудових конфліктів, проводили заходи по охороні праці. 
 
Постанови, розпорядження, обіжники, директиви НКП УРСР, РНК, 

ЦВК СРСР, РНК УРСР, НК праці УРСР, Вінницької обласної інспектури  
праці, Ізяславської  районної інспектури праці. Директивні вказівки, інструкції 
ЦК ВКП(б), колегії Наркомату робітничо-селянської інспекції, НК праці СРСР, 
УРСР, РНК, Ради праці і оборони СРСР. Листування з НК праці УРСР, 
установами, підприємствами, організаціями, Вінницьким облпрокурором, 
прокуратурою міського відділу, сільськими радами, райвідділами робітничо-
селянської міліції. Положення про громадських інспекторів праці (1930–1931). 
Протоколи нарад представників господарських організацій районів, 
контрольно-оціночних комісій, засідань представників райфінвідділів, 
робітничо-селянської інспекції, інспектури праці, профспілкових органів, 
районного товариства „Допомога”. Кошториси прибутків і витрат. Штатні 
розписи. 
 

Відділ переселення виконавчого комітету Хмельницької обласної 
Ради депутатів трудящих 

 
Ф.Р-2358, 146 од. зб., 1939–1941, 1951–1954 рр. Опис, каталог. Рос. 
мова. 

 
Діяльність установи простежується упродовж 1939–1941, 1951–1954 рр. 
Займався переселенням на переселенські дільниці. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 
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Директивні вказівки, інструкції управління РНК УРСР, переселенського 
управління при РНК СРСР, УРСР, відділу про порядок відбору і направлення 
переселенців із малоземельних в багатоземельні райони СРСР. Постанови РНК 
СРСР про організаційні питання Переселенського Управління при РНК СРСР. 
Накази з основної діяльності. Типове положення Переселенсього управління 
РНК СРСР про складання плану сільськогосподарського переселення на ІІІ 
п’ятирічку (1939). Листування з переселенським відділом при РНК УРСР, 
Кам’янець-Подільським відділом сільгоспбанку, Приморським крайовим 
переселенським відділом, Переселенським Управлінням при РНК СРСР. 
Договір з народним комітетом охорони здоров’я УРСР, Переселенським 
відділом при РНК УРСР про забезпечення медико-санітарним обслуговуванням 
переселенців (1940). Плани роботи, протоколи засідань колегій 
Переселенського Управління при РНК СРСР. Списки переселенців області  
(1940–1941). 
 

Кам’янець-Подільське обласне управління трудових резервів. 
 

Ф.Р-1388, 98 од. зб., 1940, 1941 рр. Опис. Рос., укр. мова. 
 

Утворено в 1940 р. Припинило діяльність в 1941 р., у зв’язку з початком 
Великої Вітчизняної війни. 

 
Накази, циркуляри, роз’яснення РНК, Головного та Республіканського 

управлінь трудових резервів. Листування з вищестоящими установами про 
мобілізацію трудових ресурсів, роботу шкіл ФЗН, ремісничих та залізничних 
училищ в області. Положення про Головне управління трудових резервів. 
Інформації, акти обстеження шкіл ФЗН. Бюджети шкіл, списки працівників 
(1941), списки призваних в школи ФЗН по районах області (1941). Документи 
Деражнянської, Понінківської, Шепетівської шкіл ФЗН. Протокол засідання 
Президії облвиконкому стосовно виконання постанови президії РНК про 
збільшення товарів народного споживання. 
 

Управління праці та зайнятості населення Хмельницької обласної 
державної адміністрації  
 

 Ф.Р-3435, 818 од.зб., 1947–2000 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 
 

Фонд II категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 2002 р. 
Інформація використовувалася в енциклопедичних, наукових виданнях. 

 
 Директивні вказівки, рішення Колегії Міністерства трудових резервів, 
рішення та розпорядження виконкому Кам’янець-Подільської (з 1954 р. – 
Хмельницької) обласної Ради депутатів трудящих, місцевих партійних і 
радянських органів. Постанови Ради відділу організованого набору робітників 
Хмельницького виконкому. Накази з основної діяльності. Листування з 
головним управлінням організованого набору робітників на переселення, 
міністерствами та відомствами з питань оргнабору та переселення, обласними і 
міськими організаціями, трестами, підприємствами, Державним комітетом 
Ради Міністрів УРСР по використанню трудових ресурсів з питань основної 
діяльності. Плани організованого набору робітників (1954–1955, 1967). Річний 
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план заходів по працевлаштуванню населення (1979). Річні, квартальні плани 
роботи відділу по праці,  організованого набору і переселення робітників 
(1968–1971). Річний тематичний план підвищення ділової кваліфікації (1968–
1969). Річний план працевлаштування молоді (1971,1975). Тематичні плани 
обласних зборів, семінарів (1974). Річні і квартальні плани перерозподілу 
трудових ресурсів (1976–1980). Річні бухгалтерські звіти фінансово-
господарської діяльності. Звіти про виконання плану оргнабору робітників, 
працевлаштування випускників шкіл. Річні статистичні звіти  про виконання 
комплексного плану покращення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих 
заходів (1980–1983). Річні звіти по виконанню кошторису витрат. Штатні 
розписи та кошториси. Інформаційні листи та бюлетені соцзмагання (1956). 
Документи про використання робочої сили в невиробничих галузях, аналізи 
використання робочої сили на підприємствах області (1978). Алфавітні списки 
переселенців, списки уповноважених, нагороджених Почесними грамотами 
(1956). Комплексна програма підвищення ефективності використання 
трудресурсів області (1980), баланс трудових ресурсів (1979). Економічні 
характеристики по Іркутській області (1952, 1953). Протоколи виробничих 
нарад, робітничо-конфліктної комісії, профспілкової організації, звітно-
виборних зборів.   
 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Відділи соціального забезпечення повітового виконкому Рад 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 
 
6 фондів, 1270 од. зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславського, ф.Р-1887, 32 од. зб., 1920–1923 рр. 
Кам’янецького, ф.Р-1440, 1172 од.зб., 1920–1923 рр. 
Летичівського, ф.Р-921, 2 од. зб., 1921–1923 рр. 
Полонського, ф.Р-9, 10 од. зб., 1921–1923 рр. 
Старокостянтинівського, ф.Р-2772, 3 од. зб., 1921–1923 рр. 
Ушицького, ф.Р-1446, 51 од. зб., 1920–1923 рр. 
 
Створенні згідно з Декретом Тимчасового робітничо-селянського уряду УСРР 
від 14 січня 1919 р. Підпорядковувались повітовим радам робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів. Припинили діяльність у 1923 р. 
відповідно до постанови ВУЦВК від 3 травня 1923 р. у зв’язку з ліквідацією 
повітів.  
Здійснювали контроль за діяльністю волосних відділів соцзабезпечення, 
займалися призначенням і виплатою пенсій, наданням  допомоги громадянам 
різних категорій. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1924 р., останнє – 1950 р. В 1970 р. 
за результатами експертизи цінності документів вилучено 36 од. зб.              
Ф.Р-1440. 
 
Копії документів РНК, постанови, розпорядження, інструкції, 

циркуляри РНК УСРР, виписки з наказів Реввійськради та інших закладів з 
соціального забезпечення громадян, надання допомоги сім’ям червоноармійців. 
Накази Наркомату продовольства УСРР щодо норм харчування населення. 
Накази, протоколи засідань комісій повітових відділів соцзабезу. Доповіді та 
звіти про діяльність відділу. Проект інструкції та положення про губернські та 
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повітові секції допомоги жертвам контрреволюції (1921). Протоколи, акти, 
заяви, реєстраційні картки про призначення пенсій громадянам. Кошториси 
витрат відділів соцзабезу. Пенсійні справи (1920–1922). Журнали пенсійних 
справ, списки вдів, сиріт, інвалідів. Документи про надання допомоги родинам 
червоноармійців. Листування з закладами, організаціями з фінансових та інших 
питань, з піонерами про надання матеріальної допомоги. Посвідчення та 
мандати працівників відділу соцзабезу. 
 

Відділи соціального забезпечення виконавчих комітетів районних 
та міських Рад народних депутатів 
 
37 фондів, 9660 од. зб., 1929–1941, 1944–1992 рр. Описи, каталог. Рос., 
укр. мови. 
 
Районні 
Антонінського, ф.Р-3527, 71 од. зб., 1944–1962 рр. 
Базалійського, ф.Р-3940, 66 од. зб., 1944–1959 рр. 
Берездівського, ф.Р-4460, 4 од. зб., 1931-1941, 1944-1959 рр. 
Білогірського, ф.Р-3519, 37 од. зб., 1951–1959 рр. 
Віньковецького, ф.Р-3595, 143 од. зб., 1944–1973 рр. 
Вовковецького, ф.Р-4215, 19 од. зб., 1946–1958 рр. 
Волочиського, ф.Р-6002, 129 од. зб., 1945–1987 рр. 
Гвардійського, ф.Р-4065, 26 од.зб., 1931–1941, 1944-1946 рр. 
Городоцького, ф.Р-4063, 98 од. зб., 1944–1974 рр. 
Грицівського, ф.Р-2717, 26 од. зб., 1940–1941, 1950–1962 рр. 
Деражнянського, ф.Р-4137, 184 од. зб., 1944–1982 рр. 
Дунаєвецького, ф.Р-3374, 154 од. зб., 1936–1937,1944–1953,1956–1974 рр. 
Ізяславського, ф.Р-644, 363 од.зб., 1931–1935, 1946–1982 рр. 
Кам’янець-Подільського, ф.Р-3167, 105 од. зб., 1931–1980 рр. 
Красилівського, ф.Р-5219, 243 од.зб., 1948–1983 рр. 
Летичівського, ф.Р-5859, 233 од. зб., 1944–1976 рр. 
Меджибізського, ф.Р-3587, 25 од. зб., 1955–1958 рр. 
Миньковецького, ф.Р-3757, 61 од. зб., 1945–1950 рр. 
Новоушицького, ф.Р-3715, 135 од. зб.,1944–1976 рр. 
Орининського, ф.Р-3592, 295 од. зб., 1944–1958 рр. 
Плужнянського, ф.Р-2702, 157 од. зб., 1930–1931, 1945–1959 рр. 
Полонського, ф.Р-4779, 77 од. зб., 1960–1976 рр. 
Проскурівського, ф.Р-1441, 303 од. зб., 1937–1941, 1944–1958, 1970–1979 рр. 
Сатанівського, ф.Р-4064, 36 од. зб., 1955–1959 рр. 
Славутського, ф.Р-758, 311 од. зб., 1931–1941, 1956–1973 рр. 
Смотрицького, ф.Р-3522, 75 од. зб., 1947–1962 рр. 
Солобковецького, ф.Р-2714, 22 од. зб., 1940–1941, 1946–1956 рр. 
Старокостянтинівського, ф.Р-5213, 239 од. зб., 1950–1977 рр. 
Старосинявського, ф.Р-3594, 126 од. зб., 1944–1946, 1961, 1967–1975 рр. 
Староушицького, ф.Р-603, 240 од.зб.,1929, 1931–1933, 1935–1941,  
1944–1954 рр. 
Теофіпольського, ф.Р-3931, 232 од. зб., 1944–1957, 1967–1982 рр. 
Шепетівського, ф.Р-4677, 154 од. зб., 1945–1964 рр. 
Чемеровецького, ф.Р-2167, 302 од. зб., 1931–1939, 1944–1957 рр. 
Ярмолинецького, ф.Р-4895, 135 од. зб., 1944–1977 рр.  
Міські 
Кам’янець-Подільського, ф.Р-983, 258 од. зб., 1930–1931, 1933, 1936, 1938–
1939, 1944 –1992 рр. 
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Проскурівського, ф.Р-1443, 4511 од. зб., 1929–1941, 1944–1980 рр. 
Шепетівського, ф.Р-5975, 65 од. зб., 1965–1967, 1976–1981 рр. 
 
Діяльність деяких відділів простежується в 1929-1931 рр. В 1941 р. 
перейменовані відділи соціального забезпечення виконавчого комітету 
районних та міських Рад робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, з 1965 р. – відділи соціального забезпечення виконкомів районних 
Рад депутатів трудящих.  
Займалися призначенням і виплатою пенсії громадянам по інвалідності і 
старості, надавали матеріальну допомогу дітям-сиротам, багатодітним і 
одиноким матерям. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження 1946 р. В 1983, 1985, 1986 рр. за 
результатами проведення експертизи цінності документів  виділено до 
знищення 180 од. зб. Ф.Р-4215, 5219,5859,4895. В 1991 р. розсекречено 2 од.зб. 
Ф.Р-1441. Очікується надходження від архівних відділів райдержадміністра-
цій і міських рад. 
 
Постанови, директиви, інструкції, накази ВУЦВК, РНК, Міністерства 

соціального забезпечення УРСР. Рішення, постанови облвиконкому, 
райвиконкомів. Накази з основної діяльності райсоцзабезів. Плани робіт, річні 
бухгалтерські і статистичні звіти, кошториси витрат, штатні розписи. 
Протоколи виробничих нарад, засідань лікувально-трудової експертної комісії. 
Списки червоноармійців та їх родин по сільрадах Славутського району та 
відомості на виплату їм допомоги (1933). Документи по призначенню допомоги 
сім’ям громадян, призваних до лав РСЧА. Пенсійні справи громадян (1927–
1941). Списки інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, документи про їх 
працевлаштування. Відомості та анкети нагороджених багатодітних матерів, 
документи по усиновленню дітей. Листування з Міністерством соціального 
забезпечення, обласним відділом соцзабезу про діяльність районних відділів. 
Акти ревізій райвідділів соцзабезу. Документи профспілкових організацій. 

 
Волосні, районні, селищні, сільські товариства (комітети, каси) 
взаємодопомоги 
 
29 фондів, 539 од. зб., 1922–1936 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Волосні 
Балинський, ф.Р-1447, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 
Маківський, ф.Р-3340, 4 од. зб., 1922–1923 рр. 
Районні 
Берездівський, ф.Р-685, 6 од. зб., 1923–1924 рр. 
Ганопільський, ф.Р-658, 61 од. зб., 1923–1932 рр. 
Довжоцький, ф.Р-2341, 109 од. зб., 1923–1928 рр. 
Жванецький, ф.Р-1070, 69 од. зб., 1923–1929 рр. 
Зіньківський, ф.Р-1496, 1 од. зб., 1924 р. 
Купинський, ф.Р-1793, 17 од. зб., 1925–1926 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-3341, 27 од. зб., 1923–1927 рр. 
Маківський, ф.Р-1453, 58 од. зб., 1923–1928 рр. 
Плужнянський, ф.Р-1526, 1 од. зб., 1930 р. 
Славутський, ф.Р-2243, 71 од. зб., 1922-1932 рр. 
Смотрицький, ф.Р-1802, 27 од. зб., 1923–1927 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1806, 41 од. зб., 1923–1930 рр. 
Селищні 
Чемеровецький, ф.Р-3080, 2 од. зб., 1935 р. 
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Сільські 
Бразький, ф.Р-2656, 3 од. зб., 1925–1929 рр. 
Бабшинський, ф.Р-1945, 1 од. зб., 1927 р. 
Ганнопільський, ф.Р-2491, 1 од. зб., 1927 р. 
Дембровський, ф.Р-2307, 6 од. зб., 1926–1928 рр. 
Зеленський, ф.Р-1787, 6 од. зб., 1926–1928 рр. 
Клепацький, ф.Р-712, 6 од. зб., 1923–1932 рр. 
Крупецький, ф.Р-2655, 2 од. зб., 1928–1932 рр. 
Лянцкорунський, ф.Р-2651, 4 од. зб., 1924–1928 рр. 
Малиновецький, ф.Р-1523, 2 од. зб., 1925–1929 рр. 
Почапинецький, ф.Р-3104, 1 од. зб., 1926 р. 
Радошівський, ф.Р-2780, 1 од. зб., 1933 р. 
Теремковецький, ф.Р-2782, 1 од. зб., 1925 р. 
Хоровицький, ф.Р-1950, 2 од. зб., 1928–1931 рр. 
Шидловецький, ф.Р-1948, 7 од. зб., 1924–1926 рр. 
 
Створені відповідно до постанови РНК УРСР від 23 грудня 1921 р. 
Реорганізовані Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 23 січня 1925 р. в районні 
селянські товариства допомоги. У зв’язку з завершенням суцільної 
колективізації сільського господарства постановою ЦВК і РНК УСРР від 18 
червня 1932 р. реорганізовані в районні каси громадської взаємодопомоги 
колгоспів. Підпорядковувались органам соціального забезпечення. Ліквідовані 
відповідно до постанови ВУЦВК від 20 листопада 1932 р. Займались 
здійсненням заходів щодо поліпшення соціального забезпечення на селі і 
залучення до цієї справи селянського населення, для організації допомоги при 
неврожаях, пожежах, стихійних лихах, допомоги пораненим червоноармійцям 
та їх сім’ям. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1928 р., останнє – 1960 р. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях. 

 
Циркуляри, інструкції ВУЦВК і РНК УСРР, губернських та окружних 

секцій і комісій селянських товариств взаємодопомоги, Вінницької обласної 
організаційної комісії кас взаємодопомоги, НКСЗ УСРР, окружних відділів 
соцзабезпечення. Постанови Волинського губернського, Шепетівського 
окружного, районних виконавчих комітетів. Протоколи загальних зборів, 
засідань правління районних і сільських виконавчих комітетів. Плани роботи та 
звіти районних селянських товариств взаємодопомоги колгоспів. Списки 
інвалідів, сімей червоноармійців, сиріт. Книги реєстрації свідоцтв громадян 
Жванецького району. Лицьові списки утриманців зарахованих окружним 
комітетом по справах отримання пенсій. Ордени та заяви членів комітетів 
взаємодопомоги про проведення позик. Акти обстежень, доповіді. Зведення 
про урожайність сільськогосподарських культур на ділянках сільських 
товариств взаємодопомоги. Листування про організацію комітетів, товариств і 
кас громадської взаємодопомоги колгоспів, перевибори, перейменування, 
передачу земель колишніх нетрудових господарств, надання пільг з податків 
демобілізованим червоноармійцям. Документи з особового складу. 
 

Інспектури та відділ соціального забезпечення окружного 
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів 
 
3 фонди, 1149 од. зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
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Інспектури 
Кам’янецького, ф.Р-1438, 695 од. зб., 1923–1930 рр. 
Шепетівського, ф.Р-2506, 357 од. зб., 1923–1929 рр. 
Відділ 
Проскурівського, ф.Р-109, 97 од. зб., 1924–1930 рр. 
 
В березні 1923 р. створені окружні відділи соціального забезпечення, які в 
1924 р. реорганізувалися в інспектури. Ліквідовані у 1930 р. у зв’язку з 
ліквідацією округів. Займалися питаннями соціального забезпечення 
трудящих, працевлаштуванням інвалідів війни і праці, здійснювали контроль і 
керівництво районними інспектурами соціального забезпечення і селянськими 
товариствами взаємодопомоги, надавали допомогу інвалідам, сиротам, сім’ям 
червоноармійців.  
Фонди І категорії. Перше надходження – 1936 р., останнє – 1950 р. 

 
Декрет РНК УСРР, циркуляри, розпорядження, інструкції Народного 

комісаріату соціального забезпечення УСРР, положення про селянські 
товариства взаємодопомоги, накази Шепетівської окружної інспектури 
соцзабезпечення. Постанови, розпорядження, циркуляри Волинського та 
Подільського губвиконкомів і губернських інспектур соцзабезпечення. 
Протоколи окружних та районних комісій по призначенню соціальної 
допомоги, окружних лікарсько-експертних комісій, зборів інвалідів 
Шепетівського районного виробничого об’єднання інвалідів, про відкриття 
виробничих майстерень і оренду промислових підприємств (1924). Плани 
використання земель комітетів взаємодопомоги (1924–1925), відомості про 
кількість землі в комітетах. Документи артілей інвалідів Кам’янецького округу 
(1925–1929). Справи про всиновлення сиріт, обліку сімей червоноармійців, 
вдів, інвалідів. Справи і списки пенсіонерів, членів промартілей, інвалідів, 
сімей комуністів мобілізованих до лав Червоної армії, сімей вбитих і зниклих 
без відому комуністів по Шепетівському округу. Акти конфіскації майна та 
обстежень сільських комітетів взаємодопомоги. Листування з Народним 
Комісаріатом УРСР, районними товариствами взаємодопомоги, організаціями 
про призначення пенсій і допомоги сім’ям інвалідів червоноармійців, 
проведення тижня допомоги інвалідам війни, з окружним виконкомом щодо 
особового складу, збору лікарських рослин, протезування, з питань культурно-
освітнього характеру. Кошториси витрат інспектур соціального забезпечення 
на придбання одягу для будинків інвалідів. Посвідчення про відрядження 
працівників. Документи з особового складу. 
 

Відділ соціального забезпечення Хмельницької обласної Ради 
народних депутатів 
 
Ф.Р-1437, 1977 од. зб., 1938–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворений в жовтні 1937 р. як Кам’янець-Подільський відділ соціального 
забезпечення облвиконкому, з 1954 р. – Хмельницький обласний відділ 
соціального забезпечення. Згідно розпорядження Представника Президента 
України в Хмельницькій області від 20 травня 1992 р. №26 перейменований в 
Управління соціального забезпечення Хмельницької обласної державної 
адміністрації. Відповідно до розпорядження Представника Президента 
України в Хмельницькій області від 12 липня 1994 р. №826 „Про припинення 
діяльності облдержадміністрації”  перейменовано в Управління соціального 
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захисту населення  виконкому Хмельницької обласної Ради народних 
депутатів. З 1995 р. – Управління соціального захисту населення 
облдержадміністрації (Розпорядження голови обласної Ради від 4 серпня 1995 р 
№311–р „Про ліквідацію виконавчих органів обласної Ради”). З 2000 р. – 
Головне управління праці та соціального захисту населення (розпорядження 
голови ОДА від 7 червня 2000 р. №192/2000 р. „Про упорядкування структури 
обласної державної адміністрації”). Підпорядковувалося облдержадміністрації 
та Міністерству соціальної політики України.  
Керувало діяльністю міських і районних відділів соцзахисту. Обслуговувало 
центри одиноких непрацездатних громадян похилого віку. Координувало 
роботу центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, організацій УТОГ і 
УТОС, охорони праці.  
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1999 р. Очікується 
надходження з 1991 р. від архіву установи. (Документи тимчасово не 
приймаються до Держархіву області в зв’язку із відсутністю вільних місць в 
архівосховищах). 
 
Циркуляри, копії директивних розпоряджень, розпорядження 

Наркомату соціального забезпечення УРСР, накази Міністерства соціального 
забезпечення УРСР. Рішення облвиконкому щодо соцзабезпечення. Накази по 
обласному відділу (1938–1990), доповіді, інформації, довідки з питань основної 
діяльності. Протоколи засідань колегій соцзабезу (1986). Плани роботи та звіти 
обласного відділу та міських і районних відділів соцзабезу з усіх видів 
діяльності. Відомості про кількість інвалідів, які проживали в будинках 
інвалідів (1941). Бухгалтерські звіти. Акти обліку пенсіонерів в області, 
обстеження районних і міських відділів соцзабезу. Листування з різними 
організаціями, установами з питань призначення та виплати пенсій, відкриття 
будинків інвалідів,  лікування пенсіонерів, їх працевлаштування. Відомості про 
стан допоміжних господарств і виробничих майстерень при будинках інвалідів 
і дитбудинках. Особові справи пенсіонерів (1941). 
 

Воскобійка комітету взаємодопомоги пенсіонерів Проскурівської 
каси соціального страхування 
 
Ф.Р-2781, 1 од. зб., 1935 р. Опис. Рос. мова. 
 
Підпорядковувалась Проскурівській міжрайонній касі соціального 
страхування. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 
 
Документи з особового складу. 
 
Будинки інвалідів 
 
3 фонди, 171 од. зб., 1921, 1924–1934, 1952–1962 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Окружні 
Кам’янецький будинок червоних інвалідів окружної інспектури соціального 
забезпечення, ф.Р-1990, 119 од. зб., 1921, 1924–1934 рр. 
Славутський будинок інвалідів, ф.Р-723, 8 од. зб, 1925–1927 рр. 
Районний 
Мілівецький будинок інвалідів Кам’янець-Подільського району, ф.Р-5004,     
44 од. зб., 1952–1962 рр. 
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Діяльність простежується протягом 1921–1934 рр. будинків інвалідів, які 
підпорядковувались повітовим відділам охорони здоров’я. Мілівецький 
будинок інвалідів створений на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 3 
грудня 1951 р. Кам’янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих від 5 
грудня 1952 р. №240. Займалися наданням допомоги, реабілітацією інвалідів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. 
 
Розпорядження, обіжники Кам’янецького фінвідділу, Кам’янецької 

окружної інспектури соцзабезпечення про прийом та вибуття інвалідів. Витяги 
з протоколу засідання президії Шепетівського окружного виконкому, книги 
наказів по будинках, протоколи загальних зборів інвалідів. Умови на 
виконання робіт, акти ревізій, придбання продуктів, матеріалів, інвентаря, здачі 
та прийому інвалід-будинку та майна. Заяви мешканців будинку. Книги обліку 
майна будинку, обліково-контрольна книга домоволодіння. Відомості про 
інвалідів для видачі хліба та інших продуктів, видачу кредитів. Свідоцтва про 
смерть. Листування з Кам’янецьким і Шепетівським окружкомами, окружною 
інспектурою соцзабезпечення, фінансовими відділами з фінансово-
господарських питань. 
 

ДЕРЖАВНЕ І КООПЕРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ 
 
Окружні управління державного страхування 
 
2 фонди, 1648 од. зб., 1923–1930, 1932–1937 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецьке, ф.Р-1390, 1569 од. зб., 1923–1930, 1934–1937 рр. 
Проскурівське, ф.Р-1673, 79 од. зб., 1935–1937 рр. 
 
Утворені в 1923 р. Підпорядковувалися держстрахуванню УСРР. Припинили 
свою діяльність в 1937 р., у зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської 
області.  
Здійснювали проведення державного страхування майна і особистого життя 
громадян та виплату страхових коштів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1940 р. 

 
Декрети, постанови, розпорядження, інструкції Головного управління 

держстраху, Укрдержстраху з питань роботи підпорядкованих установ. Накази, 
обов’язкові постанови окружкомів, райвиконкомів окрдержстраху. Циркуляри 
Головного правління держстраху про обов’язкове страхування державного 
майна, худоби, будівель. Тези головного правління держстраху про 
призначення страхування в державі (1931). Агітаційні матеріали. Звітність по 
видах страхування, інкасації полісів та термінових квитанцій по страхуванню 
життя. Акти про причини пожеж, статистика пожежного страхування. 
Фінансова звітність, прибуткові та видаткові касові книги, акти ревізій та 
обстеження відділень. Скарги, судові справи, листування з організаціями, 
установами, підприємствами, громадянами по судових претензіях з питань 
страхування. Кошториси видатків окрдержстраху. Довідки та посвідчення 
Проскурівського окрдержстраху. Документи з особового складу. 
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Шепетівська окружна контора державного страхування 
 
Ф.Р-1300, 836 од. зб., 1923-1929, 1934–1936 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Утворена в 1923 р. Припинила діяльність – 1937 р., у зв’язку з утворенням 
Кам’янець-Подільської області. Підпорядковувалася до 1929 р. Наркомату 
фінансів УРСР. Займалася страхуванням майна і особистого життя громадян та 
виплатою страхових коштів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. За  результатами 
експертизи цінності в 1963 р. вилучено 86 од. зб. 

 
Декрети, постанови, закони, положення Головного правління 

Держстраху, Укрдержстраху та інших установ з усіх видів страхування. Накази 
Шепетівського окружного виконавчого комітету, положення про розподіл 
праці окрвиконкому. Протоколи засідань реєстраційно-атестаційного бюро з 
гарантійного страхування, технічних нарад відповідальних працівників 
Шепетівської окружної контори Держстраху. Акти про  причини, обставини і 
розміри збитків від пожеж та матеріали до них. Документи про передачу справ, 
опис майна, списки районів та робітників, які входять до складу Шепетівської 
окрконтори. Відомості і звернення про страхування від нещасних випадків. 
 

Інспекції державного страхування 
 
5 фондів, 268 од. зб., 1929–1955 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Районні 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-2859, 2 од. зб., 1931 р. 
Старосинявська, ф.Р-2290, 4 од. зб., 1935 р. 
Староушицька, ф.Р-1654, 89 од. зб., 1940–1941, 1944–1955 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-1404, 41 од. зб., 1929–1934 рр. 
Міські 
Проскурівська, ф.Р-2244, 132 од. зб., 1930–1941 рр. 
 
Підпорядковувалися Народному Комісаріату фінансів УРСР. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. останнє – 1972 р. 

 
Постанови, директиви, циркуляри, накази, розпорядження, вказівки 

Головного управління Держстраху, обласного управління державного 
страхування про покращення роботи районних інспекцій Держстраху, 
прийняття мір проти порушення правил виплати страхових сум, прострочених 
платежів, ліквідацію посад уповноважених лікарів; книги страхування 
оцінювальних листів. Відомості держстрахування по Чемеровецькому району,  
падіж худоби від інфекційних захворювань, стан і наявність майна пожежних 
дружин районних, сільських рад. Заяви домоуправлінь про страхування 
будівель. Списки робітників, службовців, щодо страхування особистого життя. 
Документи про колективне страхування. Річні плани і звіти з держстрахування, 
річні фінансові та бухгалтерські звіти. Штатний розпис і кошториси витрат. 
Акти про смерть (1941). 
 

Шепетівське окружне агентство кооперативного страхування  
 
Ф.Р-2863, 33 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1925–1930 рр.  
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Займалося питаннями кооперативного страхування. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. 

 
Протоколи засідань правління агентства. Оперативно-статистичні звіти 

з гарантійного страхування. Підписні анкети, заяви, договори. Листування з 
правлінням про гарантійне страхування. Інструкції та умови страхування. Акти 
ревізій, обстежень, на виплачене відшкодування. Особові картки службовців. 

 
Кам’янець-Подільське міжрайонне агентство Всеукраїнської 
кооперативної страхової спілки „Коопстрах” 

 
Ф.Р-1748, 46 од. зб., 1924-1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1924–1930 рр.  
Займалася питаннями кооперативного страхування. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1935 р. 
 
Директиви, вказівки правління Всеукраїнської кооперативної страхової 

спілки, звіти про роботу агентства, порядок скликання і проведення нарад, 
протоколи нарад техробітників „Коопстраху”. Журнали обліку збитків по 
гарантійному страхуванню; підписки–анкети гарантійних службовців 
споживчих кооперацій; заяви споживчих товариств про прийняття в страхову 
спілку. Протоколи засідань колегії регістраційно-атестаційного бюро окружної 
контори соцстрахування, анкети та особові картки робітників торговельних 
установ округи. Фінансові звіти та грошові документи. 
 

Агентства державного страхування Шепетівського округу 
 
2 фонди, 19 од. зб., 1926–1928 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Шепетівського, ф.Р-3506, 2 од. зб.,1926–1927 рр. 
Шепетівського (по Судилківському району), ф.Р-3507, 17 од. зб., 1926–1928 рр. 
 
Діяльність простежується протягом 1926–1928 рр. Займалися страхуванням 
майна. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1950 р. 

 
Циркуляри, інструкції Народного Комісаріату фінансів УСРР і укази 

Шепетівської окружної контори державного страхування. Витяги із протоколів 
засідання президії Шепетівського окрвиконкому, акти пошкодження посівів. 
 

Агенти державного страхування Шепетівського округу 
 
2 фонди, 25 од. зб., 1925–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Анопольського району, ф.Р-708, 8 од. зб., 1925-1931 рр. 
7-ої дільниці м.Славута, ф.Р-3250, 17 од. зб., 1926-1931 рр. 
 
Діяльність простежується протягом 1925-1936 рр. 

 
Положення, циркуляри, інструкції Головного управління держстраху 

СРСР, УСРР, Всеукраїнського управління держстрахування Шепетівської 
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окружної контори. Протоколи і виписки з протоколів засідання президії 
окружного виконкому про затвердження актів обстеження застрахованих 
закладів. Іменні списки про добровільне страхування тваринницьких будівель, 
документи про ліквідацію Всеукраїнської страхової спілки „Держстрах”.  
 

Агентства державного страхування дільниць Кам’янецького 
округу 
 
7 фондів, 323 од. зб., 1923–1928 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
2-ої, ф.Р-2504, 186 од. зб., 1923–1928 рр. 
30-ої, ф.Р-2503, 66 од. зб., 1923–1928 рр. 
37-ої, ф.Р-1396, 11 од. зб., 1923–1924 рр. 
42-ої, ф.Р-2502, 11 од. зб., 1923–1924 рр. 
49-ої, ф.Р-3152, 13 од. зб., 1923–1924 рр. 
50-ої, ф.Р-2501, 13 од. зб., 1923–1924 рр. 
58-ої, ф.Р-725, 23 од. зб., 1923–1924 рр. 
 
Діяльність простежується протягом 1923–1928 рр.  
Займалися складним та спрощеним добровільним страхуванням майна і 
особистого життя громадян. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1933 р. 

 
Постанови ВЦВК і РНК УСРР, циркуляри, розпорядження, інструкції 

Наркомату фінансів УСРР, Всеукраїнського правління державного 
страхування, Головного правління, окружної контори держстраху. Протоколи 
засідань з проведення компаній складного та спрощеного добровільного 
страхування. Заяви громадян про заключення договорів на страхування 
будівель. Звітні відомості щодо страхування худоби і посівів. Фінансові звіти 
агентств. Акти про визначення збитків від падіння худоби, причини і розміри 
збитків від пожеж, природних стихій. Списки страхувальних дільниць. 
 

Окружні каси соціального страхування 
 
3 фонди, 654 од. зб., 1923–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецька, ф.Р-2511, 344 од. зб., 1923–1930 рр. 
Проскурівська, ф.Р-1690, 301 од. зб., 1923-1935 рр. 
Шепетівська, ф.Р-1672, 9 од. зб., 1923–1936 рр. 
 
Утворені в січні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією Кам’янецької та Дунаєвецької 
районних кас соціального страхування. Підпорядковувалися окружній Раді 
профспілок і окружному відділу праці.  
Здійснювали організацію соціального страхування трудящих в округах. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1936 р., останнє – 1950 р. 

 
Постанови, циркуляри, інструкції Наркомату праці УСРР і Головного 

управління соціального страхування. Протоколи окружної конференції 
працівників установ соцстрахування (1924), нарад страхделегатів (1926–1927), 
засідань президії кас лікарсько-контрольної комісії і комісій з визначення 
допомоги безробітним, ревізійної комісії, страхових кас, конфліктних комісій 
та профспілок. Плани і звіти про роботу кас, лікарсько-контрольної комісії. 
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Акти обстеження роботи районних страхових пунктів: Дунаєвецької ревізійної 
комісії і Кривчинського будинку відпочинку. Особові справи громадян з 
призначення пенсій та пенсійні справи. Листування з Подільським губернським 
відділом соціального забезпечення, Кам’янецькою окружною інспектурою 
праці, відділом охорони здоров’я та іншими організаціями про порядок 
страхування робітників, службовців, сезонних робітників; збір страхових 
внесків, призначення пенсій інвалідам праці. Надання допомоги по 
соціальному страхуванню безробітним, забезпечення застрахованих путівками 
в санаторії і будинки відпочинку. Фінансові звіти, штатні розписи, кошториси 
видатків. Документи з особового складу.  
 

Каси соціального страхування 
 

18 фондів, 533 од. зб., 1922–1939 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови.  
 
Міжрайонні 
Кам’янець-Подільська міжрайонна каса соціального страхування членів 
промислової кооперації (Промстрахкаса), ф.Р-134, 197 од. зб., 1930–1937 рр. 
Міські 
Каса соціального страхування Кам’янець-Подільського міського товариства 
взаємодопомоги „Допомога”, ф.Р-2777, 14 од. зб., 1932–1933 рр. 
Залізничні 
Гречанська дільнича, ф.Р-1381, 5 од. зб., 1923–1928 рр. 
Проскурівська, ф.Р-1398, 5 од. зб., 1931–1933, 1937, 1939 рр. 
Районні 
Анопольська, ф.Р-3500, 4 од. зб., 1927–1930 рр. 
Городоцька, ф.Р-3501, 1 од. зб., 1938 р. 
Деражнянська, ф.Р-1606, 4 од. зб., 1931 р. 
Дунаєвецька, ф.Р-137, 40 од. зб., 1922–1925 рр. 
Ізяславська, ф.Р-1387, 3 од. зб., 1932 р. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1393, 30 од. зб., 1930–1932 рр. 
Летичівська, ф.Р-2418, 3 од. зб., 1923–1932 рр. 
Новоушицька, ф.Р-3502, 1 од. зб., 1923 р. 
Полонська, ф.Р-656, 50 од. зб., 1923–1924 рр. 
Проскурівська, ф.Р-2020, 97 од. зб., 1930–1934 рр. 
Славутська, ф.Р-1445, 61 од. зб., 1924–1939 рр. 
Смотрицька, ф.Р-3183, 4 од. зб., 1933 р. 
Солобковецька, ф.Р-2078, 11 од. зб., 1931–1933 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-2689, 13 од. зб., 1930–1933 рр. 
 
Діяльність простежується протягом 1922–1939 рр.  
Здійснювали оперативні функції пов’язані з проведенням всіх видів 
страхування: забезпечення при тимчасовій непрацездатності, по вагітності і 
пологах, старості і інвалідності. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1936 р., останнє – 1953 р. 
Інформація використовувалася у краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри Народного Комісаріату 

УСРР, Союзної Ради соціального страхування, Всеукраїнського правління, 
окружних кас з питань соцстрахування робітників і службовців, нарахування 
страхових внесків, виплати грошей з тимчасової непрацездатності. Протоколи 
засідань президій кас, загальних зборів членів профорганізацій, відомості на 
виплату пенсій вчителям; особові картки і пенсійні справи пенсіонерів, справи 
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про передачу в архів на збереження документів кас. Фінансові звіти кас, 
розрахункові відомості по страхових внесках, фінансово-статистичні звіти, 
відомості з нарахування допомоги, про виплату лікарняних листків. Акти 
обстежень роботи кас. Картки обліку пенсіонерів; списки робітників і 
службовців, установ, підприємств, організацій районів. Листування з 
установами, організаціями районів про облік інвалідів, порядок збору 
страхових внесків і виплати допомоги при тимчасовій непрацездатності, 
посилення охорони праці і порядку видачі допомоги безробітним, порядок 
організації і посилення роботи кас. Кошториси райстрахкас. Особові справи 
громадян. 

 
Хмельницьке обласне управління державного страхування 
 
Ф. Р-4105, 630 од. зб., 1944–1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворене в 1937 р. як управління державного страхування по Кам’янець-
Подільській (з 1954 р.) Хмельницькій області   Міністерства фінансів СРСР в 
м. Хмельницькому. З 1958 р. – Хмельницьке обласне управління держстраху 
Міністерства фінансів УРСР (постанова ради Міністрів УРСР від 26 листопада 
1958 р. №1645). Відповідно до рішення Правління Української державної 
страхової комерційної організації від 23 грудня 1991 р. №1 на базі управління 
державного страхування створено Хмельницьку обласну дирекцію Української 
державної комерційної організації. Згідно „Положення про організації 
Укрдержстраху” Хмельницька обласна дирекція є правонаступницею 
держстраху Хмельницької області. У відповідності до Декрету Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 1993 р. №47–93 „Про страхування” створено 
Національну акціонерну страхову компанію „Оранта” з структурним 
підрозділом – Хмельницька обласна дирекція Національної акціонерної 
компанії „Оранта”. 
Здійснювала страхування майна колективних господарств, кооперативних та 
громадських організацій, громадян. Визначала та виплачувала страхове 
відшкодування збитків у випадку загибелі та пошкодженні майна яке 
застраховане.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 2000 р. 
Очікуються  надходження документів від архівного підрозділу дирекції. 

 
Постанови, накази, розпорядження Міністерства фінансів СРСР, УРСР, 

Головного управління, управління держстраху Хмельницької області. Накази 
начальника управління з основної діяльності.. Акти ревізій роботи управління. 
Річні плани, звіти по страхових операціях. Звіти про облік об’єктів 
обов’язкового страхування майна колгоспів, радгоспів, громадян. Аналіз 
роботи обов’язкового та добровільного майнового або особистого страхування. 
Річні бухгалтерські звіти та додатки до них. Зведені статистичні звіти по 
кадрах. Кошториси витрат, штатні розписи. Протоколи групи народного 
контролю, виробничих нарад колективу. Документи профспілки. 
 

Хмельницька обласна рада кооперативного страхування членів 
артілей промислової кооперації і кооперації інвалідів 
„Облпромстрахрада” 
 
Ф.Р-3469, 169 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворена в 1937 р., як Кам’янець-Подільська обласна рада кооперативного 
страхування членів артілей промислової кооперації. В 1952 р. об’єднано каси 
взаємного страхування членів артілей інвалідів і каси взаємного страхування 
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членів артілей промислової кооперації з утворенням Обласної промислово-
страхувальної Ради кооперативного страхування членів артілей промислової 
кооперації Української РСР. З 1954 р. – Рада кооперативного страхування 
членів артілей промислової кооперації Хмельницької області 
„Облпромстрахрада”. Ліквідована відповідно до Постанови ЦК КП України і 
Ради Міністрів Української РСР від 11 жовтня 1960 р. № 1698. 
Займалася питаннями кооперативного страхування, керувала роботою 
підвідомчих закладів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 

 
Постанови, директиви Ради, президії і правління Укрпромстрахради. 

Протоколи засідання правління Облпромстрахради, з’їздів обласної Ради 
уповноважених. Доповідь про стан та міри покращення охорони праці на 
підприємствах артілей м. Кам’янець-Подільського. Документи про 
проходження першої обласної батьківської конференції дошкільних закладів, 
з’їздів уповноважених Ради. Довідки про огляд дитячих закладів і піонерського 
табору. Документи про будівництво дитячих садків, піонерського табору в      
м. Кам’янець-Подільському. Акти обстеження закладів. Річні звіти про охорону 
праці, техніку безпеки і промислову санітарію та тимчасову непрацездатність. 
Річні бухгалтерські звіти, штатний розпис, бюджет і кошторис Ради. Річний 
звіт з основної діяльності. 
 

Кам’янець-Подільська обласна каса взаємного страхування та 
взаємодопомоги кооперації інвалідів м. Проскурів 
 
Ф.Р-3470, 50 од. зб., 1945–1952 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1945–1952 рр.  
Займалася питаннями кооперативного страхування. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 

 
Протоколи і постанови засідань президії. Матеріали пленумів, з’їздів 

уповноважених. Соціалістичні договори і акти перевірки їх виконання. Річні 
бухгалтерські звіти, пояснювальні записки до них. Штатний розпис, кошторис 
витрат. 

 
ПЛАНУВАННЯ 
 
Планові комісії виконавчих комітетів окружних рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів (окрплани) 

 
3 фонди, 386 од.зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янецька, ф.Р-924, 323 од.зб., 1923–1930 рр. 
Проскурівська, ф.Р-927, 10 од.зб.,1924–1928 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2658, 53 од.зб., 1926–1927, 1929 рр. 

 
Створені відповідно до постанови ВУЦВК УРСР ,,Об окружных 
исполнительных комитетах” від 9 липня 1925 р. З 1923 р. функції планування 
виконували окружні економічні ради, з серпня 1924 р. – президії 
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окрвиконкомів. На окружні планові комісії покладалося: організація планової 
роботи відділів та інспектур окрвиконкомів, місцевих  господарських установ. 
Займалися розробкою і контролем за виконанням річних і перспективних планів 
розвитку народного господарства, використанням бюджету і економічних ресурсів 
округів. 
Припинили діяльність в 1932 р. у зв’язку із ліквідацією округів, утворенням 
Вінницької області. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1932 р. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях. 
 
Постанови РНК фінансів УСРР, циркуляри і розпорядження НК 

зовнішньої і внутрішньої торгівлі УСРР, Держплану УСРР, НК торгівлі, РНК 
УСРР, уповноваженого Наркомторгу УСРР, Українського управління 
місцевого транспорту, Центрального банку комунального і житлового 
господарства УСРР, Ради праці і оборони УСРР, Вищої Ради народного 
господарства УСРР; постанови, протоколи засідань окрвиконкому та його 
президії. Постанова РНК УСРР про надання статусу державного культурно-
історичного заповідника Кам’янець-Подільській фортеці. Адміністративно-
господарські, географічні, природно-історичні, економічні характеристики 
Кам’янецького і Шепетівського округів. П’ятирічний план соціально-
культурного будівництва Кам’янець-Подільського округу, документи перепису 
населення (1926), стану роботи установ охорони здоров’я (1929), вантажообігу 
на залізниці Кам’янецького округу. Плани розвитку сільськогосподарського 
дорожнього будівництва Кам’янецького округу (1930). Документи до 3-річного 
плану реорганізації сільського господарства Кам’янецького округу (1930), 
будівництва агроіндустріальних комбінатів (плани, рішення, відомості, 
доповідні записки). Перспективний план розвитку цукрової промисловості, 
дорожнього будівництва Проскурівського округу (1928–1932), вузькоколійки 
Проскурів-Русанівці (1928). Торговельно-фінансові плани міських 
споживкооперацій (1926). План заходів по розвитку експортної торгівлі (1929). 
Циркуляри по врегулюванню цін на промислові і продовольчі товари, роздрібні 
ціни в м. Кам’янці-Подільському (1926). Документи по гідрологічному 
обстеженню округу, стан та перспективи розвитку лісового фонду, 
електрифікації Кам’янецького округу. Карта басейну р. Смотрич (1927), 
Довжоцького району (1926). Порядок передачі в оренду млинів, списки 
колишніх власників млинів (1926). Відомості по цінах на хліб в окрузі і            
м. Кам’янці-Подільському.  Підсумки проведеної кампанії на Україні за 10 
місяців 1926–1927 рр. Кон’юктурний огляд хлібного ринку України (1927). 
Звіти окрземвідділів, правлінь созів, сільськогосподарської кооперації (1927-
1928). Документи по відбудові  місцевої промисловості, електрифікації округів, 
плани проведення посівних кампаній. Відомості про економічний і культурний 
стан Проскурівського округу (1926), економічна характеристика 
Шепетівського округу (1926). Документи по будівництву доріг, електрифікації, 
стану кооперування населення Шепетівського округу. (1926-1927). Інформації 
про стан хлібного ринку, валового збору зерна і технічних культур, 
торфорозробок, роботу Шепетівської цукроспілки (1926). Статистичні дані по 
кустарно-ремісничій промисловості регіонів (1927). Протоколи засідань 
Подільського губернського виконкому (1925), засідань державної комісії 
УСРР, окрпланової комісії, президії окрвиконкому, пленумів Шепетівського 
окрплану, уповноважених райспоживспілки, Шепетівського окрземвідділу, 
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Волинської і Бердичівської окрпланових комісій (1926–1927), торгівельно-
заготівельних організацій, хлібозаготівель. Інформації і звіти по хлібозаготівлі, 
кон’юктурі хлібного ринку України. Відомості про ліквідацію губернських 
закладів (1925), кількість комун, колгоспів, кооперативних закладів 
Кам’янецького округу (1925). Протоколи засідань Проскурівської, Гайсинської, 
Тульчинської, Єкатеринославської, Могилів-Подільської окрпланових комісій 
та їх кон’юктурні огляди (1925). 
 

Планові комісії виконкомів міських рад народних депутатів 
 
3 фонди, 593 од.зб., 1937–1941, 1945–1981 рр. Описи, каталог. Укр., рос мови. 
 
Кам’янець-Подільської, ф.Р-847, 240 од.зб., 1945–1978 рр. 
Хмельницької, ф.Р-1253, 225 од.зб., 1937–1941, 1944–1981 рр. 
Шепетівської, ф.Р-4697, 128 од.зб., 1945–1947, 1965–1972, 1974–1981 рр. 
 
Утворені: Хмельницька (до 1954) Проскурівська – в 1937 р., інші – в 1945 р. 
Займалися розробкою перспективних і поточних планів економічного і 
соціального розвитку міст обласного значення, контролем за їх виконанням. 
Готували пропозиції на затвердження титульних списків будівельних об’єктів, 
висновки до планів розвитку міського господарства, раціонального 
використання природних і трудових ресурсів. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження ф.Р-1253 – 1946 р., інші – 1966 р. В 
1991 р. розсекречено 3 од.зб. (1940-1941) ф.Р-1253. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях. 
 
Інструкції НК фінансів СРСР, постанови, директивні вказівки 

облвиконкому, облплану, міськвиконкому. Накази з основної діяльності. 
Листування з облвиконкомом, облпланом з питань планування; установами, 
організаціями з різних питань. Протоколи засідань, річні, квартальні плани 
роботи планових комісій. П’ятирічні, річні плани економічного і соціально-
культурного розвитку міст. Пояснювальні записки, контрольні цифри до 
галузевих планів. Звіти про виконання планів підприємствами промисловості і 
комунального господарства. Перспективний (1971-1975) план соціально-
економічного розвитку промислових підприємств м. Кам’янця-Подільського. 
План відновлення народного господарства м. Проскурова (1948). Проекти 
місцевих бюджетів. Інструкції, акти, відомості по масштабах збитків, 
нанесених міському господарству, громадянам м. Кам’янця-Подільського в 
період тимчасової окупації та воєнних дій (1941–1944). Списки громадян, 
вивезених до Німеччини (1945). Документи мобілізаційного характеру (1940). 
Документи обстеження підприємств м. Проскурова (1951). Історичні довідки з 
елементами минувшини м. Кам’янець-Подільського (1944–1964, 1970). 
Підсумки виконання місцевих планів розвитку міського господарства, ведення 
капітального будівництва. Звіти, довідки по роботі промислових підприємств, 
випуску валової продукції, будівництву житла. Техніко-економічна 
характеристика 20 підприємств м. Кам’янець-Подільського (1967), підприємств 
громадського харчування. Річні звіти по використанню трудових ресурсів. 
Характеристика економічного розвитку м. Проскурова і Проскурівського 
району (1939). Акти обстеження артілей, списки планів артілей (1941). Штатні 
розписи і кошториси планових комісій. Довідки про діяльність 
міськвиконкомів. Соцзобов’язання і підсумки їх виконання. Протоколи 
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засідань Проскурівського міськвиконкому (1941). Документи з особового 
складу (1941). 

 
Планові комісії, комітети по економіці виконкомів районних рад 
народних депутатів 

 
33 фонди, 4224 од.зб., 1931–1935, 1940–1941, 1944–1992 рр. Описи, 
каталог. Рос., укр. мови. 
 
Комісії 
Антонінської, ф.Р-3528, 49 од.зб., 1947–1960 рр. 
Білогірської, ф.Р-3520, 85 од.зб., 1944–1949,1954–1959,1965–1981 рр. 
Берездівської, ф.Р-4429, 13 од.зб., 1945–1950 рр. 
Віньковецької, ф.Р-3550, 87 од.зб., 1954–1961,1967–1990 рр. 
Вовковинецької, ф.Р-4574, 39 од.зб., 1945–1958 рр. 
Волочиської, ф.Р-4334, 203 од.зб., 1944–1953 рр. 
Гвардійської, ф.Р-4062, 27 од.зб., 1950–1957 рр. 
Городоцької, ф.Р-4061, 108 од.зб., 1954–1974 рр. 
Грицівської, ф.Р-3621, 26 од.зб., 1947–1961 рр. 
Деражнянської, ф.Р-4122, 207 од.зб., 1944–1982 рр. 
Ізяславської, ф.Р-5890, 336 од.зб., 1953–1981 рр. 
Красилівської, ф.Р-5992, 78 од.зб., 1952–1960, 1963–1974, 1979–1984 рр. 
Кам’янець-Подільської, Ф.Р-1456, 42 од.зб., 1931–1932 рр. 
Кам’янец-Подільської, Ф.Р-6019, 265 од.зб., 1957-1977 рр. 
Летичівської, ф.Р-4481, 232 од.зб., 1955–1978 рр. 
Миньковецької, ф.Р- 3735, 27 од.зб., 1944–1959 рр. 
Новоушицької, ф.Р-3712, 100 од.зб., 1954–1959, 1965–1976 рр. 
Орининської, ф.Р-3607, 129 од.зб., 1944–1959 рр. 
Плужнянської, ф.Р-4486, 112 од.зб., 1944–1959 рр. 
Полонської, ф.Р-3965, 118 од.зб., 1944–1959 рр. 
Сатанівської, ф.Р-4066, 47 од.зб., 1948–1958 рр. 
Славутської, ф.Р-754, 293 од.зб., 1929–1935,1944–1977 рр. 
Смотрицької, ф.Р-3546 од.зб, 1945–1961 рр. 
Старокостянтинівської, ф.Р-5083, 217 од.зб., 1944–1948, 1958–1978 рр. 
Старосинявської, ф.Р-3561, 107 од.зб., 1947–1961, 1967–1975 рр. 
Староушицької, ф.Р-671, 107 од.зб., 1926–1932, 1940–1941, 1944–1959 рр. 
Теофіпольської, ф.Р-3939, 129 од.зб., 1947–1961, 1967–1974 рр. 
Чорноострівської, ф.Р-3673, 72 од.зб., 1954–1961 рр. 
Чемеровецької, ф.Р-935, 34 од.зб., 1931–1934, 1955–1959 рр. 
Шепетівської, ф.Р-4675, 228 од.зб., 1946–1974 рр. 
Ярмолинецької, ф.Р-5125, 290 од.зб., 1946–1977 рр. 
 
Комітети 
Дунаєвецької, ф.Р-3149, 139 од.зб., 1932–1933,1959–1979,1986–1991 рр. 
Хмельницької, ф.Р-5028, 155 од.зб., 1954–1962, 1965–1992 рр. 
 
Діяли з 1931 р., як планові бюро виконкомів районних рад депутатів 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, з 1934-1939 рр. – 
планові комісії райвиконкомів. В березні 1991 р. перетворені в комітети по 
економіці райвиконкомів. З 20 травня 1992 р. розпорядженням Представника 
Президента України по Хмельницькій області №26 перейменовані у комітети 
по економіці райдержадміністрацій. Ліквідовані: Берездівська – в 1950 р., 
Гвардійська – в 1957 р., Миньковецька, Орининська, Староушицька – в 1959 р., 
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Смотрицька, Грицівська – в 1961 р. Здійснювали планування 
народногосподарського і соціально-культурного розвитку районів, контроль за 
виконанням планів, місцевих бюджетів. Підпорядковувалися комітету по 
економіці облдержадміністрації, Міністерству економіки України. 
Фонди ІІ категорії. Перші надходження – 1948, 1963, 1966 рр., останні –   
1993 р. За результатами експертизи цінності у 1984 р. виділено 443 од. зб. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях, виставковій діяльності. 

 
Положення про районні планові комісії. Протоколи нарад працівників 

планових бюро і комісій. Плани роботи райпланів. Директиви Вінницького 
облплану про складання статистичних звітів і планів розвитку промисловості і 
сільського господарства. Протоколи засідання Вінницького облвиконкому та 
облплану про складання планів розвитку народного господарства районів на 
1933-1937 рр. Циркуляри, інструкції економічно-статистичного сектору 
Держплану УРСР, листування Славутського райплану про стан і перспективи 
розвитку промисловості району, складання контрольних цифр розвитку 
народного господарства (1931), здійснення контролю за роботою промислових 
підприємств. Доповідна записка про план розвитку державної і кооперативної 
промисловості Ганнопільського і Славутського районів (1931). Пояснювальна 
записка, контрольні цифри до плану виробництва будматеріалів (1931), плани 
набору робочої сили, собівартості і реалізації продукції на підприємствах        
м. Славути. Постанова Староушицького райвиконкому від 30 січня 1941р. про 
хід виконання постанови РНК СРСР „ Про заходи щодо збільшення 
виробництва товарів широкого вжитку з місцевої сировини”. Відомості про 
роботу промислових підприємств, торговельних організацій Кам’янець-
Подільського району. Звіти, довідки і відомості про виконання виробничих 
планів підприємствами м. Славути (1930-1931), с. Старої Ушиці (1940–1941). 
Плани і відомості про розвиток народного господарства Чемеровецького 
району (1933). Коротка характеристика народного господарства 
Чемеровецького району. Листування Славутського райплану з управлінням 
Київського гірничого округу про розробку корисних копалин. Контрольні 
цифри розвитку сільського господарства Чемеровецького району (1934). 
Протоколи наради президії Чемеровецького райвиконкому, Чемеровецької і 
Славутської комісій по оцінці урожаю. Акти, звіти і відомості про урожайність 
сільськогосподарських культур в Чемеровецькому і Славутському районах 
(1931). Відомості про хід сільськогосподарських робіт в колгоспах 
Славутського району (1931), зведення Славутського райплану про будівництво 
виробничих приміщень в колгоспах. Статистична  характеристика стану 
колгоспів Чемеровецького району (1934). Постанова Староушицького 
райвиконкому про план будівництва і організацію допоміжних  підприємств в 
колгоспах (червень 1940). Відомості про роботу Староушицької і Вахновецької 
МТС (1939-1940). Статистичні відомості про кількість класів, учнів у 
початкових, неповних середніх і середніх школах  Староушицького району 
(1940). Відомості про будівництво приміщень для установ культури і охорони 
здоров’я, житлове, шляхове будівництво та мережу установ зв’язку в 
Чемеровецькому і Славутському районах. Листування Славутського райплану  
з Вінницьким облвиконкомом. 
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Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації 
 

Ф.Р-339, 1706 од.зб., 1937–1941, 1944–2000 рр. Описи, каталог. Укр., рос. 
мови. 
 
З утворенням Кам’янець-Подільської області 22 вересня 1937 р. при виконкомі 
діяла планова комісія, з 1954 р.– планова комісія виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих. Підпорядковувалася Держплану УРСР. 
Рішенням сесії обласної ради від 12.10.1988 р. №3 перейменовано у Головне 
планово-економічне управління (Глав ПЕУ) Хмельницького облвиконкому. 
Розпорядженням Представника Президента України по Хмельницькій області  
від 20 травня 1992 р. №26 перейменовано у Комітет по економіці 
облдержадміністрації з підпорядкуванням Міністерству економіки України. 
Розпорядженням голови обласної ради від 4 серпня 1995 р. №311 ,,Про 
ліквідацію виконавчих органів”, утворено управління економіки 
облдержадміністрації. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 
07.06.2000 р. №192/200-р. утворено Головне управління економіки 
облдержадміністрації Міністерства економіки України. Підзвітне голові 
облдержадміністрації. 
Займалося розробкою перспективних, річних і квартальних планів розвитку 
народного господарства області, здійснювало контроль за їх виконанням, 
забезпечувало організаційно-методичне керівництво роботою районних та 
міських планових комісій. Визначало і реалізовувало державну економічну 
політику на території області з урахуванням інтересів місцевих громад. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2006 р. В 2000 р. 
розсекречено 44 од.зб., в 2006 р. 43 од.зб. Очікуються подальші надходження. 
За результатами експертизи цінності документів у 1988 р. виділено 525 од.зб. 
Інформація використовувалася у наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, накази РНК СРСР, УРСР, ЦК КП(б)У, бюро обкому КПУ, 

оргкомітету Президії РМ УРСР по Кам’янець-Подільській області, економічної 
ради при РНК СРСР, рішення і розпорядження облвиконкому, обласної комісії. 
Щорічні вказівки, циркуляри, контрольні  завдання Держплану РМ УРСР, 
Держкому з праці і зарплати РМ УРСР, Президії ВЦРПС. Листування з 
Держпланом УРСР, Радою Міністрів УРСР, раднаргоспом Вінницького 
економічного району, УМВС у Хмельницькій області, міністерствами, 
відомствами, райвиконкомами з питань організації перспективного і поточного 
планування, виконання планів мобілізаційної роботи, розвитку  місцевого 
господарства; з установами по працевлаштуванню молоді;  проектними 
установами по виконанню проектно-пошукових робіт під будівництво. Накази 
з основної діяльності, положення про преміювання (1998). П’ятирічний план 
відбудови і розвитку народного господарства Кам’янець-Подільської області  
(1946-1950). Проекти річних планів розвитку провідних галузей місцевого 
господарства. Проекти п’ятирічних планів розвитку народного господарства 
(по галузях). Державний план розвитку місцевої і кооперативної промисловості 
(1949). Річні народногосподарські плани. Промислово-фінансові плани 
підприємств області союзного і республіканського значення, основні показники 
виконання планів (1938). Плани фінансування соціально-культурного 
будівництва (1939). Перспективні плани підготовки кваліфікованих кадрів 
(1961). Плани роботи обласної   планової комісії, секторів облплану. Плани 
розвитку народного господарства районів області, підсумки їх виконання 
(помісячно). Річні плани капітального будівництва усіх галузей економіки, 
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економічного і соціального розвитку області. Річні, квартальні плани 
проведення сільськогосподарських робіт, введення  сівозмін, районування 
зернових сортів (1941), використання мінеральних добрив. П’ятирічний план 
відбудови і розвитку народного господарства Кам’янець-Подільської області 
(1946–1950). Державний план розвитку місцевої і кооперативної промисловості 
(1949). Державні плани розвитку сільського господарства області і контрольні 
цифри Держплану РМ УРСР (1948). Річні плани створення сировинних зон для 
цукрових заводів (1949), проведення підрядних робіт (1963), виробництва зерна 
і продукції тваринництва в колгоспах області,  держзакупівель 
сільгосппродукції. Плани посівних площ та валового збору зерна, товарообігу 
роздрібної державної і кооперативної торгівлі, розвитку торгівельної мережі. 
Плани розвитку промисловості, проектно-пошукових робіт будівельної 
індустрії області. Плани, накази, резолюції, кошториси, відомості, 
пояснювальні записки на проведення геолого-розвідувальних робіт у 
Кам’янець-Подільській області (1938-1942). Акти, плани (уточнені, 
перспективні, зведені) розвитку народного господарства області, районів. 
Плани капіталовкладень у розвиток соціально-культурних закладів, торгівлі, 
зв’язку, транспорту, дорожнього, комунального господарства, культури, 
охорони здоров’я, кіномережі, сільського господарства, електрифікації 
населених пунктів, капітального будівництва. Економічні характеристики 
будівельних підприємств області (1939); списки і характеристики 
гідроустановок, гідроелектростанцій (1939). Кон’юктурні огляди виконання 
планів капіталовкладень. Планові завдання і звіти по розбудові міст області 
(1944). Документи по будівництву підприємств в м. Проскурові (1950-1960). 
План, звіт електрифікації та капітального будівництва колгоспів. Річні, 
квартальні звіти виконання народногосподарських планів  усіх галузей 
місцевого господарства області. Документи по виконанню рішень  ХІ з’їзду 
КП(б)У і постанови РМ УРСР по спеціалізації і концентрації промисловості 
Кам’янець-Подільської області (1952). Заходи по розвитку сільського 
господарства, проект плану насаджень садів і ягідників в колгоспах зон 
плодоконсервних заводів (1952–1955). Зведений аналіз розвитку тваринництва 
по всіх категоріях господарств області (1955). Перспективні плани розвитку 
радгоспів, раднаргоспів області (1959–1965), основні показники  їх виробничо-
фінансової діяльності (1961). Річні бухгалтерсько-господарські звіти обласних 
управлінь. Титульні списки капітального будівництва (1964–1965). Річні 
підсумки виконання планів розвитку сільського господарства. Річні звіти 
облплану по виконанню народногосподарських планів. Документи по 
реалізації планів економічного і соціального розвитку області (показники, 
рішення облвиконкому, завдання). Підсумки виконання 
народногосподарського плану області (1938-1939) (декадні бюлетені). 
Економічна характеристика області і районів (1939), зведений бюджет 
Кам’янець-Подільської області (1940), піврічні підсумки його виконання. 
Документи по кредитуванню колгоспів (постанови, протоколи, плани, 
відомості). Річні галузеві звіти.  Інформація про наявність садів і ягідників в 
колгоспах та радгоспах області (1960),  чисельність населення (1960-1970), 
учнів і населення по районах (1949). Схематичні карти  Летичівського і 
Проскурівського лісгоспів (1939). Відомості по розміщенню медико-санітарної 
мережі, шкіл області (1939), корисних копалин. Схема складання економічних 
характеристик районів (1939). Документи по будівництву МТС області; 
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випуску будматеріалів. Баланс трудових ресурсів, чисельність селян у 
колгоспах (1940); перепис тварин у державному і приватному секторі (1940). 
Матеріали по електрифікації області (постанови, кошториси, листування, 
відомості). Характеристика корисних копалин (1941), земельний баланс області 
(1941). Мережа шкільних установ, медичних та культурно-освітніх закладів 
(1948). Економічні обгрунтування по організації нових радгоспів (1957). 
Короткі техніко-економічні характеристики міст області (1966). Матеріали по 
набору робочої сили для НК шляхів сполучення, охорони здоров’я, чорної  та 
кольорової металургії, харчової, вугільної, місцевої паливної промисловості, 
будівництва обласних підприємств. Документи мобілізаційного характеру 
(вказівки, листування) по будівництву укріпоб’єктів, заявки на будматеріали 
для спецбудов, бронювання робочої сили, формування екошпиталів, набору 
робочої сили та інші (1941). Збірники норм часу, виробітку і розцінок для 
промисловості (1948), оптові ціни (1959), розрахунки споживання 
сільгосппродукції (1957). Акти передачі підприємств різних відомств 
Вінницького раднаргоспу (1962).  Штатні розписи, кошториси, бухгалтерські 
звіти облплану. Мережа установ сфери побуту області (1983). Річні баланси 
трудових ресурсів області (1970–1972), ліквідаційний баланс (1991). Списки 
голів райвиконкомів і планових комісій (1941). Листування з плановими 
установами районів. Галузеві соцзобов’язання та підсумки їх виконання. 
Протоколи засідань економічної ради при РНК УРСР (1940). Брошури по 
обов’язкових  поставках зерна і рису державі колгоспами і одноосібними 
господарствами. Протоколи засідань районних планових комісій (1941), 
виробничих нарад, семінарів облплану, колегій, профкому. Документи з 
особового складу (1941). 
 

СТАТИСТИКА 
 

Статистичні бюро виконавчих комітетів повітових рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 
 
3 фонди, 177 од.зб., 1920–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови.  
Кам’янецьке, ф.Р-735, 26 од.зб., 1920–1923 рр. 
Летичівське, ф.Р-2106, 5 од.зб., 1920–1921 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-739, 46 од.зб., 1921 р. 

 
Створені згідно з постановою РНК УСРР від 15 березня 1919 р. Проводили 
статистичний облік різних галузей народного господарства на території 
повітів. Ліквідовані згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 р, у зв’язку 
із ліквідацією повітів. 

 
Постанови, накази, циркуляри, вказівки РНК УСРР, ВУЦВК, статбюро, 

ЦСУ УСРР, Губстатбюро з питань статистики; накази повітового військового 
комісаріату по перереєстрації іноземних підданих, боротьбу із дезертирами, по 
трудовій мобілізації громадян (1921); повітвиконкомами і повітрадами по 
підготовці до адмінреформи (1922). Накази і розпорядження Кам’янецького і 
Новоушицького повітових статбюро. Зведення про природній рух населення по 
Новоушицькому повіту (1923). Статистичні зведення по урожайності 
сільгоспкультур, їх вартості, стану тваринництва в Подільській губернії (1923). 
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Вказівки, телеграми Губстатбюро по перепису населення, накази по мобілізації 
статсил (1920). Накази Кам’янецького Ревкому по трудовій і службовій 
дисципліні. Положення Кам’янецького статбюро, протоколи засідань колегії, 
штатні розписи, списки службовців. Протоколи засідань, облікові картки по 
мобілізації статистичних сил на Поділлі (1921). Списки  пунктів, промислових 
підприємств по волостях Кам’янецького повіту (1921), зведення по біженцях 
(1922), кількості католиків, шкіл та учнів по волостях (1921). Звіти і доповіді 
про роботу статбюро і їх секцій. Документи по обстеженню промисловості, 
сільського господарства, закладів освіти. Штатний розпис, кошторис бюро 
юстиції, наросвіти, Кам’янецького держуніверситету (1921). Доповіді, звіти по 
підсумках перепису населення (1920). Перевірні відомості перепису населення 
мм. Віньківці, Старої Ушиці, (1920), подвірні описи господарств м. Стара 
Ушиця (1923), с. Лянцкорунь. Листування з установами повітів, анкетні дані 
стану міст Подільської губернії (1921). Зведення по ринкових цінах на 
продовольчі і промислові товари, протоколи засідань еквівалентної комісії по 
затвердженню цін. Документи з особового складу (1921), списки учнів 
Гірчичанської трудової школи (1921). Справа про переслідування посадових 
осіб Раднаргоспу (1921). 
 

Статистичні бюро виконавчих комітетів окружних рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 

 
3 фонди, 3519 од.зб., 1923–1930 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецьке, ф.Р-856, 1270 од.зб., 1923–1930 рр. (Подільської губернії). 
Проскурівське, ф.Р-925, 6 од.зб., (ОЦФ), 1925–1929 рр. (Подільської губернії). 
Шепетівське, ф.Р-2652, 2243 од.зб., 1923–1930 рр. (Волинської губернії). 
 
Створені згідно з постановою ВУЦВК „Про структуру і штати окрвиконкомів” 
від 9 травня 1923 р. Керувалися „Положенням про державну статистику 
УСРР”. Підпорядковувалися губстатбюро та окрвиконкомам на правах відділів 
окрвиконкомів. Після ліквідації в червні 1925 р. губстатбюро, перебували у 
підпорядкуванні ЦСУ УСРР з виконанням функцій губстатбюро. Займалися 
статистикою переписів населення, сільського господарства, промисловості, 
транспорту, торгівлі, народної освіти, охорони здоров’я, фінансів і 
страхування. Ліквідовані в 1930 р. в зв’язку із ліквідацією округів. 
Фонди І категорії. Перше надходження – 1945 р. В 1950 р. за результатами 
експертизи цінності документів виділено 449 од.зб. (після перевезення із 
Бердичівського держархіву), в 1948 р. – 18 од.зб. Інформація 
використовувалася в наукових виданнях, соціально-економічних дослідженнях. 

Накази, циркуляри, інструкції ЦСУ УСРР, губстатбюро. Накази, плани і 
звіти окрстатбюро. Таблиці, відомості динамічних і бюджетних обстежень 
селянських господарств, їх товарообігу, переписів та економічного стану 
колгоспів і радгоспів Подільської губернії (1927-1929), урожайності 
сільськогосподарських культур, стану харчування населення. Статистичні звіти 
і відомості діяльності промислових підприємств, випуску продукції, 
чисельності  і заробітної плати робітників. Інструкції по Всесоюзних переписах 
підприємств цензової, дрібної і кустарно-ремісничої промисловості. Звіти, 
баланси торгових підприємств, відомості по товарообігу роздрібних та оптових 
цінах державної, кооперативної і приватної торгівлі, об’ємах заготівлі і запасах 
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сировини (1926). Документи Всесоюзного перепису населення (1926), 
переміщення та міграції населення по округах. Статистичні звіти по установах 
охорони здоров’я (епідемзахворюваннях, фізичного стану населення). Річні 
звіти по роботі трудових шкіл, культурно-просвітницьких закладів, ліквідації 
неписьменності, підсумки Всесоюзного перепису шкіл (1927). Звіти, зведення 
по роботі комунального господарства; проведення подвірних переписів 
домоволодінь, їх бюджетів. Кон’юктурні огляди фінорганів, стану місцевих 
бюджетів районних і сільських рад. Матеріали обстеження бюджету сімей 
робітників і службовців дрібної кустарної промисловості. 

 
Районні (міські) відділи статистики (інспектури, інформаційно-
обчислювальної і станції (центри) Хмельницького обласного 
управління статистики 

 
37  фондів, 24127 од.зб., 1931–1941, 1944–1993 рр., Описи., каталог. Рос., укр. мови.  
 
Районні 
Антонінська, ф.Р-3534, 121 од.зб., 1944–1960 рр. 
Білогірська, ф.Р-3516, 512 од.зб., 1944–1983, 1944–1983, 1962, 1964–1983 рр. 
Берездівська, ф.Р-4204, 69 од.зб., 1944–1951 рр.  
Віньковецька, ф.Р-3551, 1376 од.зб., 1948–1962, 1965–1983 рр.  
Волочиська, ф.Р-4360, 896 од.зб., 1944–1950, 1968–1990 рр. 
Вовковинецька, ф.Р-4576, 116 од.зб., 1944–1946, 1948–1950, 1967,                            
1953–1958 рр. 
Гвардійська, ф.Р-4867, 54 од.зб., 1945–1957 рр. 
Городоцька, ф.Р-4862, 1363 од.зб., 1951–1980 рр. 
Грицівська, ф.Р-3622, 224 од.зб., 1944–1956, 1959–1962 рр.  
Деражнянська, ф.Р-2492, 888 од.зб., 1941, 1944–1982 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-3637, 799 од.зб., 1944–1984 рр.  
Ізяславська, ф.Р-975, 897 од.зб., 1932–1933, 1944–1982 рр.  
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1632, 2115 од.зб., 1931–1934, 1947–1993 рр.  
Красилівська, ф.Р-5732, 1458 од.зб., 1944–1960, 1962–1981, 1981 рр. 
Летичівська, ф.Р-4169, 807 од.зб., 1950–1983 рр.  
Меджибізька, ф.Р-2466, 137 од.зб., 1941, 1944–1958 рр. 
Миньковецька, ф.Р-1769, 100 од.зб., 1940, 1944–1958, 1962 рр.  
Новоушицька, ф.Р-3636, 490 од.зб., 1944–1975 рр.  
Орининська, ф.Р-3600, 313 од.зб., 1944–1959 рр. 
Остропільська, ф.Р-5427, 95 од.зб., 1944–1952 рр.  
Плужнянська, ф.Р-4613, 162 од.зб., 1944–1959 рр. 
Полонська, ф.Р-3964, 1101 од.зб., 1944–1958, 1966–1989 рр. 
Ружичнянська, ф.Р-5372, 4 од.зб., 1959–1960 рр.  
Сатанівська, ф.Р-4881, 276 од.зб., 1944–1959 рр.  
Славутська, ф.Р-721, 911 од.зб., 1932–1941, 1944–1989 рр.  
Солобковецька, ф.Р-3635, 146 од.зб., 1944–1957 рр.  
Старокостянтинівська, ф.Р-5084, 1768 од.зб., 1944–1989 рр.  
Старосинявська, ф.Р-1004, 222 од.зб., 1936, 1944–1959 рр.  
Староушицька, ф.Р-3404, 190 од.зб., 1944–1959 рр.  
Теофіпольська, ф.Р-3942, 516 од.зб., 1944–1958, 1966–1984 рр.  
Хмельницька, ф.Р-2494, 688 од.зб., 1939–1941, 1944–1950, 1953–1962,           
1965–1985 рр.  
Чемеровецька, ф.Р-1342, 1324 од.зб., 1931–1933, 1944–1963, 1965–1987 рр.  
Чорноострівська, ф.Р-3672, 103 од.зб., 1944–1960 рр. 
Шепетівська, ф.Р-3907, 1069 од.зб., 1944–1981 рр.  
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Ярмолинецька, ф.Р-4878, 1600 од.зб., 1944–1985 рр.  
Міська 
Хмельницька,ф.Р-3105, 626 од.зб., 1936–1941, 1944–1981 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1338, 256 од.зб., 1935, 1945–1968 рр.   
 
Створені на підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 р. з 1932 р. діяли як 
районні інспектури народного обліку. В березні 1941 р. перейменовані в 
районні інспектури державної статистики Центрального статистичного 
управління у складі Державної планової комісії при РМ СРСР. В 1948 р. зі 
складу Держплану УРСР виділено окремий орган – Центральне статистичне 
управління (ЦСУ) при РМ УРСР. 3 квітня 1959 р. діяли як інформаційно-
обчислювальні станції, з перейменуванням у 1974 р. в інформаційно-
обчислювальні центри (наказ ЦСУ СРСР №225 від 5 березня 1974). 
Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 17.07.87 №882 „О мерах по коренному 
улучшению дел статистики в стране”, наказами ЦСУ СРСР від 29.07.87 №584, 
Держкомстату СРСР від 02.09.87 №22-04/321 створено Хмельницьке обласне 
управління статистики, а районні (міські) інформаційно-обчислювальні центри 
реорганізовані в районні (міські) відділи статистики на правах виробничих 
одиниць. 
В 1963 р. в зв’язку з укрупненням районів області, було ліквідовано 13 
районних і 2 міські інспектури держстатистики. 
Фонди II категорії. Перші надходження – 1949, 1966 рр., останні – 1996,      
1998 рр. В 1991 р. розсекречено 3 од.зб. ф.Р–3105. За результатами 
експертизи цінності у 1984 р. виділено 471 од.зб. ф.Р–1004; 327 од.зб., ф.Р–
4360. Інформація використовувалася в наукових, енциклопедичних виданнях, 
виставковій роботі. 

 

Накази, постанови, рішення, інструкції, циркуляри, РНК УРСР, ЦСУ 
УРСР, Вінницького обласного управління народногосподарського обліку, 
облстатуправління, уповноваженого Держплану по Кам’янець-Подільський 
області. Рішення, резолюції райвиконкомів про хід хлібозаготівель, списки 
службовців торговельно-заготівельних організацій м. Кам’янець-Подільського 
(1932). Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти інспектур. Державні 
плани по заготівлі продуктів сільського господарства (1974), продуктів 
тваринництва (1953). Відомості про посівні площі, урожайність культур, 
цукрової сировини, овочів, валовий збір садівництва (1933). Інформації по 
колективізації, кількості населення, тварин, підсумки контрольних обходів 
приватних дворів по здачі продподатків по сільських радах районів, списки 
тваринницьких ферм і населених пунктів (1933-1937). Доповіді про виконання 
планів соціально-економічного розвитку районів (1991). Зведені баланси 
виробничих потужностей господарств районів і м. Кам’янця-Подільського. 
Відомості про національний і соціальний склад населення, кількість установ 
охорони здоров’я, шкіл, культурно-освітніх закладів. Зведені річні галузеві 
статистичні звіти. Річні звіти по закупівлі та реалізації сільськогосподарської 
продукції, розподілу житла, обліку майна, надходження та впровадження 
винаходів і рацпропозицій, нещасних випадках на виробництві, роботу 
електростанцій. Аналітичні таблиці роботи галузей народного господарства 
районів і міст області (1992). Баланси і річні звіти підприємств, обіг цінних 
паперів (1992). Звіти про роботу кооперативів, малих підприємств, зайнятості 
населення, телефонізації населених пунктів. Систематизовані річні зведення 
райінспектур місцевих партійних і радянських органів влади. Аналітичні 
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таблиці і доповіді інспектур. Промфінплани, штатні розписи, кошториси, річні 
бухгалтерські, кадрові звіти. Статистичні звіти, контрольні цифри підприємств 
м. Кам’янця-Подільського (1932). Списки навчальних закладів, підприємств, 
організацій, склад працездатного населення, обстеження бюджету сімей 
Кам’янець-Подільського району (1932). Агрономічні паспорти, інформації про 
територіально-земельний устрій, облікові картки земельних фондів сільрад, 
відомості про хід колективізації, кількість тварин, списки членів 
сільськогосподарських артілей, національний склад сільрад Кам’янець-
Подільського району (1932). Зведені погосподарські описи тварин в колгоспах 
та одноосібних господарствах. Аналізи розвитку і продуктивність 
тваринництва (1970). Зведені річні звіти по оплаті праці колгоспників. 
Статистичні відомості по ринкових цінах на продовольчі товари, механічний, 
природний рух населення. Списки сіл суцільної колективізації (1932). 
Статистичні звіти по реєстрації соціалістичних підприємств (1934). Витяги з 
протоколів засідань райвиконкомів з питань сільгоспродуктів, їх обліку (1934). 
Списки спеціалістів з вищою і середньою освітою (1977), природній рух і 
кількість сільського населення в районах (1978). Газета „За Соціалістичний 
облік” (1934). Друковані матеріали, публікації соціально-економічного 
розвитку Кам’янець-Подільського району (1991). Положення про нештатних 
інспекторів (1934). Зведений список бібліотек районів (1934). Протоколи, звітні 
доповіді, річні звіти профспілок. Колективні договори та підсумки їх 
виконання; документи соцзмагань, комуністичних суботників. Документи з 
особового складу (1947–1951). 
 

Хмельницьке обласне управління статистики Державного Комітету 
статистики України 
 
Ф.Р-1285, 25848 од.зб., 1937–1941, 1944–1991 рр., Описи., каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створене в 1937 р. як управління народногосподарського обліку 
Уповноваженого Держплану СРСР по Кам’янець-Подільській області. В        
1948 р., з виведенням зі складу Держплану УРСР ЦСУ при Раді Міністрів 
УРСР, в області утворено самостійне статистичне управління. На виконання 
постанови ЦК КПРС, РМ УРСР від 17.07.1984 №822 ,,О мерах по коренному 
улучшению дела статистики в стране”, наказу ЦСУ СРСР від 29.07.87 №584 
утворено Хмельницьке обласне управління статистики. Підпорядковувалося 
ЦСУ при Раді Міністрів УРСР, з 1991 р. – Держкомстату України. Здійснювало 
функції державного управління у сфері статистики, розробляло статистичні 
матеріали по розвитку народного господарства області. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 2002 р. В 1963 р. 
розсекречено 232 од.зб., в 1993 р. – 13 од.зб. В 1948,1970,1984 рр. за 
результатами експертизи цінності документів вилучено 1461 од.зб. В 1970 р. 
повернуто в установу 906 од.зб. (перепис населення 1970 р). Очікуються 
подальші надходження з 1992 р. від архівного підрозділу. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях, статистичних бюлетенях. 

 
Постанови РМ УРСР, Держплану УРСР. Накази, директивні вказівки, 

інструкції управління народногосподарського обліку УРСР, НК легкої 
промисловості УРСР, ЦСУ, Бюро Всесоюзного перепису населення, 
Наркомзему УРСР, Наркомату внутрішніх справ СРСР, Наркомату охорони 
здоров’я СРСР. Рішення, постанови облвиконкому, обкому КПУ. Накази з 
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основної діяльності. Постанова РНК СРСР про затвердження знаку „Відмінник 
соціалістичного обліку” (1941). Листування з ЦСУ, облвиконкомом, 
райвиконкомами, райінспектурами з основної діяльності. Аналітичні доповідні 
записки в ЦСУ УРСР, місцеві радянські і партійні органи. Плани розвитку 
народного господарства області. Зведені річні звіти, таблиці, аналітичні 
таблиці по статистиці ціноутворення. Зведений річний звіт колгоспів області 
(1964). Розрахунки продуктивності праці в колгоспах і радгоспах в період 
переходу на грошову оплату праці селян (1958). Баланс трудових ресурсів. 
Розрахунки фондів споживання сільськогосподарських продуктів населення 
області (1958). Зведені та первинні звіти новобудов та реконструкції об’єктів, 
списки  введених в дію об’єктів будівництва (1966–1937). Статзвіти  перепису 
електростанцій, типографій, кар’єрів, цегельних заводів, ремонтних майстерень 
(1940); торфорозробок, підприємств, крупорушок, млинів, хлібопекарень, 
маслобійок, підприємств місцевої промисловості, лісництв, МТС. Списки 
колгоспних (1941), державних підприємств (1958). Статистичні зведення по 
земельному фонду, посівних площах, валовому збору, зернових і технічних 
культур в колгоспному секторі області (1933–1937). Інформації про діяльність 
радгоспів (1936), колгоспів (1937–1938). Статистичні дані про перепис тварин і 
стан тваринництва в колгоспах (1937). Переписні листи Всесоюзного перепису 
населення області (1959). Статистичні відомості перепису населення області 
(1937), алфавітний список населених пунктів (1939). Титульні списки і 
відомості по установах освіти, культурно-просвітницьких закладах. 
Статистичні зведення про кількість театрів, клубів, музеїв, масових бібліотек, 
усіх відомств області (1940). Звіти обласного відділу народної освіти. 
Відомості про мережу шкіл, дитячих садків, музеїв, бібліотек, клубів, лікарень, 
родильних будинків. Схематичні карти і плани населених пунктів області і 
районів (1938). Експлікація земель колгоспного сектору області (1940). 
Зведений річний звіт за підсумками роботи 65 МТС області (1938). Відомості 
про механічний і природній рух населення (1939).Статистичні відомості 
посівних площ (1913, 1928, 1932–1940), стан тваринництва в радгоспах і на 
племінних фермах; кількість поголів’я ВРХ, коней, овець, кіз, свиней (1939). 
Зведені відомості про обмолот хлібів та заготівлю сільськогосподарської 
продукції; матеріали обліку колгоспних земель. Стан електрифікації колгоспів і 
радгоспів (1973). Річні звіти установ торгівлі, громадського харчування, 
облспоживспілки (1939). Зведені річні звіти по праці в галузях народного 
господарства. Картки адмінрайонів, міст, відповідно до перепису населення 
(1897, 1917, 1920, 1926, 1939). Економічні характеристики районів (1938). Річні 
звіти, статистичні зведення і підсумки виконання виробничих планів 
підприємствами державної і кооперативної промисловості. Електробаланс 
народного господарства, електропотужності промислових підприємств (1972); 
зведені статистичні звіти по виконанню планів виробництва продукції в 
натуральному вигляді, в т.ч. по продукції вищої категорії (1973). Відомості 
стану електрифікації колгоспів (1972). Зведені річні звіти з переоцінки 
основних фондів в розрізі галузей, обліку та використання зрошувальних 
земель. Одноразові розрахунки середніх цін на хліб і хлібобулочні вироби. 
Збірники оптових цін і рентабельності основних видів промислової продукції 
(1976). Річні звіти по будівництву водоохоронних об’єктів; стан мисливських 
угідь і господарств. Статистичні звіти про роботу МТС, МТМ, паспортизації 
сільськогосподарської техніки (1940). Річні звіти радгоспів, колгоспів районів 
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(1940); відомості про посів зернових культур в одноосібних господарствах по 
селах і районах області (1940), перепис тварин, птиці по сільських радах і 
колгоспах районів (1940). Облікові картки трудоднів і заробітної плати в 
радгоспах області (1941). Річні звіти про роботу вантажного залізничного 
транспорту, наявність енергетичного обладнання, списки електростанцій та 
електрогенеруючих установок (1950). Річні звіти галузевих підприємств, 
торговельних організацій, обласних трестів, управлінь, первинні річні звіти, 
аналітичні і доповідні записки по відбудові господарства області (1946). Акти 
приймання Державною комісією  будівельних об’єктів (1970). Зведені 
інформації по виконанню планів капітального будівництва. Матеріали обліку 
житлового фонду міст і містечок (1950). Зведені відомості по трудових 
ресурсах, обліку та оплату праці по відомствах (1946). Первинні документи з 
будівництва житла в сільській місцевості (1953). Звіти (річні, квартальні) з 
електрифікації колгоспів (1953). Документи перепису усуспільненого 
житлового фонду і житлових будинків, які знаходяться в особистій власності 
громадян. Зведені відомості земельного балансу по всіх категоріях господарств 
області (1954), посіву сільськогосподарських культур. Підсумки фактичного 
збору урожаю сільськогосподарських культур (1955), динамічні ряди по 
сільському господарству (1941, 1945–1955). Списки населених пунктів 
сільської місцевості, кількість населення міст і містечок області (1955). Річні 
заключні баланси по капіталовкладеннях, виконанню державних планів 
розвитку народного господарства області (1954–1955). Облік наукових і 
науково-дослідних установ області (1974). Баланси грошових доходів і витрат 
населення області (1975). Переписи міського житлового фонду, що перебуває в 
особистій власності громадян, характеристики житла (1959). Зведення 
розподілу населення за національним, освітнім і віковим цензом (1959). 
Відомості  про перепис шкіл, будівель, матеріальної бази шкіл області в розрізі 
районів (1961). Документи перепису населення (1970). Чисельність населення 
по сільських населених пунктах (1970). Зведені переписи новобудов 
виробничого призначення (1967), доповідні та аналітичні записки по статистиці 
торгівлі (1969). Первинні звіти про нещасні випадки, пов’язані з виробництвом 
та освоєння коштів на охорону праці. Галузеві первинні звіти про наявність 
вищих і середніх учбових закладів, дошкільних закладів,  чисельність 
працівників та розміри заробітної плати по всіх галузях народного 
господарства області. Штатні розписи, кошториси, річні фінансові звіти по 
управлінню та райінспектурах; акти ревізій фінансово-господарської 
діяльності. Списки працівників облстатуправління, райінспектур (1958); 
договори на соцзмагання райінспектур, статистичні довідники народного 
господарства області, публікації (1956). 
 

ФІНАНСОВІ, БАНКОВІ, ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ 
 
Фінансові відділи виконавчих комітетів повітових рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 
 
5 фондів, 1072 од. зб., 1918–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславського, ф.Р-1603, 78 од. зб., 1922–1923 рр. 
Кам’янецького, ф.Р-1350, 662 од. зб., 1921–1923 рр. 
Новоушицького, ф.Р-1194, 309 од. зб., 1918–1923 рр. 
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Полонського, ф.Р-1633, 11 од. зб., 1921–1923 рр. 
Проскурівського, ф.Р-928, 12 од. зб., 1923 р. 
 
Засновані на підставі декрету РНК УСРР в лютому 1919 р. Ліквідовані у          
1923 р. в зв’язку із ліквідацією повітів. 
Займалися складанням кошторисів державного бюджету, проведенням 
нарахувань і збору державних податків та здійснювали контроль за 
додержанням фінансово–бюджетної дисципліни установами та організаціями в 
межах повіту.  
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1923 р., останнє – 1950 р. 
 
Декрети, постанови ВУЦВК і РНК з фінансових питань, постанови, 

накази, циркуляри, інструкції Народного Комісаріату фінансів УСРР, 
губернських і повітових виконкомів, губфінвідділу. Листування з волосними 
фінансовими агентами про порядок нарахування податків, складання обліково-
статистичних звітів з податків і зборів, розгляд актів на порушення законів і 
обов’язкових постанов з податкових питань, організацію і роботу комісій з 
розгляду заяв платників податків, надання пільг по податках, збір податку для 
допомоги голодуючим (1922). Циркуляри, інструкції губернського фінвідділу з 
питань ведення операційно-описового діловодства, про порядок розгляду 
кошторисів і проведення ревізії фінансового діловодства установ, організацій, 
підприємств. Протоколи, витяги з протоколів засідань повітових виконкомів і 
президій повітових економічних нарад з фінансових питань. Накази по 
фінансових відділах. Доповіді, звіти про діяльність повітових фінвідділів, 
волосних фінансових агентів. Звіти, зведення, відомості про надходження 
податків. Журнали, відомості про хід реалізації державних позик. Акти обліку 
інвентаря ліквідованих установ дореволюційного періоду, націоналізацію 
торговельних підприємств. Журнали засідань комісій по розгляду кошторисів 
установ. Листування з губфінвідділом, повітовими виконкомами про розгляд і 
затвердження штатних розписів повітових установ і організацій. Листування з 
установами повітів про відкриття кредитів, організацію тарифно-розціночних 
комісій. Головні книги повітових фінвідділів (1921–1922), загальні 
кошторисно-розрахункові і касові журнали (1922). Списки громадян звільнених 
від податків і платників податків по селах.  
 

Фінансові відділи виконавчих комітетів окружних Рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів (окрфінвідділи) 

 
3 фонди, 2261 од. зб., 1922–1936 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янецький, ф.Р-3141,1592 од. зб., 1922–1936 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2493, 44 од. зб., 1922–1930 рр. 
Шепетівський, ф.Р-765, 625 од. зб., 1923–1930 рр.  

 
Утворені в березні 1923 р. Припинили діяльність в жовтні 1937 р. у зв’язку з 
ліквідацією округів. 
Здійснювали контроль за діяльністю районних фінансових відділів і кредитних 
установ, складання бюджетів округів, перевірки виконання кошторисів 
окружними організаціями. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1948 р. 
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Декрети і постанови ВУЦВК і РНК УСРР, накази, циркуляри, 
інструкції, розпорядження Народного комісаріату УСРР, Наркомфіну УСРР, 
окружних виконкомів з фінансових питань, окружних фінансових відділів 
(1923-1930), Подільського губернського фінансового відділу про надання пільг 
по державних і місцевих податках і зборах, порядок здачі підприємств в 
оренду. Протоколи засідань колегій окружних фінвідділів, окружних 
бюджетних і контрольно-розцінювальних комісій, окружних податкових 
комісій про розгляд заяв громадян, надання пільг по державних податках, 
сприяння реалізації державних позик. Плани, річні звіти окрфінвідділів (1923–
1929). Статистичні зведення про надходження податків і зборів (1923–1930). 
Кон’юнктурні огляди народного господарства Кам’янецького округу (1925–
1926). Фінансово-господарські плани підприємств і організацій (1925–1926). 
Контрольні цифри місцевого бюджету (1928–1930). Листування про складання 
і затвердження п’ятирічного плану капітальних вкладень і місцевого бюджету, 
порядок використання бюджетних коштів і відкриття кредитів, видачу 
державної грошової допомоги селянам-біднякам, ревізію фінансової діяльності 
установ, організацій і підприємств. Зведення про реалізацію позик по округу. 
 

Фінансове управління виконкому Хмельницької обласної Ради 
народних депутатів 

 
Ф.Р-790, 3616 од. зб., 1936–1941, 1944–1985 рр. Описи, каталог. Рос., укр. 
мови. 
 
Створений в 1937 р. – обласний фінансовий відділ виконкому Кам’янець-
Подільської (з 1954) Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих. Згідно 
Указу Президії Верховної Ради УРСР від 7 березня 1985 р. – фінансове 
управління виконкому Хмельницької обласної Ради народних депутатів. Згідно 
розпорядження представника Президента України по Хмельницькій області від 
20 травня 1992 р. №26 – фінансове управління Хмельницької 
облдержадміністрації. Відповідно до розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 4 серпня 1995 р. №311-р – Управління фінансів 
облдержадміністрації, від 7 червня 2000 р. №192/2000-р. – Головне фінансове 
управління облдержадміністрації. Підпорядковувалося Хмельницькій 
облдержадміністрації і Міністерству фінансів України. 
Організовувало та координувало роботу по складанню та виконанню бюджету; 
здійснювало методичне керівництво роботою в частині бюджетно-фінансового 
планування і фінансування народного господарства; брало участь в проведенні 
роздержавлення власності, земельної реформи. Фінансувало фіноргани, 
здійснювало контроль за правильним використанням асигнованих коштів. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1949 р. В 1992 р. розсекречено 37 од. 
зб. Документи в упорядкованому стані по 2005 р. тимчасово перебувають на 
зберіганні в установі.  Інформація використовується у наукових виданнях. 

 
Накази, розпорядження, інструкції, вказівки Міністерства фінансів 

СРСР, УРСР, рішення і розпорядження облвиконкому з питань фінансування 
народного, житлово-комунального господарства, промисловості, ремонтно-
будівельних організацій, освіти, охорони здоров’я, соцзабезпечення і 
фізкультури. Бюджет області (1951,1967). Річні фінансові плани місцевої 
промисловості та місцевих бюджетів області (1938,1951–1985). Звіт про 
виконання фінансового плану підприємствами місцевої промисловості області 
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(1940–1941). Підсумки обчислення оподаткування з колгоспів, 
міжгосподарських організацій, оподаткований збір з населення, результати 
проведення ревізій кас, податкових агентів, чисельність працівників апарату 
управління. Акти, довідки ревізій та перевірок Мінфіну СРСР, УРСР, КРУ, 
документи по цінах і націнках, про стан дебіторської заборгованості колгоспів 
області (1981). Доповіді, пропозиції і акти перевірки закладів  по використанню  
коштів на соціально-культурні заходи, тарифікацію вчителів. Довідки, огляди, 
таблиці,  показники, які характеризують підсумки виконання 
народногосподарського плану. Протоколи загальних зборів, засідань бюро, 
профспілок,  статистичні звіти групи народного контролю. Листування з 
питань організації соцзмагань, раціоналізації і скорочення штатів, 
встановлення персональних окладів працівникам фінорганів. Вивчення та 
розповсюдження передового досвіду роботи, підвищення кваліфікації 
працівників фінорганів. Штатні розписи і кошториси витрат. Нагородні листи 
та інші документи про нагородження фінансових працівників орденами та 
значками „Відмінник фінансової роботи”, „Ударник комуністичної праці” 
(1976,1978–1983). Списки працівників заброньованих від призиву та призваних 
до лав Радянської Армії. Документи з особового складу. 

 
Відділ цін виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради 
народних депутатів 
 
Ф.Р-6295, 116 од.зб., 1971 — 1990 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Створено згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької обласної Ради 

депутатів  №170 від 29 травня 1970 р. “Про створення відділу цін виконкому 
обласної Ради  депутатів трудящих” та наказу Держкомцін Ради Міністрів УРСР від 
17 червня 1970  р. №86. З 1977 р. перейменований у відділ цін виконавчого комітету 
Хмельницької  обласної Ради народних депутатів. Підпорядковувався обласній Раді та 
її виконавчому  комітету і Держкомцін УРСР. Ліквідований відповідно до 
розпорядження   облвиконкому №65-Р від 9 серпня 1991 р. 

Здійснював роботу по затвердженню цін і тарифів, контролю за дотриманням 
 державної дисципліни цін на території області. 

Фонд II категорії. Перше надходження – 1997 р.  
 
Рішення Держкомцін УРСР та відділу цін про вилучення в прибуток 

бюджету сум, отриманих в результаті завищених цін і тарифів. Плани, аналізи, 
інформації, доповіді про економічне обгрунтування цін, встановлення цін і 
тарифів. Протоколи комісій облвиконкому, експертної комісії по цінам і 
тарифам, засідань профспілкового комітету. Річні бухгалтерські звіти, звіти про 
фінансово-господарську діяльність. Штатні розписи, кошториси витрат. 

 
Фінансові відділи виконавчих комітетів міських Рад народних 
депутатів 

 
3 фонди, 3667 од. зб., 1931–1941, 1944–1994 рр. Описи, каталог. Рос., укр. 
мови. 

 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-2485, 1799од.зб., 1935–1941, 1944–1994 рр. 
Хмельницький, ф.Р-792, 895од.зб., 1931–1941, 1944–1981 рр.  
Шепетівський, ф.Р-5741, 973од.зб., 1963–1988 рр. 
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Утворені в 1930 р., як структурні частини міськвиконкомів. Відновили 
діяльність у 1944 р. Рішеннями сесій міських рад у 2000 р. перейменовані у 
фінансові управління виконкомів міських рад. 
Займалися складанням і виконанням місцевого бюджету, контролювали 
правильне та доцільне використання коштів на фінансування міського 
господарства, соціально-культурних закладів і органів управління, своєчасне 
та повне надходження в бюджет податкових платежів з населення, 
підприємств, аналізували фінансово-господарську діяльність підприємств 
місцевої промисловості та комунального господарства. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. Очікується надходження 
документів від архівних відділів. 
 
Накази, розпорядження, інструкції, вказівки Наркомату фінансів УСРР, 

Міністерства фінансів СРСР, УРСР, обласного фінвідділу, міськвиконкомів  
про складання бюджетів, нарахування державних податків і зборів, реалізацію 
державних позик. Відомості про надходження податків і зборів (1934–
1939,1944). Бюджети м. Проскурова, Кам’янець-Подільського, м. Шепетівки 
(1945, 1951–1971), документи про реєстрацію державних установ, організацій і 
промислових артілей м. Проскурова (1935-1940). Річні звіти про виконання 
місцевих бюджетів, надходження податку з колгоспів с. Гречани, с. Заріччя, 
кошториси витрат, акти ревізій фінвідділів. Річні бухгалтерські звіти (1951) та 
звіти про суми надходжень недоїмки в бюджет, кооперативних установ по 
податковому збору з населення і від демонстрації кінофільмів. Статистичні 
звіти по кадрам. Книги обліку доходів місцевих бюджетів. Акти опису і оцінки 
майна по справам громадян м. Шепетівки, м. Кам’янець-Подільського (1951-
1971). Листування з облфінвідділом про підготовку і підвищення кваліфікації 
кадрів міськфінвідділів. Штатні розписи, кошториси видатків. Картки 
державної реєстрації  установ, організацій, підприємств.  

 
Фінансові відділи виконавчих комітетів районних Рад народних 
депутатів 

 
36 фондів, 14646 од. зб., 1923–1991 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Антонінський, ф.Р-3538, 342од.зб.,1946–1979 рр. 
Берездівський, ф.Р-4343, 24од.зб.,1944–1959 рр. 
Білогірський, ф.Р-3537, 785од.зб.,1944–1960, 1964–1965, 1978–1987 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3549, 285од.зб.,1944–1961, 1967–1974 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-4597, 55од.зб.,1944–1959 рр. 
Волочиський, ф.Р-4361, 757од.зб.,1944–1980 рр. 
Гвардійський, ф.Р-5154, 80од.зб.,1945–1957 рр. 
Городоцький, ф.Р-5153, 321од.зб.,1944–1974 рр. 
Грицівський, ф.Р-3623, 107од.зб.,1944–1954, 1949–1960 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4135, 747од.зб.,1944–1960, 1965–1982 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-2272, 588од.зб.,1932, 1938–1940, 1944-1981 рр. 
Ізяславський, ф.Р-645, 811од.зб.,1923–1937, 1944-1980 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1351, 1043од.зб.,1928–1939 рр. 
Красилівський, ф.Р-5365, 323од.зб., 1948–1979 рр. 
Летичівський, ф.Р-915, 622од.зб., 1932–1934, 1944–1976 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3746, 142од.зб., 1944–1958 рр. 
Михайлівський, ф.Р-4891, 36од.зб., 1948–1958 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3579, 27од.зб., 1944–1958 рр. 
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Новоушицький, ф.Р-3720, 655од.зб.,1944–1962 рр. 
Остропільський, ф.Р-5041, 86од.зб., 1944–1958 рр. 
Оринінський, ф.Р-3545, 124од.зб., 1944–1959 рр. 
Полонський, ф.Р-3971, 666од.зб., 1944–1961 рр. 
Плужнянський, ф.Р-1605, 115од.зб., 1931,1944–1959 рр. 
Сатанівський, ф.Р-5152, 63од.зб., 1946–1959 рр. 
Смотрицький, ф.Р-5157, 74од.зб., 1953–1962 рр. 
Славутський, ф.Р-752, 622од.зб., 1945–1962, 1965–1982 рр. 
Солобковецький, ф.Р-5158, 19од.зб., 1945–1956 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5082, 382од.зб., 1938–1953, 1966–1976 рр. 
Старосинявський, ф.Р-934, 904од.зб., 1935–1936, 1945–1959, 1967–1982 рр. 
Староушицький, ф.Р-1679, 304од.зб., 1935–1941, 1944–1959 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-3938, 1005од.зб., 1944–1956, 1967–1983 рр. 
Хмельницький, ф.Р-2278, 641од.зб., 1931, 1939, 1944–1962, 1965–1979 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-1358, 244од.зб.. 1931–1936, 1944–1959 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3571, 143од.зб., 1944–1961 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4671, 1088од.зб., 1944–1982 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-5126, 416од.зб., 1948–1991 рр. 
 
Утворені відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УСРР від 15 червня 1931 р. 
Відновили свою діяльність у 1944-1945 рр. З прийняттям Конституції СРСР 
1977 р. – перейменовані у фінансові відділи районних рад народних депутатів. 
На виконання Закону України „Про представника Президента України”, 
постанови Верховної Ради України від 05 березня 1992 р. та Указу Президента 
України „Про положення про місцеву адміністрацію” від 14 квітня 1992 р. 
утворено фінансові відділи райдержадміністрацій. Згідно Закону України „Про 
формування місцевих органів влади і самоврядування” 1994 р.– фінансові 
відділи виконавчих комітетів районних Рад, з жовтня 1995 р. – фінансові 
відділи райдержадміністрацій. З 2000 р. – фінансові управління 
райдержадміністрацій. 
Займалися складанням районних бюджетів, керували діяльністю бюджетних і 
господарських установ та організацій по виконанню податків, контролювали 
дотримання штатних розписів і фінансової дисципліни. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р., останнє – 1969 р. 
Очікуються надходження документів від архівних відділів. Інформація 
використовувалась у наукових виданнях. 
 
Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Мінфіну УРСР, 

накази і вказівки обласного та районних фінвідділів. Постанови і протоколи 
засідань районних податкових комісій, профспілкових зборів працівників 
райфінвідділів і засідань місцевого комітету. Доповідні записки, довідки, 
таблиці показників, виконання планів по штатах, контингентах бюджетних 
установ. Річний звіт про використання місцевого бюджету. Листування про 
складання районних бюджетів районів та їх виконання, нарахування місцевих 
податків і зборів та надання пільг по податкам, фінансування підприємств і 
колгоспів, видачу державної допомоги багатодітним сім’ям. Акти оцінки майна 
і документи реалізації та повернення вартості конфіскованого 
безгосподарського майна, що за правом спадкоємності переходить до держави. 
Доповідні записки і листування з фінорганами про виконання і поліпшення 
системи оподаткування з обороту та додаткових джерел доходів. Документи 
про нагородження працівників урядовими нагородами, почесними грамотами 
та знаком „Відмінник фінансової роботи”. Зведені бюджети виконкомів 
сільських, селищних та міських рад. Штатні розписи, кошториси 
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адміністративно-господарських витрат, картки з обліку реєстрації  установ і 
організацій районів. Особові рахунки та звіти платників державних податків. 

 
Районні податкові бюро 
 
13 фондів, 408 од. зб., 1921–1923 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Балинське, ф.Р-1360, 68од.зб., 1922–1923 рр. 
Городоцьке, ф.Р-2865, 9од.зб., 1922–1923 рр. 
Деражнянське, ф.Р-2099, 8од.зб., 1921–1922 рр. 
Дунаєвецьке, ф.Р-1451, 109од.зб., 1922–1923 рр. 
Ізяславське, ф.Р-1569, 9од.зб., 1922–1923 рр. 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-1362, 114 од. зб., 1921–1923 рр. 
Красилівське, ф.Р-1752, 5од.зб., 1922 р 
Купільське, ф.Р-732, 5од.зд., 1922–1923 рр. 
Новоушицьке, ф.Р-2818, 29од.зб., 1922–1923 рр. 
Полонське, ф.Р-3142, 5од.зб., 1922 р. 
Славутське, ф.Р-2112, 9од.зб., 1922–1923 рр. 
Старокостянтинівське, ф.Р-1676, 8од.зб., 1922–1923 рр. 
Шепетівське, ф.Р-1675, 30од.зб., 1922–1923 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1921–1923 рр. 
Підпорядковувались продовольчим комітетам повітових виконкомів. 
Здійснювали облік об’єктів оподаткування, займалися збиранням продовольчих 
податків. 
Фонди ІІІ - категорії. Перше надходження – 1921 р. останнє – 1923 р. 

 
Постанови, циркуляри, накази, інструкції ВУЦВК, РНК УСРР, 

Наркомпроду, Наркомфіну УСРР, Подільського губернського і повітового 
продкомітетів. Положення про районні податкові бюро, збір натурального 
податку на продукти сільського господарства. Протоколи загальних зборів 
волосних виконкомів, заготконтор і податкових бюро про ліквідацію недоїмки 
з продовольчого і помольного податку. Балансові відомості збору 
продовольчого податку по районах. Книги особових рахунків, списки 
платників продовольчого податку по волостях, селах. Заяви, довідки, 
посвідчення власників борошномельних підприємств; списки, характеристики, 
особові справи працівників податкових бюро. 
 

Дільничі фінансові інспектори  Кам’янецького і Шепетівського 
округів 

 
13 фондів, 107 од. зб.,1921–1927 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецького 
1-ї, ф. Р-2695, 11 од. зб., 1921–1927 рр. 
3-ї, ф.Р-2469, 16 од. зб., 1923–1925 рр. 
107-ї, ф.Р-2812, 4 од. зб.,1927–1929 рр. 
108-ї, ф.Р-2813, 4 од. зб.,1928–1929 рр. 
110-ї, ф.Р-2809, 29 од. зб.,1926–1927 рр. 
112-ї, ф.Р-2472, 5 од. зб.,1926–1928 рр. 
113-ї, ф.Р-1356, 3 од. зб.,1929 р. 
114-ї, ф.Р-2811, 2 од. зб.,1926–1927 рр. 
186-ї, ф.Р-3305, 20 од. зб.,1922–1926 рр. 
194-ї, ф.Р-3306, 7 од. зб.,1924–1927 рр. 
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Шепетівського 
1-ї і 2-ї, ф.Р-2800, 1 од. зб.,1923 р. 
419-ї, ф.Р-2486, 4 од. зб.,1928–1929 рр. 
513-ї, ф.Р-3503, 1 од. зб.,1925 р. 
 
Розпочали діяльність відповідно до закону про видатки від 15 січня 1885 р. 
Підпорядковувались казенній палаті. 
Наглядали за дотриманням законодавства про торгівлю та оподаткування.  
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1933 р. останнє – 1955 р. 

 
Постанови, циркуляри, накази, інструкції ВУЦВК, РНК, Наркомату 

фінансів УСРР, губернського окрфінвідділу. Протоколи засідань Кам’янецької 
Держради житлового союзу, Довжоцької районної комісії про опис земельних 
володінь, нарахування податку, стягнення та надходження окладних зборів 
(1927), скарги громадян щодо неправильного нарахування податку. Накази, 
вказівки окрфінвідділу про перевірку торгово-промислових підприємств, 
проведення оподаткування квартирного податку нетрудового елементу              
(м. Шепетівка), пільги інвалідам війни і праці. Звіти інспекторів, звітні картки 
платників прибуткового податку по районах (1926–1927). Відомості про 
розкладку різних зборів, сільських споживчих товариств, купівлю і продаж 
товарів приватним особам, оподаткування службовців і робітників (1928). Акти 
ревізії відділів райвиконкомів і установ. Листування з окрфінвідділом про 
стягнення і надходження окладних зборів, видачу патентів організаціям, 
приватним особам, проведення гербового збору. Списки торговельних, 
промислових, кустарних підприємств, їхніх власників; платників податків та 
недоїмщиків; платників прибуткового податку по дільницях, товариствах, які 
зареєстровані в окружному кооперативному комітеті. Списки працівників 
райвиконкому, Гусятинської міліції, лісництва, кустарів, ремісників, 
орендаторів Чемеровецького району. 

 
Районні фінансові інспектори Кам’янецького округу 

 
2 фонди, 21 од. зб., 1922–1926 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
2-го, ф.Р-2470, 19 од. зб., 1922–1926 рр. 
4-го, ф.Р-2805, 2 од. зб., 1924–1925 рр. 
 
Розпочали діяльність відповідно до закону про видатки від 15 січня 1885 р. 
Підпорядковувались казенній палаті. Ліквідовані у 1926 р.  
Наглядали за дотриманням законодавства про торгівлю та оподаткування. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1922 р. останнє – 1926 р. 

 
Постанови, циркуляри, накази, вказівки, інструкції ВУЦВК РНК, 

Наркомату фінансів УСРР, губернського і повітового виконкому, фінвідділу 
про введення в дію положення про державний прибутково-майновий податок, 
порядок стягнення і збору державних податків з торговельно-промислових 
підприємств, загального громадського податку на користь голодуючих (1922). 
Протоколи про порушення Положення промислового податку, притягнення до 
відповідальності осіб, які займаються торгівлею без патентів (1922–1923). 
Листування з установами лісництва про заготівлю і продаж лісоматеріалів. 
Списки платників податків. 

 



 494

Інспектор непрямих податків 175-ї дільниці Шепетівської округи 
 
Ф.Р-2872, 163 од. зб., 1923–1929 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1923-1929 рр.  
 
Підпорядковувався окружному фінансовому відділу. Займався збором 
податків. 

 
Постанови, накази, директивні вказівки окружного фінансового відділу. 

Справи про порушення організаціями і приватними особами акцизних податків 
(1929). Звітні відомості про виробіток підакцизних товарів, нарахування і 
виплату акцизних податків. Акти, звітні відомості Славутської суконної 
фабрики. Особові справи споживчих товариств та окремих осіб. 
 

Слобідко-Балинське сільськогосподарське кредитне товариство 
„Молот” с. Слобідка-Балинська Смотрицького району 
 
Ф.Р-3145, 1 од. зб., 1929 р. Опис. Рос. мова. 

 
Діяльність установи простежується протягом 1929 р. Ліквідоване у 1929 

р. 
Сприяло організації і розширенню колективних господарств шляхом 
надання кредитів, грошових позик, постачання машин, тракторів. 
 
Типові договори на контрактацію посіву ярових культур. 

 
Відділення Всеукраїнських банків 

 
4 фонди, 372 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янець-Подільське (Укрсільбанк), ф.Р-163, 60 од. зб., 1929–1930 рр. 
Кам’янець-Подільське (кооперативного банку), ф.Р-156, 241 од. зб.,              
1923–1926 рр. 
Шепетівське (кооперативного банку „Укрінбанк”),ф.Р-1308, 33 од. зб.,         
1924–1927 рр. 
Шепетівське (сільськогосподарського державного банку), ф.Р-2288,                         
38 од. зб.,1926–1930 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1923–1930 рр. 
Видавали кредити й позики, приймали вклади, платежі за векселями, купували, 
продавали та обмінювали банківські і кредитні білети, здійснювали інші 
банківські операції. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1934 р., останнє – 1950 р. 

 
Постанови, циркуляри, інструкції, розпорядження РНК СРСР, 

Наркомату фінансів УСРР, Всеукраїнського кооперативного банку. Протоколи 
засідань інспекторської колегії, обліково-позичкового комітету банку, 
загальних зборів кредитних товариств. Річні звіти сільськогосподарських 
кредитних товариств (1928-1929). Доповіді, телеграми, кредитні плани по 
розподілу кредиту. Акти ревізії, доповідні записки та обстеження Шепетівської 
філії „Укрінбанку” (1927), Смотрицького сільськогосподарського кредитного 
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товариства (1928), Дунаєвецького позичково-ощадного кооперативного 
товариства „Взаємодопомоги” (1926). Листування з філіями Всеукраїнського 
кооперативного банку про оплату векселів, видачу кредитів, стан роботи 
відділу банку та ліквідацію філій. Фінансові плани райсільбанків 
Кам’янецького округу, звіти та баланси споживчо-кооперативних товариств 
(1926). Штатні розписи, прибутково-видатковий кошторис. 
 

Міські та районні відділення  російського Держбанку 
 

4 фонди, 372 од. зб., 1917–1932 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Міські 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-271, 368 од. зб., 1917–1924, 1927–1929, 1931–1932 рр. 
Проскурівське, ф.Р-1372, 2 од. зб., 1927–1929 рр. 
Районні 
Ізяславське, ф.Р-1365, 1 од. зб., 1931 р. 
Славутське, ф.Р-2979, 1 од. зб., 1932 р. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1917–1932 рр. 
Підпорядковувалися Державному банку СРСР.  Виконували грошово-
розрахункові операції. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє –- 1948 р. 

 
Постанови, циркуляри, накази секретаріату фінансів УНР, Наркомату 

праці про обов’язкове страхування працівників банку (1918), реорганізацію 
Російського Держбанку у Держбанк УНР (1918), Вінницької обласної 
страхкаси про накладання арешту на заборгованість до місцевого бюджету 
(1932). Звіти, відомості про банківські операції, виплату заробітної плати 
працівникам банку. Акт перевірки цінностей банківських білетів. Директива 
волосної наради при Наркоматі фінансів про споживчі перекази. Листування з 
окружним відділом ДПУ про ліквідацію Укрінбанку (м. Проскурів), підсумок 
роботи після розмежування (1929), евакуацію цінностей, проведення грошової 
реформи (1920). Штампи, списки працівників держбанку, робітників та 
службовців Клембівського цукрового комбінату (1931), Ізяславського 
районного відділу зв’язку, земельного відділу, насіннєвого радгоспу 
„Прилуки”, профтехшколи (1931). Особова справа Калашнікова Тихона 
Степановича (1926). 
 

Хмельницька обласна контора Сільськогосподарського банку 
СРСР 

Ф.Р-3382, 350 од. зб., 1944–1959 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Утворена у 1937 р. на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від 5 травня 1923 р. 
„Про організацію спеціальних банків довгострокових вкладів”. Поновила свою 
діяльність з 26 червня 1944 р. після звільнення області від німецько-
фашистських окупантів. Ліквідована у 1959 р. Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 7 квітня 1959 р. Свої функції передала обласним конторам 
Державного банку СРСР і Всесоюзного банку фінансування капітальних 
вкладів. 
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Здійснювала  фінансування капітального будівництва організацій та 
підприємств сільського господарства. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1978 р. 
Накази, циркуляри, інструкції Міністерства фінансів СРСР, УРСР, 

Сільськогосподарського банку СРСР, постанови обкому КПУ і облвиконкому з 
питань фінансування сільського господарства. Накази з основної діяльності. 
Плани кредитування сільського господарства, повернення позик і 
використання неподільних фондів колгоспів та звіти про їх виконання (1944–
1949). Звіти про кредитування сільського господарства (1945–1949). Титульні 
списки, плани на будівництво та капітальні вкладення. Листування про 
кредитування заходів на переселення громадян в інші райони СРСР. Звіт про 
фінансово-господарську діяльність. Динаміка показників звітності обласної 
контори банку. 

 
Хмельницьке обласне управління Національного банку України 
 
Ф. Р-3303, 2001 од. зб., 1944–1992 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Розпочала діяльність у 1938 р., як Кам’янець-Подільська обласна контора 
Державного банку СРСР у м. Проскурові. Відновила свою діяльність у 1944 р., 
після звільнення території області від німецько-фашистських загарбників. З 
1954 р. - Хмельницька обласна контора Державного банку СРСР, з 1988 р. 
реорганізована у Хмельницьке обласне управління Держбанку СРСР. В 1991 р. 
– на базі управління утворено Хмельницьке обласне управління Національного 
банку України. Постановою Національного банку від 22 грудня 2002 р. №495 
перейменовано в Управління Національного банку України у Хмельницькій 
області. Підпорядковувавалося Правлінню Держбанку СРСР, а з 1992 р. 
Національному банку України. 
Сприяло організації і регулюванню грошового обігу,  здійснювало 
корострокове кредитування державних, сільськогосподарських, кооперативних 
підприємств, організацій, установ, керувало установами Держбанку на 
території області.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. В 2003 р. розсекречено 42 од. 
зб. Очікується надходження документів з 1993 р. від архіву установи. 

 
Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства 

фінансів СРСР і Правління Державного банку СРСР, виконкому обласної ради 
народних депутатів, контори філіям Держбанку. Протоколи засідань Ради 
банків області і постанови нарад банківських працівників, загальних 
профспілкових зборів і зборів колективу. Накази з основної діяльності. 
Документи про проведення на території області грошової реформи (1917), 
списання і відстрочку заборгованості колгоспів. Звіти, доповіді, аналізи, 
динаміка показників виконання касового плану, статистичні звіти про 
виконання держбюджету і фінансування капіталовкладень за рахунок бюджету. 
Протоколи, доповіді та звіти про раціоналізаторську роботу. Річні 
бухгалтерські звіти. Баланси грошових надходжень та витрат населення. Акти 
ревізії районних відділень Держбанку. Документи про підготовку, 
перепідготовку і розподіл кадрів банківських працівників. Баланси грошових 
доходів і видатків, розрахунки з населенням. Листування з питань приймання 
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на баланс будинків, інкасації грошової виручки і аналізу витрат засобів. Штатні 
розписи управління і переліки про внесення змін до них. 
 

Хмельницький обласний Комунальний банк 
 
Ф.Р-3391, 68 од. зб., 1944–1959 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Розпочав діяльність у 1937 р. Відновив свою діяльність 10 травня 1944 р., після 
звільнення території області від німецько-фашистських загарбників. 
Ліквідований 1 липня 1959 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 
1959 р. Свої функції передав обласним конторам Державного банку СРСР і 
Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладів. Входив в систему Це 
комбанку СРСР. Підпорядковувався Міністерству фінансів СРСР. 
Фінансував житлове, комунальне, соціально-побутове капітальне будівництво, 
проводив короткострокове кредитування будівельних організацій, 
індивідуальне житлове будівництво в містах і робітничих селищах; здійснював 
розрахункові і касові операції комунальних установ і підприємств. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 
 
Постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР, облвиконкому, 

накази і інструкції Банку фінансування комунального і житлового будівництва 
СРСР. Накази, інструкції, вказівки Це Комбанку СРСР з питань кредитування 
та розрахунково-касових операцій. 
 

Хмельницька обласна контора Всесоюзного банку капітального 
будівництва, торгівлі та кооперації 

 
Ф.Р-3383, 158 од. зб., 1944–1956 рр. Опис. Рос, укр. мови. 

 
Утворена в кінці 1937 р. на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від 5 травня 
1932 р. „Про організацію спеціальних банків довгострокових вкладів”. 
Підпорядковувалась Всесоюзному банку фінансування капітального 
будівництва, торгівлі і кооперації „Торгбанк”. Ліквідована Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 7 серпня 1956 р. Свої функції передала обласній 
конторі Сільськогосподарського банку СРСР і обласному Комунальному 
банку. 
Займалася фінансуванням та кредитуванням капітальних вкладень установ 
Міністерства шляхів і сполучень СРСР, хлібопродуктів і торгівлі, підприємств 
організацій промислової та споживчої кооперації. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 

 
Накази, розпорядження, інструкції Міністерства фінансів СРСР, 

Всесоюзного банку фінансування капітального будівництва, торгівлі і 
кооперації СРСР, рішення і розпорядження облвиконкому. Накази по конторі 
Торгбанку. Титульні списки капітальних робіт і витрат. Річні бухгалтерські 
звіти з додатками (1944–1956). Акти документальних ревізій (1946-1958), 
кошториси адміністративно-управлінських видатків. Документи про ліквідацію 
обласної контори Торгбанку. 
 

Хмельницька обласна контора Будівельного банку СРСР 
 
Ф.Р-3281, 375 од. зб., 1946–1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Заснована відповідно до наказу Президії Верховної Ради СРСР від 7 квітня 
1959 р. „Про реорганізацію системи банків”, та наказу Міністерства Фінансів 
СРСР і Голови Правління Держбанку СРСР від 25 квітня 1959 р. на базі 
контори Промислового (який діяв з 1 серпня 1946), Комунального  
Сільськогосподарського банку СРСР. Контора діяла на основі Статуту 
Будівельного банку СРСР, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР 
від 1 жовтня 1964 р. №882. Підпорядковувалася Українській Республіканській 
конторі Будівельного банку СРСР і Управлінню Будівельного банку СРСР. 
Займалася фінансуванням та кредитуванням капітальних вкладів в різні галузі 
народного господарства. Здійснювала контроль за правильним та ефективним 
використанням капіталовкладень, виконанням планів капітального 
будівництва, забезпечення будівництв необхідними фінансовими ресурсами. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1957 р.  
 
Циркуляри, накази, інструкції, вказівки Міністерства фінансів СРСР, 

Правління Будівельного банку СРСР та накази по обласній конторі банку. 
Вказівки конторам, відділенням банку з питань основної діяльності. Накази з 
основної діяльності контори Промбанку (до 1958), Комунального банку (1950-
1958). Народногосподарський план капіталовкладень (1964). Протоколи 
засідань Правління Будбанку СРСР, УРСР, загальних зборів працівників 
обласної контори. Річні бухгалтерські звіти та статистичні звіти по кадрах. 
Штатні розписи, кошториси видатків. 
 

Хмельницьке обласне управління Державного спеціалізованого  
комерційного ощадного банку України 

 
Ф.Р-2964, 1527 од. зб., 1935, 1944–1992 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Створено в 1937 р. як Кам’янець-Подільське обласне управління 
держтрудощадкас і держкредиту на основі Статуту ощадкас. Відновило 
діяльність в 1944 р. Підпорядковувалося Міністерству фінансів СРСМР, з 4 
жовтня 1962 р. – Держбанку СРСР.  
В 1991 р. реорганізовано в Хмельницьке обласне управління Державного 
спеціалізованого комерційного ощадного банку України (Статут 
зареєстрований Нацбанком України 31 грудня 1991 р.). Постановою Кабінету 
Міністрів від 21 травня 1999 р. № 876 – Хмельницьке обласне управління ВАТ 
„Державний ощадний банк України”. В підпорядкуванні управління 
нараховується 690 ощадкас. 
Здійснювало залучення грошових коштів населення на внески , держпозики, 
займалося реалізацією лотерей, виконувало розрахунково-касові операції, 
керувало роботою центральних ощадних кас. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. Очікується надходження 
документів з 1993 р. від архіву установи. 
 
Накази, постанови, розпорядження обласного управління 

держтрудощадкас і держкредиту з основної діяльності. Протоколи засідань 
Правління ощадбанку (1988). Річні плани залучення грошових коштів 
населення на внески і державні позики. Накази, довідки, акти про відкриття, 
реорганізацію, ліквідацію установ ощадбанку. Протоколи, постанови наради 
працівників фінорганів з питань роботи ощадкас. Звіти про виконання плану по 
внесках, позиках, реалізації лотерей, контрольно-ревізійну роботу, фінансово-
господарську діяльність ощадкас. Акти ревізії районних центральних ощадкас. 
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Акти, документи перевірки Управління ощадкас ревізійною бригадою 
Головного управління держтрудощадкас і держкредиту. Штатні розписи, 
кошториси видатків (1946–1986). Документи з особового складу ощадкас. 

Дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку 
„Україна” по Хмельницькій області 
 
Ф.Р-6376, 347 од. зб., 1987–2001 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
На підставі постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР № 821 „Про 
удосконалення системи банків в країні і посилення їх впливу на підвищення 
ефективності економіки”  від 6 жовтня 1987 р. № 1118 „Про перебудову 
діяльності і організаційної структури банків СРСР” 17 липня 1987 р. створено 
Агропромбанк СРСР. Постановою Ради Міністрів СРСР від 18 липня 1990 р. 
№ 703 з 1 грудня 1990 р. - Республіканський акціонерний агропромбанк 
„Україна”. З 22 жовтня 1992 р. – Дирекція акціонерного комерційного 
агропромислового банку „Україна” по Хмельницькій області. Згідно 
Постановою Правління Національного банку України від 29 червня 2001 р. 
№249 прийнято рішення про відкликання про відкликання ліцензії на 
здійснення банківських операцій та ліквідацію Акціонерного комерційного 
агропромислового банку „Україна”. Підпорядкувався Республіканському 
банку „Україна”, з 1990 р. - акціонерному комерційному агропромисловому 
банку „Україна”. 
Здійснював операції по кредитно-розрахунковому та касовому 
обслуговуванню, обміном валюти, залучення коштів на депозитні рахунки, 
випуск, купівлю, продаж і зберігання цінних паперів та інших розрахункових 
документів, видачу гарантій та інших зобов’язань, експертну оцінку техніко-
економічного рівня проектів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2002 р. 
 
Накази дирекції з основної діяльності, протоколи засідань Ради 

акціонерів банку, постійно діючих нарад. Зведені річні бухгалтерські звіти 
обласної дирекції, районних відділень, та зведені статистичні звіти дирекції 
банку. Річні звіти дирекції по грошовому обігу та емісійно-касовій роботі. 
Протоколи засідань профкому, та зборів акціонерів. Акти, доповідні записки по 
ревізіях та обстеженнях районних відділів. Документи про виконання прогнозів 
касових оборотів та грошового обігу установ банку. Книга реєстрації відкритих 
особових рахунків аналітичного обліку (1988–1991). Штатні розписи, 
кошториси видатків по фонду, пояснювальні записки. Судово-арбітражні 
справи. Документи про організацію та ліквідацію установ банку. 

 
Хмельницька філія акціонерного економічного банку розвитку 
„Економбанк” 

 
Ф.Р-6280, 7 од. зб., 1992–1995 рр. Опис. Укр. мови. 
 
Філія зареєстрована 15 липня 1992 р. згідно протоколу зборів пайщиків банку 
від 16 квітня 1992 р. №3. Згідно наказу Хмельницької філії акціонерного 
економічного банку розвитку „Економбанк” від 18 квітня 1995 р. №10-К та 
рішення виробничої наради при начальнику управління Національного банку 
України (протокол від 29 березня 1995 р.) ліквідовано Хмельницьку філію 
акціонерного економічного банку розвитку „Економбанк”. 
Підпорядковувалась Київському акціонерному економічному банку 
„Економбанк”. Основними функціями банку були кредитування та 
фінансування установ і фізичних осіб. 



 500

Фонд ІІІ - категорії. Перше надходження – 1996 р. 
 

Накази, документи з особового складу (1992–1995). 
Представництво Національного агентства України з реконструкції 
та розвитку в Хмельницькій області 

 
Ф.Р-6314, 8 од. зб., 1996–1998 рр. Опис. Укр. мова. 
 
Розпочало діяльність на підставі Указу Президента України від 22 квітня       
1996 р. №57/96 – як представництво Агентства координації міжнародної 
технічної допомоги в Хмельницькій області, в результаті реорганізації було 
утворено на підставі Указу Президента України від 2 липня 1996 р. № 493/96 - 
Представництво Національного агентства України з реконструкції та розвитку 
в Хмельницькій області. Ліквідовано наказом Національного агентства 
України від 2 лютого 1998 р. №3. Підпорядковувалось Національному 
агентству України з реконструкції та розвитку. 
Представництво брало участь у формуванні та реалізації державної політики у 
сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними 
міждержавними і регіональними організаціями, в тому числі кредитно-
фінансовими установами іноземних держав, їх угрупованнями з метою 
залучення кредитів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, 
іноземних інвестицій, здійснювало контроль за ефективністю їх виконання на 
території області.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1998 р. 

 
Накази по особовому складу. Особові справи, рахунки по заробітній 

платі працівників представництва (1996–1998). Особові картки співробітників. 
 

Ощадні каси (окружні, районні, міські, сільські) 
 

7 фондів, 300 од. зб., 1922–1941 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 

Баговицька сільська, ф.Р-3233, 1 од. зб., 1933–1934 рр. 
Дунаєвецька робітнича каса кооперативного кредиту, ф.Р-1407, 1 од. зб.,        
1925 р. 
Кам’янець-Подільська № 188, ф.Р-1376, 202 од. зб., 1922–1934 рр. 
Проскурівська окружна, ф.Р-3029, 2 од. зб., 1937 р. 
Славутська районна колгоспна каса взаємодопомоги, ф.Р-2243, 71 од. зб.,               
1922–1936 рр. 
Староушицька районна, ф.Р-1272, 20 од. зб., 1938–1941 рр. 
Шепетівська окружна, ф.Р-2159, 2 од. зб., 1926–1927 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1922–1941 рр. 
Підпорядковувались Українському республіканському головному управлінню 
державних трудових ощадних кас. 
Займалися залученням вільних грошових заощаджень населення на внески, 
розширенням розрахунково-касового обслуговування населення через каси, 
реалізацію лотерей і облігацій держпозик. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1955 р. В ф.Р-
1272 у 1972 р. за результатами експертизи цінності документів вилучено 102 
од. зб. Інформація використовується у наукових виданнях. 

 
Постанови, циркуляри, накази, інструкції, розпорядження Наркомату 

фінансів СРСР, УСРР, Всеукраїнського управління і Головного управління 
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держощадкас, окрфінвідділу. Протоколи засідань про діяльність ощадкас, 
загальних зборів громадян сіл району, списки членів правління та президії 
сільських комітетів взаємодопомоги (1923). Накази про збереження 
мобілізаційних документів, порядок таємної переписки і збереження таємних 
вкладів (1926–1927), випуск нового займу і підготовки його до реалізації, 
затвердження складу окружної комісії, сприяння держкредиту і ощадним 
справам. Вказівки, інструкції про проведення операції з безвідсотково-
виграшними вкладами (1933–1934), ліквідації внаслідок порушення в 
податковій і страховій роботі (1937). Зведення, звіти про діяльність колгоспних 
кас, сільськогосподарських кредитних товариств, грошові операції, особові 
рахунки вкладників. Акти обстеження сільських ощадних кас, ревізій і передачі 
цінностей і цінних бланків. Листування з окрфінвідділом, Вінницьким 
обласним соцзабезпеченням про реалізацію держмайна, видачу путівок на 
санаторне лікування пенсіонерів. Штатний розпис, кошториси видатків. 
 

Прибутково-видаткові каси 
 

2 фонди, 80 од. зб., 1922–1924 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 

Новоушицька, ф.Р-2084, 66 од. зб., 1922–1924 рр. 
Полонська, ф.Р-1698, 14 од. зб., 1923–1924 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1922–1924 рр. 
Займалися залученням вільних грошових коштів населення на внески, 
держпозики, реалізацію лотерей і облігацій державних позик. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1938 р., останнє – 1950 р. 

 
Постанови, циркуляри, інструкції СНК УСРР, Наркомату фінансів 

УСРР, губернського і окружного фінансового відділів про порядок ведення 
грошових операцій, облік золотої монети та коштовностей. Акти про 
ліквідацію прибутково-видаткових кас, контрольно-ревізійну роботу, відомості 
про реалізацію 6% виграшної позики. Книги наказів вхідних документів (1923–
1924). Листування з губернським відділом, Миньківецьким, Заміхівським, 
Староушицьким поштовими відділеннями про гербові знаки, золоті позики. 
Розрахункові відомості страхових внесків, зведення по вкладах. Штатні 
розписи, кошториси видатків. Документи з особового складу. 
 

Кам’янець-Подільське товариство взаємного кредиту 
 

Ф.Р-2961, 18 од. зб., 1925–1930 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1925–1930 рр.  
Видавало кредити і позики, приймало вклади, здійснювало інші позичко-
кредитні операції. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 

 
Циркуляри, вказівки, розпорядження Наркомату фінансів, 

Кам’янецького окрфінвідділу в справах видачі кредитів приватним торгівцям 
на закупку м’яса, яєць, шерсті. Протоколи засідань Ради, загальних зборів 
членів товариства про звіт правління, розподілення прибутку, розмежування 
обов’язків між членами правління товариств. Постанова приймального 
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комітету товариств про видачу грошей членам товариств по векселям. Вказівки 
Московського товариства взаємного кредиту про обкладення товариств 
промисловим податком, договір з Проскурівським відділом Всеукраїнського 
акцизного товариства про реалізацію комісійного податку на вироби 
„Укртабактресту” в межах Кам’янецького округу, відомості про роботу, списки 
членів товариств. Річні звіти, анкети обстеження про діяльність товариств 
(1925–1929), звіт ліквідаційного комітету товариства. Листування з 
товариствами взаємного кредиту УСРР про реалізацію позики, ліквідацію бюро 
товариств, грошові операції, статут товариств. 
 

Жванецьке ощадно-позикове кустарно-промислове товариство 
 

Ф.Р-2817, 4 од. зб., 1924 р. Опис. Рос, укр. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1924 р. Ліквідовано у 1924 р. 
Займалося прийманням грошових внесків від членів товариства та інших осіб, 
отриманням кредитів від банку, видачею позик членам товариства.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 

 
Циркуляри правління Кам’янецького районного союзу кустарно-

промислового і кооперативного товариств про порядок отримання кредитів. 
Статут Жванецького ощадно-позичкового кустарно-промислового товариства; 
заяви громадян с. Жванець про прийняття в члени товариства. Книга 
протоколів загальних зборів членів Жванецького ощадно-позичкового 
кустарно-промислового товариства „Ремесловий кредит”. Заяви громадян про 
отримання кредиту. 

 
Митниці 

 
7 фондів, 11169 од.зб., 1920–1939 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Ганнопільська, ф.Р-1506, 2 од.зб.,1922,1925 рр. 
Гуківська, ф.Р-323, 2207 од.зб.,1921–1926 рр. 
Гусятинська, ф.Р-1618, 2889 од.зб.,1921–1926 рр. 
Ісаковецька, ф.Р-324, 704 од.зб.,1920–1925 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-327, 3744 од.зб.,1922–1928 рр. 
Слобідська, ф.Р-1504, 10 од.зб.,1922–1925 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2957, 1613 од.зб.,1922–1939 рр. 

 
З лютого 1917 р. до кінця 1919 р. митниці, розташовані в Україні, у своїх діях 
керувались законодавчими та нормативними документами, виданими до 
лютого 1917 р. На засіданні комісії з організації митної служби в Україні при 
Департаменті митних зборів 21.03.1918 р. зроблено висновок про необхідність 
створення тимчасового митного нагляду у прикордонних пунктах: Волочиськ, 
Гусятин. Після відновлення Радянської влади в Україні з грудня 1919 р. митні 
установи остаточно перейшли в систему радянських державних митних 
установ України. 21 червня 1920 р. в Харкові створений відділ митного 
контролю при Управлінні уповноважених Наркомзовнішторгу РРФСР в 
Україні, з метою управління митною службою у межах України. До складу 
митних установ Наркомзовнішторгу входили: окружні митні відділи, митниця, 
митні нагляди та митні пости. Митні установи підпорядковувались 
відповідним окружним митним відділам. Митниці були органами дізнання у 
справах про контрабанду. 
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Здійснювали захист економічних інтересів держави, забезпечували виконання 
законодавства з митних питань, справляння мита, митних зборів та інших 
платежів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1929р., останнє – 1950 р. 

 
Накази, циркуляри, розпорядження Головного Митного управління 

УРСР. Накази НК торгівлі СРСР. Книги наказів та постанов по митницях. 
Економічні бюлетені Київського окружного відділення Наркомату зовнішньої 
торгівлі СРСР. Доповіді митниць по конфіскації. Звіти митниць про роботу з 
контрабандистами. Книга обліку осіб, у яких затримано товар. Книга 
опитувальних листів для реєстрації осіб, які підозрювалися в контрабанді 
(Гуківська митниця). Справи щодо затримання осіб з контрабандою. 
Посвідчення на іноземну валюту, яку вилучили в осіб при перетині кордону. 
Списки співробітників митниць. 
 

Митні пости 
 
12 фондів, 604 од.зб., 1918–1931 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Волочиський, ф.Р-44, 9 од.зб., 1918–1931 рр. 
Городищенський, ф.Р-3022, 1 од.зб., 1925 р. 
Жванецький, ф.Р-325, 36 од.зб., 1921–1923 рр. 
Збризький, ф.Р-1620, 248 од.зб., 1922–1925 рр. 
Калюський, ф.Р-1494, 35 од.зб., 1921–1923 рр. 
Кривинський, ф.Р-1500, 9 од.зб., 1921–1925 рр. 
Кудринецький, ф.Р-326, 33 од.зб., 1921–1924 рр. 
Кунівський, ф.Р-1507, 7 од.зб., 1922–1925 рр. 
Підпилип’янський, ф.Р-1627, 22 од.зб., 1922–1923 рр. 
Староушицький, ф.Р-322, 20 од.зб., 1921–1924 рр. 
Устянський, ф.Р-328, 22 од.зб., 1923–1924 рр. 
Шидловецький, ф.Р-1630, 162 од.зб., 1921–1923 рр.  
 
Cтворювались в 1918–1922 рр. на правах структурного підрозділу митниць в 
пунктах пропуску через митний кордон. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1929 р., останнє – 1954 р. 
Інформація використовувалася у наукових цілях. 
 
Постанови РНК, циркуляри, накази Народного комісаріату зовнішньої 

торгівлі СРСР. Накази, розпорядження Головного політичного управління, 
Митницького управління УРСР про боротьбу з контрабандою, розподіл 
функцій між прикордонними органами та митницями. Накази, вказівки по 
Українському митницькому округу, Київській інспекторській митній дільниці. 
Справи про затриманих громадян з контрабандними товарами. Інформація про 
роботу митниці, списки співробітників митних постів. Відомості про заробітну 
плату. 

 
КООПЕРАЦІЯ 

 
Багатогалузева кооперація 

 
Окружні кооперативні комітети „Окркооперком” 
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2 фонди, 698 од.зб., 1922–1928 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецький, ф.Р-1753, 569 од. зб., 1922–1928 рр. 
Шепетівський, ф.Р-1359, 129 од. зб., 1925–1927 рр. 
Розпочали діяльність з часу створення округів. Підпорядковувались 
окрвиконкомам та Головкооперкому. Здійснювали керівництво, контроль та 
нагляд за діяльністю кооперативних об’єднань та за виконанням декретів і 
положень про кооперацію на території округу. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1931 р., останнє – 1976 р. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних та  науково-довідкових 
виданнях. 

 
Циркуляри, постанови, інструкції Головного кооперативного комітету 

при РНК УРСР. Протоколи засідань окружних кооперативних комітетів. 
Протоколи зібрання засновників Плясковецької виробничо-кооперативної 
артілі, Маківського районного сільськогосподарського кредитного товариства. 
Статути кооперативних товариств. Реєстраційні документи кооперативних 
товариств Кам’янецького та Шепетівського округів. Реєстр кооперативних 
артілей і товариств по Кам’янецькій окрузі. Листування з кредитно-
кооперативними товариствами. Списки працівників Плясковецької виробничо-
кооперативної артілі.  
 

Старший інспектор Головного управління у справах промислової і 
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Кам’янець-
Подільській області 
 
Ф.Р-1715, 111 од.зб., 1947–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
Утворений відповідно до наказу Головного управління у справах промислової і 
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР від 21 березня 1947 р. № 30-27. 
Ліквідований наказом цього ж управління від 17 липня 1950 р. № 247. 
Завдання: контроль за фінансово-господарською діяльністю промисловості і 
споживчої кооперації області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження документів – 1950 р. 
 
Постанови і директиви, накази Головного управління, старшого 

інспектора по апарату за результатами перевірок і ревізій. Доповіді, довідки, 
інформації. Річні звіти про виконання кошторисів витрат, штати і кошториси, 
касові книги, книги обліку кредитів витрат. Відомості на видачу зарплати. 
Особові справи. 

 
 

ПРОМИСЛОВА КООПЕРАЦІЯ 
 

Спілки промислової кооперації, кустарно-промислових і кредитних 
кооперативів 

 
4 фонди, 853 од.зб., 1922–1923, 1926–1937рр. Описи. Укр., рос.мови. 

 
Районні 
Кам’янець-Подільська міжрайонна спілка промислової кооперації, ф.Р-1702, 
445 од. зб., 1929–1936 рр. 
Старокостянтинівська районна спілка кустарно-промислових і кредитних 
кооперативів, ф.Р-1711, 1 од.зб., 1922–1923 рр. 
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Окружні 
Шепетівська окружна спілка промислової кооперації, ф.Р-1489,69од.зб.,             
1936–1937 рр.  
Шепетівська окружна спілка кустарно-промислових і кредитних кооперативів, 
ф.Р-1764, 338 од.зб., 1926–1930 рр. 
Спілки кустарно-промислових і кредитних кооперативів входили до системи 
сільгоспкооперації, підпорядковувалися дії законів промислової кооперації. 
Завдання кредиткооперації – зміцнення та розвиток дрібної та кустарної 
промисловості, залучення вкладів своїх членів, видача їм позик на виробничі 
потреби. Об’єднували підприємства (артілі, товариства, кооперативи). 
Постачали їм сировину, збували їх продукцію. 
Фонди ІІ-ІІІ категорій. Перше надходження документів – 1947 р. 
 
Витяги з протоколів засідань РНК, економради УСРР, окружного 

виконкому. Протоколи пленумів, нарад, засідань ліквідаційних комісій 
окрпромспілки, зборів та засідань артілей, правлінь товариств, накази. Статути, 
акти обстеження артілей, окркущпромспілки. Статистичні відомості, відомості 
про економічно-фінансовий стан, річні звіти, баланси, заключні баланси спілок, 
артілей. Річні бухгалтерські звіти; головні, касові книги. Листування з 
артілями, товариствами. Списки членів артілей, відомості на видачу заробітної 
плати. 
 

Кам’янець-Подільський книжковий кооператив 
 

Ф.Р-1646, 4 од.зб., 1924–1925 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 

Заснований 3 травня 1924 р. (протокол загальних зборів молоді м. Кам’янця на 
Поділлю). Засновники кооперативу – окружні комітети КП(б)У та ЛКСМУ, 
окрпрофбюро, окрнаросвіта. Засновники здійснювали книжкову торгівлю, 
паперову і видавничу діяльність через кооператив. Діяльність простежується у 
1924–1925 рр. 
Завдання: видання книг, газет, інших друкованих видань для робітників і 
селян, їх здешевлення порівняно з приватною торгівлею. До кооперативу 
входили книжкові склади, магазини, експедиції, кіоски, відділення; мав право 
володіти підприємствами, друкарнями, палітурними майстернями дотичними 
до друкування. 
Фонд ІІІ категорії. 
 
Протоколи зборів засновників (1924), засідань правління. Статут. 

Листування з книжковими видавництвами. Заяви, довідки, відомості на видачу 
зарплати, списки членів кооперативу. 

 
Обласні промислові спілки 
 
4 фонди, 803 од.зб., 1946–1953 рр. Описи. Укр., рос.мови. 

 
Кам’янець-Подільська обласна гірничобудівна, торф’яна промислова спілка 
(облгірничобудторфспілка), ф.Р-3446, 187 од.зб., 1946–1953 рр. 
Кам’янець-Подільська обласна спілка різнопромислової кооперації 
(облрізнопромспілка), ф.Р-3444, 334 од.зб., 1946–1953 рр. 
Кам’янець-Подільська спілка шкіряно-текстильної і швейної промислової 
кооперації (облшкіртекстильшвейспілка), ф.Р-3445, 243 од.зб., 1946–1953 рр. 



 506

Кам’янець-Подільська харчо-хімічна, шкіряна спілка (облхарчохімшкірспілка), 
ф.Р-3447, 39 од.зб., 1947-1949 рр. 

 
Створені до 1941 р., а харчо-хімічно-шкіряна – у 1947 р. Поновили роботу у 
1944 р.; гірничо-будівельно-торф’яна – у 1946 р. Підпорядковувались 
облпромраді. Об’єднували артілі за галузевими ознаками: шкіряно-текстильно-
швейну, різнопромислову, гірничо-будівельно-торф’яну, харчо-хімічно-
шкіряну. Контролювали їх виробничу, організаційну, культурно-масову 
діяльність. Сприяли створенню і укріпленню артілей, розвивали нові промисли 
з виготовлення товарів широкого вжитку. Ліквідовані у 1953 р. Артілі, які 
входили до складу спілок перейшли у підпорядкування облпромради. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Постанови, рішення і директиви облпромради, облвиконкому. 

Протоколи засідань і накази. Статути, звітні доповіді спілок, артілей. Технічні 
умови, норми виробітку і розцінки, ціни і калькуляції на вироби. Акти введення 
в експлуатацію об’єктів, титульні списки капітальних робіт. Річні 
бухгалтерські звіти артілей, зведені звіти спілок. Штатні розписи, кошториси. 
Протоколи ліквідаційних комісій. Акти про збитки, заподіяні спілкам в роки 
Великої Вітчизняної війни. Особові справи, списки працівників, відомості на 
видачу зарплати.  
 

Хмельницька обласна рада промислової кооперації (облпромрада) 
 

Ф.Р-2257, 1647 од.зб., 1944–1960 рр. Описи. Укр., рос.мови. 
 

Створена у 1937 р. Поновила діяльність у 1944 р. Підпорядковувалась Раді 
промислової кооперації УРСР. Об’єднувала артілі, а до 1953 р. – і спілки 
промкооперації за галузевими ознаками: шкіряно-текстильно-швейну; 
різнопромислову; гірничо-будівельно-торф’яну; харчо-хімічно-шкіряну (з 
1947). У 1953 р. галузеві спілки ліквідовані, а артілі, які об’єднувалися ними, 
перейшли у підпорядкування облпромради. На виконання постанови Ради 
Міністрів УРСР від 25 серпня 1953 р. №1762 рішенням облвиконкому від 5 
вересня 1953 р. №2131 до системи облпромради приєднано артілі кооперації 
інвалідів та обласної спілки лісопромислової кооперації. Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 11 жовтня 1960 р. №1698 промислова кооперація, та 
облпромрада ліквідовані з передачею підприємств у відання державних органів 
(міністерств і відомств). 
Керувала виробничою, фінансовою, культурно-масовою і спортивною 
діяльністю артілей. Завдання: утворення і зміцнення промислових артілей і 
спілок існуючих промислів з виробництва товарів широкого вжитку, 
кооперування кустарів області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 
 
Рішення, постанови Укооппромради, облвиконкому, облпромради. 

Протоколи засідань, накази. Статути облпромради та артілей. Списки артілей 
області (1940). Пояснювальні записки і таблиці введення та використання 
виробничих потужностей артілями. Акти і довідки перевірки якості продукції. 
Доповіді, інформації про діяльність облпромради. Річні плани, титульні 
списки, кошториси на капіталовкладення, звіти про їх виконання. Акти 
приймання об’єктів в експлуатацію. Плани з праці. Технолого-нормувальні 
картки, фотографії робочого дня, розрахунки норм виробітку на вироби. Норми 
виробітку і розцінки. Технічна документація на будівництво об’єктів та 
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облаштування приміщень під сховища в артілях. Вступні (1944), ліквідаційні 
баланси, штатні розписи, кошториси артілей. Річні бухгалтерські звіти артілей, 
зведені звіти системи облпромради. Акти ревізії фінансово-господарської 
діяльності. Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками 
(1944). Соцзобов’язання. Списки працівників апарату та артілей. Анкети, 
виробничі характеристики, особові справи. Відомості на виплату зарплати 
працівникам облпромради. 

 
Кооперативно-промислові артілі 

 
45 фондів, 1446 од.зб., 1925–1936, 1944–1956 рр. Описи, каталог.    
Укр., рос.мови. 

 
Антонінська промислова артіль по виробництву цегли, ф.Р-1955, 7 од.зб.,                     
1931–1933 рр. 
Білогірська кооперативно-промислова артіль ,,Багатопром”, ф.Р-3451, 2 од.зб., 
1949 р. 
Білогірська кооперативно-промислова артіль ,,Ударник”, ф.Р-3450, 1 од.зб., 
1948 р. 
Дунаєвецька виробничо-кооперативна артіль ,,Червоний тютюн”, ф.Р-141, 8 од.зб.,                   
1927–1928 рр. 
Дунаєвецька швейна виробничо-кооперативна артіль ,,Дуншвей”, ф.Р-1958, 31 
од.зб., 1931–1933 рр. 
Дунаєвецький ,,Червоний колектив будівельників №2”, ф.Р-1961, 49 од.зб.,                
1925–1929 рр. 
Жванецька промислова артіль по виробництву алебастру і видобутку 
гіпсокаменю ,,Гіпсовик”, ф.Р-1963, 3 од.зб., 1931–1932 рр. 
Ізяславська кооперативна багатопромислова артіль ,,Соцшлях”, ф.Р-3449, 1 
од.зб., 1949 р. 
Ізяславська кооперативна багатопромислова артіль ,,Допомога”, ф.Р-1789,        
2 од.зб., 1930–1934 рр. 
Ізяславське виробниче товариство ,,Допомога”, ф.Р-2816, 2 од.зб., 1931-1932, 
1934 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль ,,Червоний чоботар”, 
ф.Р-316, 139 од.зб., 1928–1936 рр. 
Кам’янець-Подільська промислово-кооперативна артіль ,,Перемога”, ф.Р-3089, 
119 од.зб., 1944-1952 рр. 
Кам’янець-Подільська швейна виробничо-кооперативна артіль ,,Промкооп”, 
ф.Р-1773, 1 од.зб., 1929 р. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль ,,Червоний ткач”, ф.Р-
1930, 188 од.зб., 1927–1937, 1944–1959 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль ,,Фоточас”, ф.Р-1967,    
3 од.зб., 1936 р. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль інвалідів ім.Сакко          
і Ванцетті, ф.Р-1972, 196 од.зб., 1930–1936, 1944–1953 рр. 
Кам’янець-Подільська промартіль по виробництву колісних мастил, мила             
і пасти ,,Хімпром”, ф.Р-1973, 42 од.зб., 1929–1936 рр. 
Кам’янець-Подільська швейна артіль ім. Кагановича, ф.Р-1971, 2 од.зб.,         
1934 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль ,,Хімгіпс”, ф.Р-1974, 95 
од.зб., 1931–1937 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль ,,Труженик”, ф.Р-1976, 
2 од.зб., 1931–1935 рр. 
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Кам’янець-Подільська промислово-кооперативна артіль по виробництву взуття 
,,Шевська праця”, ф.Р-1979, 2 од.зб., 1929–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль по виробництву ковбас 
,,Червоний інвалід”, ф.Р-1989, 5 од.зб., 1928–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська кооперативно-виробнича артіль по виробництву 
будматеріалів, ф.Р-1992, 22 од.зб., 1930–1934 рр. 
Кам’янець-Подільська виробничо-кооперативна артіль з видобутку 
будматеріалів та виробництва художніх виробів і технічного гіпсу 
,,Технохімгіпс”, ф.Р-3282, 21 од.зб., 1932–1936 рр. 
Кам’янець-Подільський кооперативно-виробничий комбінат Вінницької 
обласної спілки інвалідів, ф.Р-1948, 240 од.зб., 1928–1938 рр. 
Кам’янець-Подільська продуктово-кооперативна артіль ,,Харчопродукт”, ф.Р-
1982, 17 од.зб., 1933 р. 
Красноставська виробничо-кооперативна артіль ім. Чапаєва по виробництву  
вогнетривкої цегли, ф.Р-1995, 3 од.зб., 1932–1933 рр. 
Кунівська кооперативно-промислова артіль ім. 30-річчя УРСР, ф.Р-3453,         
11 од.зб., 1951-1954 рр. 
Купільська кооперативно-промислова артіль ім.Чкалова, ф.Р-3452, 2 од.зб., 
1946-1947 рр. 
Летичівська кооперативно-промислова артіль ,,Червоний Жовтень”, ф.Р-3454, 
29 од. 
зб., 1946-1954 рр. 
Меджибізька кооперативно-промислова артіль інвалідів, ф.Р-3456, 5 од.зб., 
1949 р. 
Меджибізька кооперативно-промислова артіль ,,9 січня”, ф.Р-3458, 2 од.зб., 
1947–1948 рр. 
Меджибізька кооперативно-промислова артіль ,,1 Травня”, ф.Р-3457, 11 од.зб., 
1945–1948 рр. 
Миколаївська кооперативно-промислова артіль ,,Багатопром”, ф.Р-3459, 6 
од.зб., 1947–1949 рр. 
Новоушицька кооперативно-промислова артіль,,Пила”, ф.Р-3460, 6 од.зб., 
1946–1949 рр. 
Проскурівська кооперативна артіль інвалідів ,,Охоронець”, ф.Р-3461, 53 од.зб., 
1947–1953 рр. 
Славутська кооперативно-промислова артіль інвалідів ,,Бойовик”, ф.Р-3467, 4 
од.зб., 1944–1949 рр. 
Славутський комбінат виробничо-кооперативних артілей по виробництву 
силікатних виробів ім. Чапаєва, ф.Р-2621, 4 од.зб., 1932–1934 рр. 
Солобковецька кооперативно-промислова артіль ім.Ворошилова, ф.Р-3462, 9 
од.зб., 1947–1950 рр. 
Судимонтська промислова артіль,,Шамот”, ф.Р-4800, 62 од.зб., 1944–1956 рр. 
Тарасівська кооперативно-промислова артіль ,,Перемога”, ф.Р-3463, 6 од.зб., 
1945–1947 рр. 
Фельштинська кооперативна артіль ім.19-річчя Жовтня, ф.Р-3464, 2 од.зб., 
1946–1947 рр. 
Шепетівська кооперативна артіль ,,Промутиль”, ф.Р-3465, 7 од.зб.,                     
1953–1954 рр. 
Шепетівська промислова артіль ,,Пролетарій”, ф.Р-3071, 1 од.зб., 1931 р. 
Шепетівська промислово-кооперативна артіль,,Мотузник”, ф.Р-2001, 23 од.зб., 
1933–1934 рр. 
 
Створювалися з 1921 р. Виробляли промислові товари та товари широкого 
вжитку з місцевої сировини. Входили за галузевою ознакою до шкіряно-
текстильно-швейної, різнопромислової, гірничо-будівельно-торф’яної, харчо-
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хімічно-шкіряної, лісопромислової спілок кооперації, спілки кооперації 
інвалідів. 
У 1953 р. галузеві спілки промкооперації, спілка кооперації інвалідів та спілка 
лісопромислової кооперації ліквідовані. Артілі, що підпорядковувалися їм, 
перейшли у підпорядкування облпромради. У 1960 р. передані у відання 
міністерств і відомств. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1947 рр., останнє - 1965 р. 
Інформація використовувалась у наукових і краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, розпорядження, циркуляри. Протоколи засідань правлінь, 

загальних зборів членів артілей, виробничих нарад, розціночно-конфліктних та 
ліквідаційних (1949–1956) комісій. Накази, статути, виробничо-фінансові 
плани, звіти. Статзвіти (1934). Акти обстеження підприємств, прийому 
виконаних робіт, обліку готової продукції. Штатні розписи, кошториси 
адмінуправлінських витрат, техпромфінплани, бухгалтерські звіти, головні 
книги. Картки обліку робітників і службовців, списки членів артілей. 

 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ 

 
Окружні спілки сільськогосподарської кооперації (Господарспілки) 

 
2 фонди, 2217 од.зб., 1918–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кам'янецька, ф.Р-1685, 1390 од.зб., 1918–1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-1953,  827 од.зб., 1923–1930 рр. 
 
Утворені в 1923 р. на базі районних спілок сільськогосподарської кооперації. 
Об’єднували більшість сільськогосподарських товариств по виробництву, 
переробці і збуту зернових, бобових і технічних культур, садово-городніх 
виробничих кооперативів. Ліквідовані в 1930 р. 
Фонди I категорії. Перше надходження – 1930 р. 

 
Постанови, декрети, циркуляри ВУЦВК, РНК УРСР, НК земельних 

справ, торгівлі, фінансів УРСР, Всеукраїнської спілки сільськогосподарської 
кооперації. Протоколи засідань правлінь окружних спілок, окружних з’їздів 
представників кооперативів і сільськогосподарських колективів. Статути 
„Господарспілок”. Справи про утворення і діяльність сільськогосподарських 
кооперативних товариств (1922–1925). П’ятирічні плани розвитку 
сільськогосподарської кооперації округів (1928–1932). Плани роботи (1926–
1929) та річні, місячні звіти про діяльність окружних господарспілок і 
сільськогосподарських товариств (1923–1929). Статути, акти обстеження і 
списки сільськогосподарських товариств. Акти ревізій і обстеження окружних 
господарспілок (1925–1930). Матеріали про реєстрацію сільськогосподарських 
кооперативних товариств. Протоколи нарад при господарспілках про 
забезпечення сільськогосподарських товариств машинами, утворення 
прокатних пунктів і майстерень по ремонту сільськогосподарського інвентарю. 
Листування правлінь окружних спілок з галузевими спілками і товариствами 
сільськогосподарської кооперації про сприяння колективізації сільського 
господарства, підготовку, проведення посівних кампаній, заготівлю 
сільськогосподарських продуктів і сировини, організацію підприємств харчової 
промисловості, проведення агрокультурних і меліоративних заходів, видачу 
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насіннєвої і грошової позик сільськогосподарським товариствам, підготовку 
сільськогосподарських кадрів. Звернення правлінь окружних господарспілок до 
членів сільськогосподарських товариств і колективів про залучення 
незаможних селян до товариств. Листування Шепетівської окргосподарспілки з 
Шведським інститутом культивування насіння і Шведським акціонерним 
товариством „Діаболосепаратор” про замовлення насіння і обладнання для 
маслозаводів (1925–1926). Відомості про стан і проведення заготівлі зерна і 
технічних культур, продаж сільськогосподарського знаряддя і мінеральних 
добрив (1929-1930). Заяви сільськогосподарських товариств про видачу 
насіннєвої позики. Особові справи співробітників і спеціалістів. 

 

Районні спілки сільськогосподарської кооперації 
(райгосподарспілки) 

 
5 фондів, 349 од.зб., 1922–1924, 1928–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-308, 77 од.зб., 1928–1931 рр. 
Полонська „Хлібороб”, ф.Р-1505, 45 од.зб., 1922–1923 рр. 
Смотрицька, ф.Р-1718, 99 од.зб., 1930–1931 рр. 
Чемеровецька, ф.Р-2277, 12 од.зб., 1930–1931 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2030, 116 од.зб., 1923–1924 рр. 

 
Утворені в 1923 р. Керували діяльністю сільських виробничих кооперативних 
товариств. Ліквідовані в 1931 р. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1947р. 

 
Постанови РНК СРСР, Ради Праці і Оборони СРСР, РНК УРСР, 

розпорядження і директиви НК земельних справ, торгівлі, праці УРСР, 
Всеукраїнських спілок сільськогосподарської, буряківничої. тваринницької 
кооперації, Укрплодоспілки, Укрзерноцентру. Розпорядження, інструкції 
Всесоюзного господарського кооперативно-господарського банку. Циркуляри і 
вказівки Кам’янецької і Шепетівської окружних спілок сільськогосподарської 
кооперації про надання державних позик сільським виробничим товариствам, 
організацію агрономічно-індустріальних комбінатів, відгодівлю худоби, 
збільшення площ посівів цукрового буряка, кооперування селянської бідноти. 
Протоколи засідань правлінь районних спілок сільськогосподарської 
кооперації і листування про створення тваринницьких ферм, організацію 
сільськогосподарських виставок, прокатних пунктів, робітничих кооперативів. 
Річні звіти сільських виробничих товариств (1930). Плани постачання 
товариств і колгоспів насіннєвим матеріалом, саджанцями плодових дерев і 
мінеральними добривами (1930–1931). Статути сільських виробничих 
кооперативних товариств. Статистичні зведення про економічний стан 
Кам’янець-Подільського району (1930) Відомості про хід колективізації 
сільського господарства по Кам’янець-Подільському району (1930). Відомості 
про заготівлю і контрактацію сільськогосподарських продуктів і сировини. 
(1930–1931). Акти обстеження сільських виробничих товариств (1930). 

 
 

Сільськогосподарські виробничі товариства 
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14 фондів, 63 од.зб., 1923–1932 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Вихватівецьке садово-городнє виробниче товариство, ф.Р-251,6 од.зб., 1930–
1931 рр. 
Гуменецьке товариство по спільному обробітку землі “Бідняк”, ф.Р-773, 1 
од.зб.,1928 р. 
Ізяславське міське виробниче товариство “Допомога”,ф.Р-2816, 2 од.зб.,       
1931–1932, 1934 рр. 
Карповецьке сільське буряківниче товариство,ф.Р-1960, 1 од.зб.,1929 р. 
Китайгородське товариство по спільному обробітку землі “Комунар”, ф.Р-
1410, 2 од.зб., 1929–1930 рр. 
Копистинське кооперативно-виробниче буряківниче товариство “Жовтень”, 
ф.Р-3195, 1 од.зб., 1927 р. 
Кочубіївське сільськогосподарське кооперативне товариство “Нива”, ф.Р-2693, 
5 од.зб., 1924–1926 рр. 
Купинська районна спілка буряківничих товариств Лянцкорунського району, 
ф.Р-1705, 4 од.зб., 1930–1931 р. 
Летавське зернове товариство “Новий шлях”, ф.Р-1864, 1 од.зб., 1930 р. 
Летавське буряківниче товариство “Цукровик”, ф.Р-1637, 3 од.зб.,  
1928–1929 рр. 
Летавське сільськогосподарське кооперативне товариство “Допомога”, ф.Р-
2613, 34 од. зб., 1923–1926 рр. 
Малинковецьке товариство по спільному обробітку землі  “Червона зірка”, 
ф.Р-2622, 1 од.зб., 1928 р. 
Соколецьке товариство по спільному обробітку землі “Передовик”, ф.Р-2346,  
1 од.зб., 1928 р. 
Шельмівське сільськогосподарське виробниче товариство Ізяславського 
району, ф.Р-114, 1од.зб., 1932 р. 

 
Утворилися на підставі декрету ВЦВК і РНК СРСР від 16 серпня 1921 р. “Про 
сільськогосподарську кооперацію”. Виробничі товариства сприяли розвитку 
сільського господарства, створили передумови для масової колективізації. 
Ліквідовані в 1932 р. 

 Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1931р., останнє – 1947 р. 
 

Циркуляри, розпорядження Української спілки сільськогосподарських 
колективів „Укрколгосп”, „Укрзернотресту”, Кам’янець-Подільської окружної 
спілки сільськогосподарських кооперативів і колективів „Окргосподарспілка”, 
райгосподарспілок. Інструкції Кам’янецької молочарспілки про заготівельні 
ціни на продукцію тваринництва та шкірсировину. Циркуляри і розпорядження 
окружних спілок буряківничих товариств. Договори однорічної контрактації 
зернових посівів, посівів технічних культур, тваринницької продукції по 
кущах, колгоспах, комунах, сільгоспартілях, СОЗах. Річні звіти 
сільськогосподарських колективів. Виробничі плани, акти обстеження роботи 
товариств, акти ревізійних комісій. Книги: головні, пайщиків, майна, прибутків 
і витрат, касові, товарні. Протоколи загальних зборів та засідань правлінь 
сільськогосподарських товариств про вибори правлінь і ревізійних комісій, 
кооперування селянських господарств, усуспільнення робочої худоби та 
сільськогосподарського інвентарю, збір пайових внесків. Протоколи загальних 
зборів і засідань правління Ізяславського міського виробничого товариства 
„Допомога”. 
 

Окружні спілки сільськогосподарських колективів 
(окрколгопспілки) 
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2 фонди, 515 од.зб., 1923–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Кам’янецька, ф.Р-304, 200 од.зб., 1926–1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-964, 315 од.зб., 1923–1930 рр. 

 
В липні 1927 р. при окружних спілках сільськогосподарської кооперації 
утворені секції сільськогосподарських колективних господарств  
„Окрколгоспсекція”. В їх завдання входило забезпечення керівництва 
колективізацією сільського господарства, організаційно-господарського та 
технічного обслуговування колгоспів. В червні 1929 р. реорганізовані в 
окружні спілки сільськогосподарських колективів. Припинили діяльність в 
1930 р. у зв’язку з ліквідацією округів. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1931 р. 

 
Постанови РНК СРСР, циркуляри НК праці УРСР, окружкомів КП(б)У 

про організацію і порядок оплати праці в колективних господарствах, 
направлення в колгоспи двадцятип’ятитисячників (1929-1930). Накази НК 
земельних справ УРСР, циркуляри, розпорядження, інструкції Всеукраїнської 
спілки сільськогосподарських колективів, вказівки Кам’янецької і 
Шепетівської окружних спілок сільськогосподарських кооперацій, протоколи 
засідань правлінь окрколгоспспілок і листування про організацію колгоспів, їх 
зміцнення, поліпшення керівництва колективами, боротьбу з куркульством, 
об’єднання сільськогосподарських колективів в спілки по галузях, організацію 
сільськогосподарських виробничих кущів. Циркуляри і вказівки Наркомзему 
УРСР, Укрколгоспцентру, окружних земельних відділів. Протоколи 
організаційних бюро окрколгоспспілок про організацію МТС і машинно-кінних 
станцій, підготовку трактористів, агрономічне обслуговування колгоспів, 
заходи щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур, 
утворення тваринницьких ферм в колгоспах. Положення про окрколгоспсекції 
(1928). Протоколи окружних з’їздів (1927) і нарад сільськогосподарських 
колективів (1930). Плани роботи та річні звіти окрколгоспспілок (1927–1929). 
План організації колективних об’єднань по Кам’янецькому округу (1928–1929). 
Матеріали про організацію і діяльність сільськогосподарських артілей, 
товариств по спільному обробітку землі, машиннотракторних товариств: 
статути, протоколи загальних зборів, річні звіти, дані про майновий стан членів 
товариств Шепетівського округу (1926–1930). Виробничі плани 
сільськогосподарських колективів Кам’янецького округу (1928–1930). 
Відомості про контрактацію і заготівлю зерна, інших сільськогосподарських 
культур в сільськогосподарських колективах. Відомості про кількість тракторів 
в Кам’янецькому окрузі (1929). Матеріали про кредитування колективних 
господарств Житомирським та Вінницьким “Сільбанками” (1927–1930.). Акти 
обстеження сільськогосподарських артілей (1926–1930). Особові справи 
співробітників окрколгоспспілок. 

 
Управління уповноваженого Всеукраїнського кооперативного 
товариства по збуту і експорту продуктів птахівництва по  
Кам’янецькому округу (Окркоопптахспілка) 

 
Ф.Р-1688, 205 од.зб., 1924–1929 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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Утворене в 1924 р. Керувало діяльністю районних спілок птахівничої 
кооперації і сільських птахівничих товариств, організовувало виробництво, 
переробку і збут продуктів птахівництва. Ліквідоване у 1930 р. 
Фонд III категорії. Перше надходження документів у 1931 р. 

 
Циркуляри і вказівки Кам’янецької окружної спілки 

сільськогосподарської кооперації і окружної коопптахспілки районним і 
сільським кооперативним організаціям. Протоколи нарад заготівельників і 
представників птахівничих товариств про утворення в селах птахівничих 
гуртків, застосування кращих форм збуту продукції, врегулювання 
взаємовідносин між державними заготівельними організаціями 
коопптахспілки. Звіти про роботу та стан птахівництва по районах округу 
(1927–1928). Протоколи засідань правління окружного товариства 
коопптахспілки з питань поліпшення роботи по заготівлі продуктів 
птахівництва, підготовки кадрів для птахівництва, розвитку птахівництва в 
сільськогосподарських артілях. Протоколи окружних з’їздів уповноважених 
кооперативів і колективів округу по організації районних коопптахспілок і 
сільських птахівничих товариств (1925, 1927). Плани розвитку птахівництва і 
роботи окружної коопптахспілки (1927–1929). Інструкції про врегулювання цін 
на продукти птахівництва. Акти обстеження стану птахівництва у 
сільгоспартілях (1929). Списки робітників і службовців, документи особового 
складу. 
 

Окружні спілки сільськогосподарських буряківничих товариств та 
артілей 

 
3 фонди, 249 од. зб., 1926–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Шепетівська, ф.Р-2475, 77 од.зб., 1924– 1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-1771, 165 од.зб., 1927–1930 рр. 
Проскурівська, ф.Р-2224, 7 од.зб., 1926–1930 рр. 

 
Утворені в 1926 р. для надання агрономічної і технічної допомоги колгоспам і 
селянським господарствам у вирощуванні та заготівлі цукрових буряків. Ліквідовані 
в 1930 р. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1950 р. 

 
Циркуляри, розпорядження, інструкції Всеукраїнської спілки 

буряківничої кооперації і протоколи засідань правління окружної спілки про 
допомогу селянам-біднякам у вирощуванні цукрових буряків, організацію 
виробничих гуртків, прокатних пунктів при буряківничих товариствах, 
проведення конкурсу і преміювання за вирощування високого врожаю 
цукрових буряків. План колективізації сільського господарства округу на      
1930 р. Плани агрономічної пропаганди (1928). Різні звіти сільських 
буряківничих товариств (1928–1929). Інструкції про організацію виробничих 
буряківничих гуртків (1928). Протоколи засідань правління окружної спілки, 
агрономічних нарад і листування про заходи підвищення врожайності 
цукрових буряків,  заготівлю високоякісного насіння і мінеральних добрив, 
підготовку спеціалістів по буряківництву, страхування посівних площ. 
Відомості про посівну площу і контрактацію цукрових буряків, надходження 
пайових внесків (1928). Акти обстеження спілки буряківничих товариств 
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(1928–1929). Матеріали про організацію буряківничих товариств (1928). 
Листування з окружною спілкою сільськогосподарської кооперації, окружним 
земельним відділом,  фінансовими органами округу про продаж 
сільськогосподарських машин буряківничим товариствам, закладку насіннєвих 
ділянок цукрового буряка на землях колгоспів, видачу державних позик 
буряківничим товариствам. 
 

Окружні спілки тваринницько-молочарської кооперації 
(молочарспілки) 

2 фонди, 547 од.зб., 1928–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янецька, ф.Р-309, 398 од.зб., 1921–1922, 1928–1931 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2843, 149 од.зб., 1928–1930 рр. 

 
Утворені в 1928 р. для надання допомоги колгоспам і селянським 
господарствам у збільшенні поголів’я великої рогатої худоби, свиней і овець, в 
підвищенні продуктивності тваринництва, для організації збуту м’яса, шкіри, 
молока і молочних продуктів. Ліквідовані в 1930 р. 
Фонд III  категорії. Перше надходження – 1931 р. 
 
Циркуляри і вказівки Всеукраїнської спілки тваринницько-

молочарської кооперації і окружних молочарспілок, протоколи засідань 
правлінь окружних молочарспілок і сільських тваринницько-молочарських 
товариств та листування з ними про реорганізацію системи 
сільськогосподарської кооперації, підготовку спеціалістів для фахових 
товариств, кооперування селянських господарств, контрактацію посівів, 
заготівлю і силосування кормів, відгодівлю великої рогатої худоби і свиней, 
Статути окружних молочарспілок (1929). Плани роботи окружних 
молочарспілок (1928–1930). Річні і квартальні звіти про роботу окружних і 
районних молочарспілок (1928-1930). Протоколи засідань правлінь окружних 
молочарспілок і листування про виведення племінної худоби, організацію 
пунктів для проведення агротехнічної роботи, організацію підприємств для 
переробки м’ясних і молочних продуктів. Протоколи з’їздів уповноважених 
сільських тваринницьких товариств про усуспільнення худоби, збільшення 
поголів’я великої рогатої худоби і свиней, організацію спільного випасу 
худоби (1929–1930). Протоколи зборів селян про організацію 
сільськогосподарських колективів і сільських тваринницько-молочарських 
товариств (1928). Інструкції про організацію і обслуговування прокатних 
пунктів. Плани контрактації м’ясних і молочних продуктів (1929–1930). Акти 
обстеження окружних молочарспілок (1930). Списки сільськогосподарських 
колективних об’єднань і фахових товариств Кам’янецького округу (1929–1930). 

 
Кам’янецька окружна спілка садово-городніх, виноградарських і 
бджільницьких кооперативів (“Плодоспілка”) 

 
Ф.Р-303, 323 од.зб., 1928–1930 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Організована в 1928 р. Керувала діяльністю сільських садово-городніх, 
виноградарських і пасічницьких товариств, створювала плодорозсадники, 
організовувала переробку і збут продукції товариств. Ліквідована в 1930 р. 
Фонд III категорії. Перше надходження - 1931 р. 
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Циркуляри, вказівки, інструкції НК торгівлі УРСР, Всеукраїнської 

плодоспілки і окружної спілки сільськогосподарської кооперації, протоколи 
окрплодоспілки і листування про заготівлю фруктів і овочів, вирощування 
лікарських рослин, розвиток виноградарства, бджільництва, шовківництва, 
розширення площ посівів картоплі і тютюну, розвиток парникового 
господарства в колгоспах, організацію пунктів прийому фруктів. Звіти про 
роботу спілки (1929–1930). Протоколи засідань правління і колегії спілки. 
Протоколи з’їздів уповноважених спілки і загальних зборів селян про  
організацію товариств і сільськогосподарських колективів (1929). Статути 
окружної плодоспілки і сільських товариств. Плани заготівлі і контрактації 
фруктів і овочів (1929–1930). Договори на контрактацію лікарських рослин. 
Відомості про стан шовківництва, заготівлю овочів і контрактацію картоплі по 
округу (1920). Акти ревізії товариств. Матеріали про організацію сільських 
плодоовочевих товариств (1929). Акти про стан колгоспів Кам’янецького 
округу (1930). Листування з фінансовими установами про видачу державних 
позик сільськогосподарським виробничим товариствам. 
 

 Районні спілки тваринницьких виробничих кооперативних 
товариств 
 
4 фонди, 70 од.зб., 1929–1931 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Деражнянська, ф.Р-1680, 1 од.зб., 1930 р. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-2720, 49 од.зб., 1929–1931 рр . 
Купинська, ф.Р-1707, 9 од.зб., 1930 р. 
Смотрицька, ф.Р-2228, 12 од.зб., 1930 р. 

 
Утворені в 1929 р. Керували діяльністю сільських тваринницьких 
виробничих кооперативних товариств. Ліквідовані в 1931 р. 
Фонди  III категорії. Перше надходження – 1949 р. 

 
Циркуляри, інструкції і вказівки Всеукраїнської спілки скотарсько-

молочарської кооперації “Добробут”, Кам’янець-Подільської спілки 
скотарсько-молочарської кооперації “Молочар-союз”. Статути спілок. Плани 
роботи і звіти Кам’янець-Подільської районної спілки тваринницьких 
виробничих товариств (1930). Плани і звіти про усуспільнення великої рогатої 
худоби, розвиток тваринництва (1930). Протоколи засідань правлінь районних 
спілок про організацію сільських виробничих кооперативних товариств, 
усуспільнення худоби, підготовку зооветтехніків. Протоколи нарад молочних 
пунктів про заготівлю молока, виробництво і відвантаження масла, 
контрактацію худоби, свиней, овець, кролів. Договори на контрактацію 
продуктів тваринництва. Відомості про стан кооперування сільського 
господарства, заготівлю молочних продуктів, хлібозаготівлю (1930), 
вирощування цукрових буряків. Акти обстеження Купинської районної спілки 
тваринницьких виробничих товариств. 
 

Районні спілки птахівничої кооперації (райкоопптахспілки). 

3 фонди, 89 од.зб., 1927–1930 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
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Кам’янецька, ф.Р-1665, 130 од.зб., 1927–1930 рр. 
Купинська, ф.Р-1766, 51 од.зб., 1927–1930 рр. 
Смотрицька, ф.Р-1665, 13 од.зб., 1927–1930 рр. 

 
Утворені в 1926–1927 рр. Керували діяльністю сільських птахівничих 
товариств та гуртків, організовували виробництво, заготівлю і збут продуктів 
птахівництва. Ліквідовані в 1930 р. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1948 р. 
 
Циркуляри і вказівки Кам’янецької окружної яєчно-птахівничої 

кооперації “Кооптахсоюз”, протоколи нарад представників сільських 
птахівничих товариств і листування про розвиток птахівництва в 
спеціалізованих колективних господарствах, розведення племінних курей, 
будівництво інкубаційних станцій, заготівлю продуктів птахівництва і кормів 
для птахівничих ферм. Протоколи нарад представників птахівничих товариств 
Кам’янеччини (1928). Статути (1930). Плани роботи райкоопптахспілок (1929). 
Річні і квартальні звіти Смотрицької (1928), Купинської (1930) 
райкоопптахспілок. Акти обстеження сільських птахівничих товариств. 
Протоколи загальних зборів членів птахівничих товариств Купинського району 
(1928). 
 

Кам’янець-Подільська районна спілка колективних господарств 
„Райколгоспспілка” 
 
Ф.Р-307, 63 од.зб., 1930–1932 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується в 1930–1932 рр. Займалася впровадженням 
постанов РНК СРСР, наказів і циркулярів Укрколгоспцентру по зміцненню 
колективних господарств району, закріпленню кадрів на селі. 
Фонд III категорії. 

  
Постанови ЦВК, РНК по фінансуванню колгоспної системи, 

соціального страхування на селі, збори на потреби культурного і житлового 
будівництва у містах, ліквідації заборгованості колгоспів по здачі зерна. Накази 
і вказівки Укрколгоспцентру по впровадженню Примірного статуту 
сільгоспартілі, переселення в комуни Кам’янець-Подільського району 
демобілізованих червоноармійців та їх забезпечення, про стан будівництва в 
колгоспах групи „А”, виконанню заходів в колгоспах прикордонної смуги 
Проскурівської округи, комплектацію територіальних частин РККА кіньми, 
возами, реманентом на період навчання перемінного складу. Постанови, 
протоколи засідань бюро районного парткомітету, фінансової трійки 
райвиконкому, протоколи засідання комфракції районної колгоспної спілки. 
Копія постанови РНК СРСР „Про заходи щодо забезпечення робочою силою 
кам’яно-вугільної промисловості”. Акти обстеження роботи райколгоспспілки 
по підготовці до весняно-польових робіт. Наказ НК земельних справ СРСР про 
передачу колгоспам ветеринарної мережі та її фінансування (1932). Листування 
з райпарткомом по використанню залишків насіннєвого матеріалу, ліквідацію 
неписьменності, проведенню дорожних та будівельних робіт в колгоспах, стан 
хлібозаготівель; Кам’янець-Подільською філією державного банку з 
фінансових питань. Протоколи засідань бюро Кам’янець-Подільського 
райпарткомітету, фракції Райколгоспспілки, групи колгоспів, списки 25-
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тисячників, голів сільських рад району. Протоколи засідань правління 
райколгоспспілки (1932). Документи з особового складу. 
 

Кам’янець-Подільський виробничий кущ сільськогосподарських 
колективів ім. Петровського 
 
Ф.Р-1719, 21 од.зб., 1930 р. Опис. Рос.мова. 

 
Фонд III категорії. Інформація фонду використовувалася в науково-дослідній 
роботі 
 
Постанови, розпорядження, директивні вказівки, інструкції 

Всеукраїнського і окружного союзів сільськогосподарських колективів. Статут 
виробничого куща. Протоколи загальних зборів по організації 
сільськогосподарських артілей, товариств по спільній обробці землі, 
протокольні постанови сільськогосподарських колективів. Договори по 
контрактації посіву зернових, бобових, плодових сільськогосподарських 
культур, розведення технічних культур. Планові показники по організації у 
господарствах куща птахівництва, тваринництва, бджільництва і шовківництва. 
Статистичні відомості стану розвитку колгоспів, наявності в них землі, 
батраків, керівників господарств, хід виконання весняно-польових робіт, 
створення Жванецької машинно-тракторної станції. Документи про вибори 
керівних органів колгоспів, з особового складу. Листування з різними 
інстанціями. 
 

ІНВАЛІДНА КООПЕРАЦІЯ 
 
Кам’янецьке окружне кооперативно-виробниче об’єднання 
інвалідів 

 
Ф.Р-1642, 242 од.зб., 1924–1929 рр. Опис. Укр., рос.  мови. 

 
Утворене постановою Подільського губернського виконавчого комітету від 24 
травня 1924 р. Об’єднувало виробничі артілі інвалідів Кам’янецького округу. 
Підпорядковувалось окружній інспекції соціального забезпечення і 
Всеукраїнській спілці кооперативних об’єднань інвалідів. Ліквідоване в грудні 
1927 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1933 р. 
 
Циркуляри, розпорядження Всеукраїнської спілки кооперативних 

об’єднань інвалідів. Протоколи засідань правління і зборів уповноважених 
артілей та майстерень. Статут, річні, піврічні плани, звіти, акти ревізій 
об’єднання. Протоколи зборів, звіти, статути, баланси, листування артілей 
інвалідів. 
 

Спілки кооперації інвалідів 
 
2 фонди, 456 од.зб. 1928–1930, 1939–1940, 1944–1953 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська обласна спілка кооперації інвалідів (облкоопінспілка),  
ф.Р-2740, 295 од.зб., 1939-1940, 1944–1953 рр. 
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Кам’янець-Подільська районна спілка кооперації інвалідів (райкоопінспілка),  
ф.Р-2748, 161 од.зб., 1928–1930 рр. 
 
Обласна спілка кооперації інвалідів (облкоопінспілка) створена у 1937 р. 
Поновила діяльність в червні 1944 р. Підпорядковувалась Українській спілці 
кооперації інвалідів. Районні спілки функціонували відповідно до 
адміністративно-територіального поділу. До системи входили спеціалізовані, 
різнопромислові, торгово-заготівельні артілі інвалідів та кустарів. 
Завдання: трудовлаштування інвалідів, виготовлення товарів широкого вжитку 
з місцевої сировини. На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 25 
серпня 1953 р. №1762 рішенням облвиконкому від 5 вересня 1953 р. № 2131 
облкоопінспілка об’єднана з облпромрадою. 
Фонди ІІ-ІІІ категорії. Перше надходження фонду Р-2740 – 1960 р., Р-2748 – 
1978 р. 
 
Постанови і директиви Укоопінради. Рішення облвиконкому. 

Протоколи з’їздів, звітно-виборних зборів. Статути артілей та спілок. Акти 
ревізій і обстежень. Норми і розцінки, технічні умови та ціни на продукцію. 
Відомості про введення в експлуатацію виробничих потужностей. Річні звіти з 
капіталовкладень. Річні, ліквідаційні баланси артілей. Штатні розписи, 
кошториси. Річні бухгалтерські звіти, статзвіти артілей та системи. Річні звіти з 
кадрів. Акти про збитки, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками 
(1944). Списки, картки, особові справи робітників і службовців. Відомості на 
виплату заробітної плати. 

 
Торговельні кущі інвалідів Всеукраїнської кооперативної спілки 
інвалідів 
 
2 фонди 62 од.зб., 1930–1934 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1694, 56 од.зб. 1930-1934 рр., 
Смотрицький, ф.Р-3495, 6 од.зб., 1931-1932 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1930-1934 рр. 
Підпорядковувалась кооперативній спілці інвалідів. Займалися 
виробництвом та продажем товарів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1980 р. 
 
Циркуляри Вукоопспілки, управління оптової торгівлі. Протоколи 

засідання правління та загальних зборів об’єднання інвалідів. Річні фінансові 
звіти. Статистичні звіти. Листування з закладами та установами по питанню 
цін на товари та податку з товарообігу.  

 
 

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 
 

Новоушицьке єдине споживче товариство 
 

Ф.Р-2507, 9 од.зб., 1917–1923 рр. Опис. Укр. мова. 
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Діяльність установи простежується протягом 1917–1923 рр. 
Підпорядковувалося облспоживспілці. Займалося постачанням населенню 
промислових та продовольчих товарів.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1961 р. 
Протокол засідання президії Проскурівського окружного виконавчого 

комітету. Протокол засідання правління споживчого товариства. Засідання 
планової комісії, правління Новоушицького єдиного робітничого кооперативу. 
Відомості на видачу товарів по талонах. Акти обслідування єдиних споживчих 
товариств. Списки пайщиків Новоушицького міського кооперативу. 

 
Кам’янецька окружна споживча спілка кооперативних товариств 
„Окрспоживспілка” 

 
Ф.Р-1682, 1547 од.зб., 1918–1930 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
20 березня 1917 р. споживчими товариствами Кам’янецької округи було створено 
Кам’янецьку окружну спілку споживчих товариств. В 1920 р. її перейменовано на 
районну спілку споживчих товариств. В 1921–1922 рр. вона функціонувала як 
районна філія Подільської губспілки. З вересня 1922 р. отримала статус 
самостійної структури. У 1924 р. перейменована у Кам’янецьку районну 
споживчу спілку кооперативних товариств „Райспілка”. З 1929 р. – працює як 
Кам’янецька окружна споживча спілка кооперативних товариств 
„Окрспоживспілка”. Припинила діяльність в 1930 р. у зв’язку з ліквідацією 
округів. Керувала діяльністю споживчих та кооперативних організацій регіону. 
Організовувала постачання населення продуктами та товарами через споживчі 
товариства.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1940 р., останнє – 1950 р. Інформація 
використовувалась в енциклопедичних та  наукових виданнях. 

 
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, інструкції ВУЦВК, РНК 

УРСР, Вукоопспілки, Української економічної наради, „Губспілки”, 
„Райспілки” та „Окрспоживспілки”. Листування про товарообмін, участь у 
зовнішньому ринку, ціноутворення, участь в сільськогосподарських виставках, 
організацію роботи споживчих товариств та кооперативних організацій, по 
кадрах, розвиток кустарної та дрібної промкооперації. Статут райспілки (1922–
1923). Протоколи з’їздів та зборів пайовиків, представників та уповноважених 
споживчих товариств, протоколи засідань комісій і секцій райспілки, 
протоколи засідань правління губспілки, райспілки та споживчих товариств. 
Плани роботи, інформації, доповідні, звіти про роботу райспілки, її відділів, 
споживчих товариств. Доповідні про підсумки обстеження споживчих 
товариств та кооперативних організацій, акти обстеження діяльності спілки, 
споживчих товариств, кооперативних установ. Баланс райспілки (1919, 1923–
1924). Кошториси, штатні розписи райспілки, виробничі кошториси 
промислових підприємств райспілки за (1921–1922). Баланси сільських 
споживчих товариств. Відомості про ринкові ціни (1921), чисельність 
населення (1921–1922), економічний та політичний стан району (1922), 
заробітну плату (1922–1923, 1929). Положення про райспілки (1921).  

 
Новоушицький міський робітничий кооператив  
Новоушицького єдиного споживчого товариства 
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Ф.Р-1649, 10 од.зб., 1922–1923 рр. Опис, каталог. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1922–1923 рр. Підпорядковувався 
Новоушицькому районному споживчому товариству. Надавав послуги 
мешканцям міста в галузі торгівлі. 
Фонд ІІІ категорії. Інформація використовувалась в енциклопедичних, 
наукових виданнях. 

 
Постанови РНК УРСР про умови роботи фабрично-заводських 

місцевих комітетів. Розпорядження, циркуляри ЦК Всеросійської профспілки 
радянських працівників. Звіт Новоушицького єдиного споживчого товариства 
(1922). Витяги з засідання правління президії повітової профспілки службовців. 
Акти прийому товарів зі складів. 
 

Шепетівська окружна спілка споживчих товариств  
(окрспоживспілка) 

 
Ф.Р-1619, 23 од.зб., 1929–1930 рр. Опис, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Розпочала діяльність у 1929 р. у зв’язку з створенням округу. Здійснювала 
керівництво споживчими товариствами округу. Здійснювала контроль за 
роботою споживчих спілок на території округи. Ліквідована в 1930 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1950 р., останнє – 1954 р. 
Інформація використовувалась в енциклопедичних, наукових виданнях. 

 
Циркуляри, накази Спілки забезпечення УРСР. Постанови правління 

окружної споживчої спілки. Протоколи засідання контрольної економічної 
комісії правління. Звіти сільських споживчих товариств.  
 

Шепетівська міжрайонна контора Московської спілки 
споживчих товариств 

 
Ф.Р-965, 19 од.зб., 1932–1934 рр. Опис, каталог. Укр. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1932-1934 рр. 
Підпорядковувалася Московській спілці споживчих товариств. Займалася 
заготівлею сільсько-господарської продукції на території Шепетівського 
району. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження –1948 р., останнє – 1961 р. 
Інформація використовувалась у наукових виданнях.  

 
Накази Вінницької обласної контори. Протоколи засідань Шепетівської 

міжрайонної контори. Відомості на виплату заробітної плати робітникам та 
службовцям контори, по заготівлі сільськогосподарської сировини 

 
Кам’янець-Подільський робітничий кооператив 
 
Ф.Р-312, 67 од.зб., 1925–1935 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність простежується у 1925–1935 рр. Належав до системи 
споживчої кооперації. Організовував у місті та районі випікання хліба, 
громадське харчування, промислове виробництво 
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сільськогосподарських продуктів. До його складу входили хлібозавод, 
ковбасна фабрика, столові, крамниці, садово-городній радгосп при 
Кам’янець-Подільському колгоспі. Ліквідований на підставі постанови 
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 20 жовтня 1935 р., наказом Вінницького 
обласного відділу внутрішньої торгівлі від 25 жовтня 1935 р. №19. 
Перейшов до системи держторгівлі як Кам’янецька контора №2 при 
облвінницькторзі. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Постанови, обіжники, розпорядження, інструкції, накази ВЦРК, 

окрвиконкому. Директиви Вінницької облспоживспілки. Протоколи, акти, 
баланси міського споживчого товариства. Договори на оренду, акти 
обстеження крамниць. Листування з ДПУ, установами, організаціями. 
Алфавітні списки пайовиків (1930–1934). Квартальні фінзвіти, кошториси. 
Списки співробітників, відомості на видачу зарплати. 
 

Районні, міські споживчі спілки  
 

36 фонди, 9869 од.зб., 1919–1987 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 

Районні 
Антонінська, ф.Р-3533, 241 од.зб., 1944–1961 рр. 
Базалійська, ф.Р-4784, 107 од.зб., 1944–1957 рр. 
Білогірська, ф.Р-6173, 124 од.зб., 1965–1978 рр. 
Берездівська, ф.Р-4446, 50 од.зб., 1944–1959 рр. 
Віньковецька, ф.Р-3597, 5 од.зб., 1944–1946 рр. 
Вовковинецька, ф.Р-4573, 145 од.зб., 1944–1957 рр. 
Волочиська, ф.Р-6001, 118 од.зб., 1946–1980 рр. 
Гвардійська, ф.Р-5537, 37 од.зб., 1948–1957 рр. 
Городоцька, ф.Р-5535, 321 од.зб., 1944–1974 рр. 
Грицівська, ф.Р-3626, 58 од.зб., 1950–1959 рр. 
Деражнянська, ф.Р-4134, 471 од.зб., 1944–1982 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-3741, 249 од.зб., 1944–1975 рр. 
Ізяславська, ф.Р-5889, 577 од.зб., 1947–1982 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-313, 1176 од.зб., 1921–1934, 1944–1981 рр. 
Красилівська, ф.Р-5363, 143 од.зб., 1950–1980 рр. 
Летичівська, ф.Р-4172, 200 од.зб., 1945–1977 рр. 
Мануїльська, ф.Р-3959, 260 од.зб., 1944–1949 рр. 
Меджибізька, ф.Р-3588, 22 од.зб., 1944–1949 рр. 
Миньковецька, ф.Р-3745, 84 од.зб., 1954–1959 рр. 
Новоушицька, ф.Р-1674, 523 од.зб., 1919–1929, 1944–1976 рр. 
Орининська, ф.Р-3615, 504 од.зб., 1944–1959 рр. 
Плужнянська, ф.Р-4488, 57 од.зб., 1945–1959 рр. 
Полонська, ф.Р-5602, 303 од.зб., 1947–1977 рр. 
Славутська, ф.Р-3372, 216 од.зб., 1938, 1944–1969 рр. 
Смотрицька, ф.Р-1740, 65 од.зб., 1931–1932, 1944–1959 рр. 
Солобковецька, ф.Р-4758, 103 од.зб., 1944–1959 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5177, 311 од.зб., 1944–1968 рр. 
Старосинявська, ф.Р-3560, 121 од.зб., 1949–1959 рр. 
Староушицька, ф.Р-3475, 173 од.зб., 1944–1959 рр. 
Хмельницька, ф.Р-5007, 358 од.зб., 1945–1985 рр. 
Чемеровецька, ф. Р-1724, 252 од.зб., 1927, 1931–1935, 1944–1961 рр. 
Чорноострівська, Ф. Р-3616, 150 од.зб.,1946–1961 рр. 
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Шепетівська, ф.Р-2365, 2021 од.зб., 1926–1930, 1944–1985 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-6223,92 од.зб., 1947–1987 рр. 
Міська 
Ізяславська, ф.Р-5914, 33 од.зб., 1965–1968 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-1735. 14 од.зб., 1919–1922 рр. 
Полонська, ф.Р-5648, 19 од.зб., 1063–1964 рр 
Створені на підставі декрету РСФСР в березні 1919 р. Підпорядковувалися 
облспоживспілці. Організовували споживчі товариства нижчого рівня та 
здійснювали контроль за їх роботою. 
Фонди І-ІІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., останнє – 1975 р. 

 
Постанови та розпорядження Вукоопспілки, обласної спілки споживчих 

товариств. Накази з основної діяльності. Постанови та протоколи засідань 
правління райспоживспілок. Документи зборів уповноважених акціонерів 
(протоколи, доповіді, звернення). Акти документальних ревізій фінансово-
господарської діяльності. Плани та аналізи господарської діяльності. Баланси 
сільських торговельних організацій з додатками. Річні плани товарообігу. 
Річні, квартальні звіти фінансово-господарської діяльності райспоживспілок. 
Річні бухгалтерські звіти, звіти по кадрах, по науковій організації праці. 
Прибутково-витратні кошториси та штатні розписи райспоживспілки. Книги 
обліку основних засобів. Протоколи засідань членів профспілкових організацій 
установ. 

 
Хмельницька обласна спілка споживчих товариств 
„Облспоживспілка” 

 
Ф.Р-3041, 2906 од. зб., 1944–1992 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена в 1937 р. у м. Кам’янець-Подільському. Рішенням Кам’янець-
Подільської обласної ради робітничих, селянських та червоноармійських 
депутатів від 10 червня 1944 р. №268 установу переведено у м. Проскурів. 
Підпорядковувалася Центроспілці СРСР та Укоопспілці. До її складу входило 
20 районних та 206 сільських споживчих товариств. Здійснювала керівництво 
та контроль за роботою споживчих товариств області.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1975 р., останнє – 2004 р. У 1994 р. 
розсекречено 51 од.зб.  
 
Постанови та розпорядження органів вищого рівня щодо організації 

торгівлі та будівництва. Постанови та вказівки Центроспілки, Укоопспілки 
(1944). Постанови Кам’янець-Подільського облвиконкому, накази НК торгівлі 
СРСР і Центроспілки. Протоколи, постанови та накази правління 
облспоживспілки. Протоколи виробничих нарад працівників облспоживспілки. 
Списки споживчих товариств (1966). Штатні розписи та кошториси 
адміністративно-управлінського персоналу. Річні плани товарообігу. Річні 
звіти райспоживспілок, облспоживспілки, зведені бухгалтерські звіти. 
Постанови ревізійної комісії. Протоколи засідань профспілкового комітету.  
 

ЛІСОПРОМИСЛОВА КООПЕРАЦІЯ 
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Кам’янець-Подільська обласна спілка лісопромислової кооперації 
(Облліспромспілка) Всеукраїнської Ради лісопромислової 
кооперації, м. Проскурів 
 
Ф.Р-3443, 365 од. зб., 1944–1953 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Об’єднувала і керувала роботою деревообробних артілей, які створювалися з 
початку  1937-х р. на території Кам’янець-Подільської області і займалися 
бондарним, столярним, лісообробним виробництвом. Ліквідована в 1953 р. в 
зв’язку із об’єднанням обласних спілок промислової кооперації, 
лісопромислової кооперації і кооперації інвалідів (постанова правління Спілки 
промислової кооперації УРСР №250 від 4 вересня 1953 р.) з переданням 
функцій Спілці промислової кооперації. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1966 р. Проведена реставрація і 
ремонт справ. Інформація використовувалася у науково-дослідній і видавничій 
діяльності. 

 
Постанови, рішення і розпорядження Президії Укрпромлісспілки, 

облліспромспілки, облвиконкому, обкому КПУ. Книги наказів з основної 
діяльності. Постанови облвиконкому по працевлаштуванню інвалідів Великої 
Вітчизняної війни (1945). Статути артілей (1947), статут облліспромспілки, 
доповіді пленуму облліспромспілки (1959). Постанова правління Ради 
промислової кооперації УРСР №250 від 4.09.1953 р. Акти збитків, завданих 
німецько-фашистськими окупантами артілям лісопромислової кооперації 
(1944). Зведені виробничі п’ятирічні плани по артілях (1946-1950). Контрольні 
цифри планів по виробництву товарів широкого вжитку (1946), п’ятирічні 
плани випуску валової продукції, роздрібного товарообігу. Плани концентрації 
і спеціалізації артілей (1949). Річні звіти фінансово-господарської діяльності. 
Протоколи балансових комісій (1945). Бухгалтерські звіти, штатні розписи і 
кошториси витрат, звіти з праці та кадрових питань (1947). Ціни і виробничі 
калькуляції на промислову продукцію артілей (1953). Титульні списки, 
кошториси капітального будівництва, технічні умови на готову продукцію, 
креслення. Кошториси на будівництво 3-х смолоскипидарних заводів 
Славутської артілі „Смолопродукт” (1950). Акти введення в дію об’єктів 
комбудівництва (1952–1953). Акти кваліфікаційних комісій артілей (1948). 
Директивні вказівки, акти, відомості про злиття та ліквідацію артілей (1949, 
1952). Звіти профтехшкіл про перекваліфікацію кадрів, списки випускників 
Летичівської профтехшколи (1953). Протоколи засідань, списки, автобіографії 
голів і працівників артілей (1945, 1952). Протоколи засідань оргбюро (1944). 
Єдиний реєстр обліку робітників і службовців по професіях (1947). Звітні 
доповіді артілей (1949). Документи про нагороди передовиків-стаханівців 
виробництва (1950). Соціалістичні зобов’язання і підсумки їх виконання. 
Документи з особового складу. 
 

Кам’янець-Подільський міжрайонний лісовий робітничий 
кооператив „Лісробкооп” Вінницької області 
 
Ф.Р-2819, 7 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується з 1931–1932 рр. Підпорядковувався Кам’янець-Подільській 
Облліспромспілці. Займався торгівлею і матеріально-технічним забезпеченням 
робітників лісового господарства Вінницької області. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1935 р. 
Постанови РНК праці і оборони СРСР, інструкції, вказівки Кам’янець-

Подільської облліспромспілки. Місячні звіти про реалізацію товарів, грошових 
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сум, акти перевірки роботи бухгалтерії. Підсумки виконання торгово-
фінансових планів, списки пайщиків, протоколи виробничих нарад. Документи 
з особового складу. 

 
Кам’янець-Подільська міжрайонна кооперативна спілка мисливців 
і рибалок 
 
Ф.Р-1706, 41 од. зб., 1931–1933 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяла упродовж 1931-1933 рр. Підпорядковувалася Вінницькій обласній спілці 
мисливців і рибалок. 
Займалася заготівлею пушини лісової фауни, розведенням та реалізацією 
колгоспам, кооперативам мальків риби. Ліквідована в 1933 р. 
 
Розпорядження, циркуляри, вказівки Всеукраїнської обласної спілки 

ВУКСМР з питань заготівель різної сировини. Статистичний звіт про членство 
організації системи мисливської кооперації. Статут спілки (1932). Договори на 
поставку риби установам і організаціям м. Кам’янець-Подільського. Відомості, 
фактури, акти на здачу пушини, заготівлю мисливських товарів. Зведення з 
мобілізації засобів; динаміку членства організації; заготівлю шкіри і пушини 
лісової фауни. Бухгалтерські документи. Річні бухгалтерські звіти. Відомості з 
переведення паїв мисливців та рибалок (1932). Протоколи засідань правління 
та зборів членів спілки. Листування з мисливцями, держбанком. Справа з 
рибальства (1933), договори, термінові донесення. 
 

ОСВІТА, ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ 
 

Органи управління освітою і просвітницькими організаціями 
 
Відділи народної освіти виконавчих комітетів повітових рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 

 
7 фондів, 566 од. зб., 1919–1923 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Ізяславський, ф.Р-3395, 3 од. зб., 1922–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-6, 243 од. зб., 1920–1923 рр. 
Летичівський, ф.Р-1559, 20 од. зб., 1922–1923 рр. 
Новоушицький, ф.Р-1098, 286 од. зб., 1919–1923 рр. 
Полонський, ф.Р-3397, 11 од. зб., 1921–1923 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2708, 1 од. зб., 1922 р. 
Старокостянтинівський, ф.Р-3396, 2 од. зб., 1922–1923 рр. 
 
Утворені в квітні-травні 1919 р. згідно з постановою РНК УРСР „Про 
організацію місцевих органів радянської влади і порядок управління” від             
8 лютого 1919 р. До їх функцій входило: організація загальноосвітніх шкіл і 
керівництво їх роботою, підготовка працівників середньої і нижчої кваліфікації 
для потреб народного господарства і культурного будівництва, ліквідація 
неписьменності, боротьба з дитячою безпритульністю, керівництво місцевими 
установами культури, освіти і мистецтва, організація охорони пам’яток 
культури і природи. 
Припинили діяльність у березні 1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження у 1923 р. 
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Декрети, постанови, циркуляри, інструкції НКО УРСР. Постанови, 

розпорядження губернських, повітових виконкомів і відділів народної освіти. 
Вказівки Подільського губернського виконкому, протоколи засідань 
політвиконкому про організацію архівного управління в м. Кам’янці-
Подільському (1922). Протоколи конференцій, з’їздів вчителів, засідань колегій 
відділів народної освіти. Накази по відділах (1920–1923). Плани, доповіді, річні 
звіти повітових і волосних відділів народної освіти (1920–1923). Доповіді про 
роботу і стан установ професійної освіти, трудових шкіл, дитячих будинків. 
Відомості про мережу учбових закладів та інтернатів, культурно-освітніх 
закладів. Звіти та зведення про відкриття, стан і діяльність польських, 
єврейських шкіл (1921–1923). Доповідь про діяльність Кам’янець-Подільського 
культосвітнього товариства „Просвіта” (1920–1921). Відомості про стан 
робітничо-селянського факультету сільськогосподарського інституту в 
Кам’янці-Подільському (1922). Історична довідка про духовну семінарію в        
м. Кам’янці-Подільському (1920–1921). Акти обстеження бібліотек, шкіл, 
дитячих будинків. Листування з губернським і волосними відділами народної 
освіти про утворення трудових шкіл, ліквідацію неписьменності, відкриття хат-
читалень, діяльність гуртків художньої самодіяльності, стан роботи 
археологічного музею в Кам’янці-Подільському (1922), про охорону дитинства, 
прибуття до м. Кам’янця-Подільського дітей з голодуючих губерній та їх 
розподілення по селах повіту (1922). Штатні розписи, кошториси на утримання 
шкіл, дитячих будинків. 
 

Інспектури народної освіти виконавчих комітетів окружних рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
 

3 фонди, 7266 од. зб., 1922–1930, 1935, 1937 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецька, ф.Р-5, 6760 од. зб., 1922–1930 рр. 
Проскурівська, ф.Р-1100, 27 од. зб., 1924–1930, 1935, 1937 рр. 
Шепетівська, ф.Р-1086, 479 од. зб., 1923–1930 рр. 

 
Утворені у березні 1923 р. Розробляли та забезпечували виконання заходів 
щодо організації роботи шкіл, дошкільних і позашкільних установ, закладів 
культури, масової професійної освіти. Проводили роботу з ліквідації 
неписьменності, бездоглядності дітей, займалися питаннями охорони пам’яток 
культури і природи. 
Ліквідовані в 1937 р. у зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської області. 
Фонди І категорії. Документи надійшли на зберігання ф.Р-5 у 1931 р.; ф.Р-
1100 у 1946 р.; ф.Р-1086 – у 1953 р., у ф.Р-5 виявлено 171 од. зб., що містять 
ОЦД, в 1949 р. виділено до знищення 441 од. зб., в 1963 р. – розсекречено 1 од. 
зб. за 1924 р. Не підлягають копіюванню як ОЦД ф.Р-5. 

 
Постанови РНК УРСР, ВУЦВК, накази, розпорядження НКО УРСР, 

циркуляри губвиконкому, окрвиконкомів, губернської інспектури народної 
освіти. Доповідна записка НКО УРСР про оголошення Кам’янець-Подільської 
фортеці історико-культурним заповідником (1928). Протоколи засідань 
окрвиконкомів, правлінь окружних відділень профспілки працівників освіти, 
надзвичайних комісій з ліквідації неписьменності, українізації шкіл, окружного 
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комітету допомоги дітям. Протоколи з’їздів, конференцій вчителів (1923–1926), 
засідань педагогічних нарад навчальних закладів, загальних зборів батьків. 
Накази по інспектурах (1923–1930). Програми комуністичного дитячого руху 
(1925). Плани, звіти, доповіді, інформації про діяльність окружних інспектур 
народної освіти, шкіл, політосвітніх установ, окружних і районних методичних 
кабінетів, загальноосвітніх та професійних шкіл, технікумів, інститутів, 
дитячих установ, клубів, бібліотек, хат-читалень. Звіт про роботу Кам’янець-
Подільського історико-археологічного музею (1923), театру ім. Шевченка 
(1925), інституту народної освіти (1925). Статистичні дані про Всесоюзний 
перепис шкіл по районах Кам’янецького округу (1927), про національний і 
соціальний склад учнів шкіл (1923-1924). Акти обстежень учбових закладів, 
установ культури. Списки краєзнавчих організацій Кам’янецького округу 
(1927), пам’ятників історії та культури м. Кам’янця-Подільського та округу 
(1928). Листування з окрвиконкомами, районними інспектурами народної  
освіти про відкриття і ремонт шкіл, ліквідацію неписьменності,  забезпечення 
учбових закладів наочним приладдям,  вивчення історії Поділля, роботу клубів, 
бібліотек, забезпечення їх літературою. Документи з особового складу. 

 
Окружні комісії допомоги дітям 

 
2 фонди, 196 од. зб., 1923–1930 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Кам’янецька, ф.Р-1497, 104 од. зб., 1924–1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-1501, 92 од. зб., 1923–1930 рр. 

 
Утворені відповідно до постанови Кам’янецького окрвиконкому від 27 вересня   
1923 р., Шепетівського окрвиконкому від 18 вересня 1923 р. для боротьби з 
дитячою безпритульністю і організації громадської допомоги дітям. 
Підпорядковувалась окружним інспектурам народної освіти. 
Ліквідовані в травні 1929 р. Функції їх передані окружним комісіям по 
організації та використанню фонду ім. Леніна. 
Фонди ІІ категорії. Документи ф.Р-1497 надійшли на державне зберігання у 
1931 р., ф.Р-1501 – у 1950 р. 
 
Розпорядження, постанови, циркуляри, протоколи засідань Центральної 

комісії допомоги дітям, Подільського губернського і Кам’янецького окружного 
виконкомів, Кам’янецької та Шепетівської окружних комісій допомоги дітям, 
організації та використання фонду ім. Леніна. Плани, звіти, відомості про 
діяльність окружних комісій допомоги дітям. Положення про проведення 
тижня допомоги дітям (1923). Протоколи засідань першої Базалійської 
районної дитячої конференції (1924). Документи осередку „Друзі дітей”             
м. Шепетівки, списки його членів (1925). Листування з Центральною комісією, 
місцевими установами про організацію допомоги дітям – сиротам, боротьбу з 
безпритульністю. Списки та посвідчення безпритульних. Анкети обслідувань 
сімейного, майнового та соціального стану осіб, які отримують допомогу. 

 
Шепетівська окружна комісія у справах неповнолітніх 
правопорушників 

 
Ф.Р-2091, 432 од. зб., 1925–1928 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Утворена у 1923 р. Підпорядковувалася Народному комісаріату освіти УРСР. 
До її функцій входило: вжиття заходів з метою попередження правопорушень з 
боку неповнолітніх. Припинила діяльність у 1930 р. 
Фонд ІІ категорії. Документи надійшли на державне зберігання 1950 р. Описи 
на документи фонду складено у 1947 р., у 1961 р. – внесено додатковий опис. 
Експертиза цінності документів не проводилась. 
 
Інструкції НКО щодо заходів впливу на неповнолітніх 

правопорушників, протоколи засідань президії Шепетівського окружного 
виконкому, окружної комісії, окружного суду про боротьбу з дитячою 
безпритульністю, про відкриття трудових колоній (1925–1927). Акти обстежень 
трудових колоній і колекторів. Звіти про роботу комісій (1925–1928). Справи 
по звинуваченню неповнолітніх у правопорушеннях. Листування з окружною 
комісією допомоги дітям, школами, органами прокуратури про боротьбу з 
дитячою злочинністю. 

 
Управління народної освіти виконавчого комітету Хмельницької 
обласної Ради народних депутатів 

 
Ф.Р-908, 1921 од. зб., 1937–1941, 1944–1990 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Засноване в 1937 р. у зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської області. У 
березні 1944 р., після звільнення області від німецько-фашистських окупантів, 
діяльність управління відновлено. До 1988 р. йменувався відділ народної 
освіти, з жовтня 1988 – управління народної освіти. 
Здійснювало організацію і керівництво системою народної освіти в області, 
забезпечувало контроль щодо навчально-виховного процесу в закладах освіти, 
керувало підбором та розстановкою керівних педагогічних кадрів установ. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1946 р. Передбачається надходження 
документів за період після 1990 р. від архівного підрозділу установи. У 1991 р. 
проведено експертизу цінності документів в результаті чого 94 од. зб. 
виділено до знищення. У 1993 р. розсекречено 63 справи за 1944–1962 рр., їх 
включено до наукового обігу. Доступ до документів не обмежений. Документи 
в задовільному стані. Документна інформація використовувалася у наукових  
публікаціях . 

 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства освіти УРСР, 

постанови, рішення, розпорядження облвиконкому, обкому КП України, 
обкому ЛКСМУ з питань народної освіти. Накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради, колегії облвно. Документи обласних нарад активу 
працівників освіти, обласної медико-педагогічної комісії. Плани економічного і 
соціального розвитку народної освіти в області, розширення мережі 
початкових, семирічних, середніх навчальних закладів, шкіл робітничої та 
сільської молоді, дошкільних установ (1954–1960), розвитку учбово-
матеріальної бази для трудового навчання учнів, залучення школярів до 
суспільно-корисної праці (1985–1990). Плани і звіти обласного, міських і 
районних відділів народної освіти, загальноосвітніх, спеціальних, допоміжних 
шкіл-інтернатів, дошкільних дитячих та позашкільних установ. Заходи облвно 
щодо удосконалення навчально-виховної, спортивно-масової роботи в школах 
області, естетичного, трудового, військово-патріотичного виховання, 
організації медичного обслуговування, харчування, оздоровлення дітей, 
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ліквідації неписьменності і малописьменності серед дорослого населення 
(1954–1958), проведення громадського огляду роботи дошкільних закладів у 
колгоспах області (1961), працевлаштування випускників шкіл, забезпечення 
комп’ютерної грамотності учнів і впровадження електронно-обчислювальної 
техніки (1985–1990) тощо. Доповідні записки, довідки про перевірки роботи 
рай(міськ)вно, загальноосвітніх шкіл та інших установ народної освіти. 
Відомості про фактичну мережу шкіл, дошкільних та позашкільних закладів, 
кількість учнів та їх успішність. Матеріали про нагородження працівників 
народної освіти. Статистичні та бухгалтерські звіти про роботу облвно, відділів 
народної освіти, закладів освіти. Кошториси установ. Штатні розписи. 
Тарифікаційні списки працівників народної освіти. Листування з 
Міністерством освіти УРСР, рай(міськ)вно, іншими установами з питань 
народної освіти. 
 

Хмельницьке обласне управління професійно-технічної освіти 
 

Ф.Р-6119, 478 од. зб., 1969–1986 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Утворене у серпні 1969 р. відповідно до постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів 
України „Про заходи щодо поліпшення підготовки кваліфікованих робітників 
у навчальних закладах системи профтехосвіти”. У 1990 р. ліквідовано та 
приєднано до управління освіти та науки облдержадміністрації. Основні 
функції управління – керівництво навчальною, виробничою, виховною 
діяльністю учбових закладів професійно-технічної освіти, організаційне, 
кадрове, методичне забезпечення. 
Фонд ІІ категорії. На державне зберігання документи надійшли у 1985 р. 
Передбачається надходження документів за період після 1986 р. від архівного 
підрозділу управління освіти і науки облдержадміністрації.  Доступ до 
документів на загальних підставах. Документи у задовільному стані. 

 
Накази, рішення Держкомітету профосвіти при Раді Міністрів УРСР, 

Хмельницького облвиконкому. Накази обласного управління профтехосвіти з 
основної діяльності. Доповідні, довідки, інформації партійно-радянським, 
профспілковим, відомчим органам про стан профтехосвіти в області. 
Документи обласних педагогічних конференцій, нарад активу працівників 
профтехосвіти „День професіональної орієнтації” (1973), нарад інженерно-
педагогічного складу, зльотів учнів професійно-технічних училищ (1971–1972). 
Річні плани та звіти про діяльність обласного управління. Звіти про підсумки 
навчально-виховної роботи ПТУ, виробничого навчання, діяльність учбових 
господарств училищ. Заходи управління щодо вдосконалення виробничої, 
учбової та виховної роботи. Довідки, інформації про стан підготовки 
кваліфікованих робітничих кадрів. Документи про змагання з професійної 
майстерності серед учнів та майстрів СПТУ, про нагородження вчителів. Акти 
перевірок роботи училищ. Статистичні та бухгалтерські звіти облуправління, 
кошториси та штатні розписи. Відомості розподілу кредитів профтехучилищам 
(1971). 

 
Відділи народної освіти виконавчих комітетів міських, 
районних рад народних депутатів 

 
40 фондів, 13437 од. зб., 1926-1941, 1944-1988 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
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Районні 
Антонінський, ф.Р-3535, 216 од. зб., 1944–1963 рр. 
Берездівський, ф.Р-672, 5 од. зб., 1938–1940, 1953-1954 рр. 
Білогірський, ф.Р-3515, 212 од. зб., 1944–1961, 1964–1975 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3547, 522 од. зб., 1944–1962, 1967–1977 рр. 
Волочиський, ф.Р-3394, 427 од. зб., 1929–1931, 1944–1961, 1968–1975 рр. 
Ганнопільський, ф.Р-670, 4 од. зб., 1930–1932 рр. 
Гвардійський, ф.Р-5193, 6 од. зб., 1950–1956 рр. 
Городоцький, ф.Р-5190, 432 од. зб., 1944–1962, 1964–1974 рр. 
Грицівський, ф.Р-2709, 80 од. зб., 1938–1941, 1948–1962 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4131, 226 од. зб., 1944–1950, 1964–1970 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-1084, 252 од. зб., 1932–1937, 1946–1973 рр. 
Ізяславський, ф.Р-2573, 870 од. зб., 1933–1934, 1970–1981 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-626, 971 од. зб., 1928–1934, 1944–1973 рр.  
Красилівський, ф.Р-5220, 338 од. зб., 1947–1981 рр. 
Летичівський, ф.Р-4171, 1006 од. зб., 1945–1976 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3574, 109 од. зб., 1945–1959 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3739, 33 од. зб., 1950–1958 рр. 
Михайлівський, ф. Р-4897, 8 од. зб., 1952–1955 рр. 
Новоушицький, ф.Р-3721, 351 од. зб., 1948, 1952–1960, 1965–1978 рр. 
Орининський, ф.Р-3609, 325 од. зб., 1937, 1946–1956 рр. 
Остропільський, ф.Р-5425, 138 од. зб., 1944–1958 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4247, 52 од. зб., 1949–1959 рр. 
Полонський, ф.Р-2716, 353 од. зб., 1939, 1944–1962, 1967–1979 рр. 
Проскурівський, ф.Р-2966, 7 од. зб., 1934–1935, 1944–1946 рр. 
Сатанівський, ф.Р-5192, 9 од. зб., 1957–1959 рр. 
Славутський, ф.Р-1204, 517 од. зб., 1926–1929, 1931–1941, 1944–1976 рр. 
Смотрицький, ф.Р-3542, 61 од. зб., 1950–1962 рр. 
Солобковецький, ф.Р-4898, 37 од. зб., 1947–1957 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5095, 495 од. зб., 1948–1975 рр. 
Старосинявський, ф.Р-3562, 166 од. зб., 1953–1959, 1961–1984 рр. 
Староушицький, ф.Р-610, 1226 од. зб., 1931–1941, 1944–1958 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-3936, 265 од. зб., 1944–1961, 1967–1982 рр. 
Хмельницький, ф.Р-6179, 80 од. зб., 1965–1982 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-3143, 485 од. зб., 1931–1935, 1944–1962 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3674, 103 од. зб., 1944–1960 рр. 
Шепетівський, ф.Р-2855, 391 од. зб., 1937–1938, 1940, 1945–1974 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-4889, 567 од. зб., 1944–1983 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1091, 1243 од. зб., 1930, 1944–1988 рр. 
Хмельницький, ф.Р-902, 666 од. зб., 1934–1941, 1944–1982 рр. 
Шепетівський, ф.Р-5762, 183 од. зб., 1963–1983 рр. 

 
У 1927 р. введені посади районних інспекторів народної освіти, в 1931 р. згідно 
з постановою ВУЦВК утворені районні відділи народної освіти з наданням 
прав самостійних установ. Міські відділи утворені в 1935 р. 
Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю навчальних закладів, 
позашкільних дитячих установ, що знаходяться на районному та міському 
фінансуванні, організовували і контролювали роботу дошкільних установ, 
сприяли підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р., останнє – 1992 р. 
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Постанови, розпорядження, директивні вказівки РНК УРСР, 
Міністерства освіти УРСР, обласних, районних та міських виконкомів. Накази 
та розпорядження обласного, районних, міських відділів освіти. Протоколи 
засідань рад відділів народної освіти, конференцій вчителів, нарад директорів, 
педагогічних рад шкіл, методичних об’єднань вчителів. Плани роботи відділів, 
райметодоб’єднань, навчальні програми. Плани розширення мережі шкіл 
(1946–1951). Звіти, доповіді, інформації про діяльність відділів освіти, шкіл, 
(1931–1940, 1944–1988) дошкільних закладів, про ліквідацію неписьменності і 
малописьменності серед дорослого населення (1931–1932, 1953–1955), про 
роботу вечірніх шкіл сільської молоді (1953–1955). Інформації шкіл про 
навчально-виховну роботу, відомості про мережу шкіл, дошкільних закладів по 
районах, матеріально-технічну базу, підготовку до навчального року, про 
кількість вчителів, учнів, успішність. Протоколи випускних та перевідних 
екзаменів (1946–1957). Акти про збитки, заподіяні школам Чорноострівського 
району в період окупації (1944). Доповідні записки про надання допомоги 
дітям-сиротам та напівсиротам (1947–1955). Договори з колгоспами про 
надання допомоги школам в обладнанні учбовим приладдям (1932). 
Листування з облвно, виконкомами районних, міських рад депутатів трудящих 
про поліпшення навчально-методичної роботи, стан ідеологічної роботи, 
відкриття шкіл-інтернатів, методику викладання предметів, підвищення 
кваліфікації вчителів. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність шкіл, протоколи інвентаризації майна шкіл (1946). Документи з 
особового складу. 
 

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 

Кам’янець-Подільська державна аграрно-технічна академія 
 

Ф.Р-195, 2999 од. зб., 1919–1927, 1929, 1954–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворена відповідно до Закону Директорії УНР 22 жовтня 1919 р., як 
сільськогосподарський факультет при Кам’янець-Подільському державному 
українському університеті, на базі якого у 1921 р. засновано 
сільськогосподарський інститут. 1935 р. агрономічний факультет переведено 
до Житомирського, а зоотехнічний – Херсонського сільгоспінститутів. У 
жовтні 1954 р. відновлено роботу Кам’янець-Подільського державного 
сільгоспінституту, 1962 р. – відкрито загальнонауковий факультет з багатьма 
спеціальностями. Впродовж 1970-1995 рр. відбулися численні реорганізації, 
зміни назв структурних підрозділів, факультетів, кафедр. 1972 р. у складі 
інституту створена Проблемна науково-дослідна лабораторія гречки, головним 
напрямком діяльності якої є селекція, генетика, насінництво, біохімія культури 
гречки, впровадження наукових розробок у виробництво. Навчальний заклад 
має науково-дослідне господарство. З 1964 р. у вузі існує аспірантура, з 1972 р. 
– спеціалізована рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.1995 р.      
№ 876 і наказом Міністерства сільського господарства і продовольства 
України від 10.11.1995 р. № 305 на базі Кам’янець-Подільського державного 
сільгоспінституту створена Подільська державна аграрно-технічна академія. 
Підпорядковувалася Міністерству сільського господарства і продовольства 
України. 
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Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1935 р. В результаті проведеної 
експертизи цінності у 1989 р. виділено до знищення 19 од. зб., у 1993 р. – 
розсекречено 17 справ за 1956-1970 рр. Інформація використовувалася у 
наукових виданнях, публікаціях, НДР. 
 
Декрети, постанови РНК УРСР, розпорядження, рішення, накази 

Міністерства вищої освіти СРСР, України, директиви, циркуляри ЦК КПРС, 
Компартії України, обласного, міського, районного комітетів КПУ, виконкомів 
обласної, районної рад. Накази ректора, протоколи засідань вченої, методичної, 
педагогічної рад, державної екзаменаційної, приймальної комісій. Статут 
продовольчого колективу інституту, доповідь про його роботу (1922). 
Перспективні, річні, тематичні плани науково-дослідної, навчально-виховної 
роботи; річні інформаційно-аналітичні, статистичні звіти про роботу інституту 
(академії), факультетів, кафедр; однорічної школи підготовки керівних кадрів 
колгоспів, радгоспів (1962–1965), проміжні та заключні звіти кафедр про 
науково-дослідну роботу з держбюджетних та госпдоговірних тем; річні 
статзвіти про успішність студентів, про розподіл молодих спеціалістів, зведені 
звіти виконання планів підвищення кваліфікації кадрів. Документи 
міжнародних, регіональних, науково-теоретичних конференцій, міжвузівських, 
вузівських науково-методичних семінарів (протоколи, постанови, програми, 
тези доповідей), збірники робіт наукового студентського товариства (1967). 
Договори, угоди, контракти про творче співробітництво навчального закладу з 
установами України та зарубіжних країн, акти впровадження у виробництво 
результатів науково-дослідних робіт, реєстраційно-інформаційні карти 
науково-дослідних робіт. Документи спеціалізованої ради із захисту дисертацій 
на здобуття наукових ступеней (протоколи, стенограми засідань, звіти); звіти, 
доповіді, огляди, довідки, відомості про роботу аспірантури. Експертні 
висновки, пропозиції щодо проведення атестації факультетів. Листування з 
керівними центральними та місцевими органами влади, науково-дослідними 
інститутами, установами, колгоспами, радгоспами. Документи наукової 
бібліотеки (протоколи виробничих нарад, перспективні п’ятирічні, річні плани 
роботи, звіти, книжковий літопис бібліотеки за 1921–1970 рр.). Фінансово-
бухгалтерська документація (звіти, баланси, кошториси видатків, штатні 
розписи, протоколи, акти ревізкомісій, приймання-передачі справ вузу). 
Документи профспілкового комітету навчального закладу та студентського 
профкому. Колективні договори. Документи з особового складу. 

 
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут 

 
Ф.Р-302, 16397 од. зб., 1920–1935, 1948–1997 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Після реорганізації Кам’янець-Подільського державного українського 
університету рішенням НКО УРСР від 26 лютого 1921 р. створено два 
самостійні учбові заклади – інститут народної освіти (ІНО) та 
сільськогосподарський інститут. У 1930 р. ІНО перейменовано в інститут 
соціального виховання (ІСВ) з трирічним терміном навчання. У 1933–1934 рр. 
ІСВ реорганізовано у педагогічний інститут з чотирирічним терміном 
навчання. Згідно з розпорядженням НКО УРСР від 9 квітня 1935 р. педінститут 
був ліквідований, а студенти і матеріальна база розподілені між Київським, 
Черкаським, Одеським, Ніжинським та Вінницьким педінститутами.У 1939 р. 
відкрито учительський інститут з дворічним терміном навчання у складі двох 
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факультетів – історико-філологічного і мовно-літературного. Рішенням Ради 
Міністрів СРСР Кам’янець-Подільський учительський інститут з                   
1948–1949 н.р. було реорганізовано в педінститут з чотирирічним терміном 
навчання. Збільшувався викладацький колектив, відкривалися нові факультети, 
кафедри, розширювалася матеріальна база вузу. Педінститут займав важливе 
місце в науково-дослідницькій, краєзнавчій роботі, став ініціатором 
проведення наукових конференцій різних рівнів.  28 червня 1997 р. постановою 
Кабінету Міністрів України № 628 на базі інституту створено державний 
педагогічний університет. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1935 р. Очікується подальше 
надходження від архівного підрозділу вузу. В 1952 р. здійснено науково-
технічне опрацювання фонду, під час якого перероблено заголовки описів, 
уточнено крайні дати, проведено експертизу цінності документів та виділено 
до знищення 192 од. зб. В 1957 р. розсекречено 364 од. зб. за 1921-1926 рр. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях, публікаціях, НДР. 
 
Декрети, постанови, розпорядження РНК СРСР, УРСР, ВУЦВК, 

директиви, накази, інструкції Міністерства вищої освіти СРСР, УРСР, рішення 
Кам’янець-Подільського міськкому Компартії України, виконкому міської 
ради. Накази з основної діяльності інституту. Протоколи засідань науково-
шкільної ради (1921–1935), вченої ради, факультетських рад, кафедр інституту, 
приймальної комісії, комісії по захисту дипломних робіт (1922–1935). 
Програми, учбові плани, методичні розробки, лекції викладачів та рецензії на 
них. Плани роботи, звіти інституту, факультетів, деканатів, кафедр. Звіти голів 
екзаменаційних, державних кваліфікаційних комісій, керівників педагогічної 
практики студентів. Індивідуальні звіти викладачів (1949). Протоколи 
загальних зборів колективу інституту (1922–1923). Документи (плани, 
статзвіти, інформації) про роботу аспірантури (1994). Протоколи звітних 
студентських конференцій. Відомості про рух студентів за навчальний рік 
(1949–1950), про академуспішність студентів, матеріали з розподілу молодих 
спеціалістів, акти, відомості про видачу студентам хлібних, продуктових 
карток (1932–1934). Листування з НКО УРСР, Міністерством освіти України, 
Всеукраїнською академією наук, відділами освіти місцевих органів влади. 
Звіти, інформації, листи про роботу бібліотеки (1921–1935). Річні статистичні 
та фінансові звіти, кошториси видатків, штатні розписи. Документи з 
особового складу студентів (1920–1935). Документи профспілкового комітету, 
групи народного контролю. 
 

Кам’янець-Подільський державний учительський інститут 
 

Ф.Р-3202, 186 од. зб., 1939–1941, 1944–1952 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Утворений у червні 1939 р. згідно з наказом Всесоюзного комітету вищої 
школи при Раднаркомі СРСР № V/614 у складі двох факультетів – історико-
філологічного і мовно-літературного (українське та російське відділення) з 
дворічним терміном навчання. Інститут готував кадри вчителів для 5-7 класів, 
мав заочну форму навчання. Підпорядковувався Наркомпросу УРСР. 2 липня 
1941 р., у зв’язку з наближенням фронту, інститут припинив своє існування. 
Під час окупації його матеріальну базу було повністю знищено. З травня     
1944 р. Кам’янець-Подільський обком партії та облвиконком оголосили про 
відновлення роботи інституту. Вже 1 вересня 1944 р. розпочалися заняття на 
мовно-літературному факультеті. Наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 
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15.07.1948 р. № 1017 учительський інститут з 1948–1949 н. р. було 
реорганізовано в педагогічний із чотирирічним  терміном навчання. 
Фонд ІІ категорії. Вперше документи надійшли на державне зберігання у 1956 
р., у 1965 р. – приєднано фонд місцевого комітету профспілки працівників 
вищої школи і наукових закладів України по Кам’янець-Подільському 
вчительському інституту за 1944-1948 рр. в кількості 5 од. зб. Документи з 
управлінської діяльності за 1939-1941 рр. знищено під час Другої світової 
війни. 
 
Накази, рішення Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК 

СРСР, постанови і вказівки Міністерства вищої освіти СРСР, НКО СРСР, 
обласної та міської рад депутатів трудящих. Накази, розпорядження дирекції 
інституту. Протоколи засідань вченої ради, державної приймальної та 
екзаменаційної комісій інституту (1944–1945). Звіти про науково-дослідницьку 
роботу, протоколи наукових конференцій, учбові, календарні плани роботи, 
методичні розробки лекцій, плани і протоколи щодо розподілу молодих 
спеціалістів (1947). Матеріали про передачу інституту ботанічного саду (1945). 
Фінансово-бухгалтерські звіти, штатний розпис, кошториси. Документи з 
особового складу студентів (1939–1941). Листування з навчальних, 
адміністративно-господарських питань. Документи профспілкового комітету 
інституту.  
 

Кам’янець-Подільський інститут птахівництва Народного 
комісаріату освіти УРСР 
 
Ф.Р-299, 8 од. зб., 1930–1935 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність навчального закладу прослідковується  протягом 1930–1935 рр. 
Фонд ІІ категорії. Надійшов на державне зберігання 1935 р. у кількості 7 од. 
зб., які у 1957 р. були повністю розсекречені; у 1969 р. приєднано 1 од. зб. за 
1932 р., що виявлено у фонді Кам’янець-Подільського сільгоспінституту як 
таку, що не відноситься до складу даного фонду. Нових надходжень не 
очікується. Доступ до документів на загальних підставах. 
 
Постанови, розпорядження, циркуляри НКО України, головного 

управління робітничо-селянської Червоної армії, штабу Українського 
військового округу щодо здійснення допризовної підготовки в інституті (1930), 
військово-мобілізаційної роботи (1933). Директиви НКЗ  УРСР про облік зброї, 
боєприпасів, вибухових матеріалів (1930). Характеристики на лекторів та 
педагогічний склад інституту (1935). Звіт про склад студентів. Листування з 
НКЗ УРСР, обласним управління НКВС, райвиконкомами, райвійськкоматом. 
 

Навчально-дослідне господарство Кам’янець-Подільського 
сільськогосподарського інституту 
 
Ф.Р-4230, 73 од. зб., 1950–1963 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Утворене при Кам’янець-Подільському сільгоспінституті, як самостійна 
юридична особа, для здійснення виробничо-господарської діяльності, 
забезпечення успішного проведення студентами навчальної та виробничої 
практики, практичних занять для слухачів факультету підвищення кваліфікації 
та організації і виконання науково-дослідницької діяльності професорсько-
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викладацьким складом вузу. Господарство займалося виробництвом та 
продажем елітного насіння сільськогосподарських культур, м’яса, молока, 
забезпечувало широке впровадження досягнень науки, передового досвіду, 
сприяло підвищенню якості продукції, продуктивності праці та рентабельності. 
Фонд ІІІ категорії. Надійшов на державне зберігання у 1965 р. з Кам’янець-
Подільського міського архіву. Доступ до документів на загальних підставах. 
Розпорядження, накази, інструкції Міністерства сільського 

господарства СРСР, УРСР. Протоколи виробничих нарад, загальних зборів 
колективу, основні показники виробничо-фінансового плану, річні 
бухгалтерські, статистичні звіти, кошториси, штатні розписи. 
 

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування 
 

Ф. Р-6151, 1019 од. зб., 1962–1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Утворений наказом ректора Українського поліграфічного інституту                
ім. І. Франка від 6 червня 1962 р. № 134 як загальнотехнічний факультет у 
м.Хмельницькому, в січні 1966 р. реорганізований у філіал інституту, а у 
вересні 1967 р. став самостійним вищим навчальним закладом відповідно до 
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1967 р. № 822 та 
наказу Міністерства освіти УРСР від 29 вересня 1967 р. № 593. В його складі 
функціонувало 3 факультети: механічний, технологічний, загальнотехнічний та 
9 кафедр. 
Основні функції інституту: підготовка висококваліфікованих спеціалістів для 
галузей побутового обслуговування населення; здійснення науково-
дослідницької діяльності; підготовка до видання змістовних підручників та 
навчальних посібників; забезпечення підвищення кваліфікації інженерно-
технічних та економічних працівників. У вересні 1989 р. набув статусу 
Хмельницького технологічного інституту; у жовтні 1994 р. його акредитовано 
за IV рівнем і надано статус Технологічного університету Поділля, а з 2004 р. – 
Хмельницького національного університету (Указ Президента України від     
21 серпня 2004 р. № 954/2004). 
Фонд ІІ категорії. На державне зберігання документи надійшли у 1991 р. 
Передбачається надходження документів за період після 1988 р. До 
документів складено 3 описи. Систематизація документів за 1962-1981 рр. 
здійснена за хронологічно-структурним принципом, за 1982-1988 рр. – 
структурно-хронологічним. Документна інформація використовувалась у 
наукових, краєзнавчих виданнях. Доступ до документів на загальних підставах. 
Стан документів – задовільний. 
 
Накази, рішення, директивні вказівки Міністерства вищої та середньо- 

спеціальної освіти СРСР, УРСР. Накази ректора інституту з основної 
діяльності. Протоколи засідань педагогічної та методичної рад інституту, 
кафедр. Протоколи державних екзаменаційних комісій. Звіти про науково-
дослідницьку роботу вузу. Річні плани роботи та звіти кафедр інституту. Річні 
статзвіти по всіх напрямках діяльності. Кошториси прибутків та витрат вузу, 
бухгалтерський звіт. Штатні розписи. Листування з Міністерством вищої та 
середньо-спеціальної освіти СРСР, УРСР з учбово-наукової роботи. 
Документи профспілкової організації. 

 
Студентські комітети, бюро, кооперативи 

 
4 фонди, 190 од. зб., 1923–1935 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
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Кам’янецький окружний загальностудентський комітет покращення побуту 
студентів, ф.Р-1586, 112 од.зб., 1923–1930 рр.  
Кам’янецьке окружне бюро пролетарського студентства, ф.Р-1584, 33 од.зб., 1924–
1930 рр. 
Кам’янець-Подільське міське бюро пролетарського студентства, ф.Р-1986,       
9 од.зб., 1931–1932 рр. 
Кам’янець-Подільський студентський кооператив, ф.Р-617, 36 од.зб.,             
1931–1935 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1923–1935 рр.  Забезпечували 
надання матеріальної та фінансової допомоги студентам навчальних закладів 
міста Кам’янця- Подільського та Кам’янецького округу. 
Фонди III категорії. Перші надходження документів – 1932р. Нових 
надходжень не очікується. 
 
Постанови, розпорядження, директиви, циркуляри РНК УРСР, НКО 

УРСР, ВЦРПС, Центрального бюро пролетарського студентства, ЛКСМУ, 
окружного фінвідділу. Накази Кам’янець-Подільського комітету покращення 
побуту студентів (1925), студентського кооперативу (1934–1935). Положення 
про студентські земляцтва (1923). Протоколи засідань губернських 
студентських комісій, окружних, міських бюро, правління студентського 
кооперативу, загальновузівських, стипендіальних комісій. Плани роботи, 
місячні, квартальні, річні звіти. Доповіді про виробничо-трудову діяльність. 
Листування з НКО УРСР, губернським, окружним фінансовими відділами, 
районними виконкомами, місцевими організаціями, вузами, профспілковими 
організаціями про відкриття та розподіл кредитів, надання студентам 
матеріальної допомоги, забезпечення гуртожитками, проведення медичного 
обстеження студентів та з інших питань. Статті, дописи студентів вузів до 
газети “Студент Прикордоння” (1929–1930). Фінансові звіти з додатками, звітні 
відомості про матеріальні цінності, книга їх обліку, кошториси витрат. Книга 
відкритих кредитів (1924–1925). Особові рахунки підприємств. Відомості на 
виплату зарплати. Списки студентів, заяви про надання матеріальної допомоги. 
Протоколи засідань профспілкових комітетів.  

 
ТЕХНІКУМИ 
 
24 фонди, 5185 од. зб., 1919–1941, 1944–1996 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Говорівський сільськогосподарський технікум Віньковецького району, ф.Р-
4046, 77 од. зб., 1944–1951 рр. 
Голозубинецький зооветеринарний технікум Дунаєвецького району, ф.Р-2528, 
57 од. зб., 1933–1941, 1944–1956 рр. 
Дзеленецький сільськогосподарський технікум Чорноострівського району, ф.Р-
3819, 6 од. зб., 1944–1954 рр. 
Кам’янець-Подільський будівельний технікум Міністерства промислового 
будівництва СРСР, ф.Р-4250, 327 од. зб., 1944–1975 рр. 
Кам’янець-Подільський ветеринарний технікум, ф.Р-301, 1 од. зб.,                
1931–1933 рр. 
Кам’янець-Подільський заочний технікум харчової промисловості, ф.Р-5368, 
92 од. зб., 1956–1970 рр. 
Кам’янець-Подільський індустріальний технікум Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів СРСР, ф.Р-4029, 497 од. зб., 1945–1977 рр. 
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Кам’янець-Подільський музичний технікум Народного комісаріату освіти 
УРСР, ф.Р-2951, 141 од. зб., 1928–1934 рр. 
Кам’янець-Подільський педагогічний технікум Народного комісаріату освіти 
УРСР, ф.Р-300, 308 од. зб., 1930–1935, 1944–1956 рр. 
Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат Міністерства 
праці та соціальної політики УРСР, ф.Р-6355, 430 од. зб., 1971–1996 рр. 
Кам’янець-Подільський радгосп-технікум, ф.Р-4045, 720 од. зб., 1946–1984 рр. 
Кам’янець-Подільський робітничий вечірній технікум,  ф.Р-1164, 2 од. зб., 1930–
1933 рр. 
Кам’янець-Подільський сільськогосподарський технікум з підготовки 
бухгалтерів Міністерства радгоспів УРСР, ф.Р-3042, 86 од. зб., 1944–1956 рр. 
Кам’янець-Подільський соціально-економічний технікум, ф.Р-2971, 20 од. зб.,1921–
1922 рр. 
Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості Міністерства 
харчової промисловості УРСР, ф.Р-4415, 338 од. зб., 1944–1960, 1962–1973 рр. 
Кам’янець-Подільський технікум цукроваріння, ф.Р-1405, 19 од. зб.,             
1921–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський хімічний технікум ім. К Лібкнехта, ф.Р-689, 430 од. зб., 1919–
1929 рр. 
Новоселицький ветеринарний технікум Старокостянтинівського району, ф.Р-
36, 198 од. зб., 1944–1973 рр. 
Новоушицький технікум механізації сільського господарства Міністерства 
сільського господарства України, ф.Р-5604, 191 од. зб., 1949–1980 рр. 
Проскурівський польський педагогічний технікум, ф.Р-2597, 293 од. зб., 1933–1934 
рр. 
Славутський вечірній педагогічний технікум, ф.Р-2596, 1 од. зб., 1936 р. 
Хмельницький кооперативний технікум обласної спілки споживчих товариств,  
ф.Р-6149, 706 од. зб., 1957–1982 рр. 
Шепетівський педагогічний технікум, ф.Р-2853, 1 од. зб., 1933–1934 рр. 
Шепетівський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, ф.Р-
6206, 244 од. зб., 1956–1984 рр. 
 
До найстаріших середніх спеціальних закладів освіти краю відносяться 
Кам’янець-Подільські технікуми – хімічний, соціально-економічний, 
цукроваріння, Голозубинецький зооветеринарний Дунаєвецького району, 
Кам’янець-Подільський, Проскурівський та Славутський педагогічні технікуми, 
які були утворені у 1919-1936 рр. 
Більшість технікумів відкрилися та розпочали свою діяльність у повоєнні роки. 
Готували фахівців середньої ланки для різних галузей народного господарства, 
освіти та культури. Підпорядковувалися відповідним міністерствам та 
відомствам. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження документів – 1927, 1935, 1947 рр. 
 
Постанови, розпорядження, циркуляри Міністерства вищої і середньо-

спеціальної освіти СРСР, УРСР, НКО УРСР, губернського комітету 
профосвіти, обласного відділу народної освіти. Накази з основної діяльності 
технікумів. Протоколи засідань педагогічних, методичних рад, приймальних, 
кваліфікаційних, циклових комісій з різних предметів. Протоколи засідання 
окружної комісії з питань українізації в Кам’янець-Подільському окрузі (1928), 
НОП при Кам’янець-Подільському хімічному технікумі (1925). Протоколи 
загальних зборів викладачів, студентів, співробітників технікумів. Матеріали 
Всесоюзного перепису по технікумах (1927). Учбові плани, програми лекцій, 
доповідні записки про організацію навчально-виховної роботи, курсові роботи 
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студентів. Перспективні, п’ятирічні (1971–1975), річні плани, звіти з 
навчальної, організаційної, політико-виховної, культурно-масової роботи,  про 
роботу з іноземними студентами. Правила прийому до технікумів та 
проведення вступних іспитів (1948). Журнали обліку успішності, відвідувань 
студентів. Довідки, посвідчення, списки про проходження студентами 
практики, заяви про призначення стипендій. Протоколи, плани з персонального 
розподілу випускників. Довідки про стан підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. Листування з Міністерством вищої і середньо-спеціальної 
освіти СРСР, УРСР, з Міністерствами, яким підпорядковуються учбові 
заклади, з відділами, інспектурами народної освіти з навчально-виховних, 
адміністративно-господарських, фінансових питань. Річні статистичні та 
бухгалтерські звіти, штатні розписи, кошториси витрат. Списки викладачів та 
студентів. Акти обстеження учбових закладів. Матеріали про соцзмагання 
колективів (1974). Протоколи профспілкових зборів, кошториси та фінансові 
звіти профспілок. 
 

УЧИЛИЩА 
 
10 фондів, 5642 од. зб., 1930–1941, 1944–1997 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 

 
Кам’янець-Подільське кооперативне професійне технічне училище, ф.Р-694, 
1259 од. зб., 1932–1935, 1946–1970 рр. 
Кам’янець-Подільське медичне училище Міністерства охорони здоров’я 
України, ф.Р-726, 1752 од. зб., 1930–1941, 1944–1997 рр. 
Кам’янець-Подільське училище культури Міністерства культури України, ф.Р-
4051, 586 од. зб., 1944–1998 рр. 
Кам’янець-Подільське художнє технічне училище №15 Міністерства освіти 
України, ф.Р-4017, 416 од. зб., 1954–1996 рр. 
Кутковецьке училище механізації сільського господарства Чемеровецького 
району Міністерства сільського господарства України, ф.Р-4447, 51 од. зб., 
1944–1956 рр. 
Полонське сільське професійно-технічне училище № 5, ф.Р-6059, 229 од. зб., 
1944–1977 рр. 
Понінківське міське професійно-технічне училище № 5 Полонського району, 
ф.Р-6060, 166 од. зб., 1944–1975 рр. 
Хмельницьке  міське середнє професійно-технічне училище № 13 обласного 
управління профтехосвіти, ф.Р- 6152, 282 од. зб., 1960–1982 рр. 
Хмельницьке медичне училище обласного управління охорони здоров’я, ф.Р-
6150, 453 од. зб., 1949–1982 рр. 
Хмельницьке музичне училище обласного управління культури, ф.Р-6307, 448 
од. зб., 1959–1988 рр.  

 
Кам’янець-Подільське медичне училище – одне з найстаріших навчальних 
закладів, було утворене у 1876 р. при Кам’янець-Подільській губернській 
лікарні як дворічна повивальна школа, яка у 1905 р. реорганізована у 
фельдшерсько-акушерську школу, в 1930 р. – медичний технікум, а з 1944 р. 
функціонує як медичне училище. 
Хмельницьке медичне училище засноване на базі Проскурівської школи з 
підготовки персоналу по догляду за хворими, 1930 р. – перейменовано у 
Проскурівську фельдшерсько-акушерську школу, яка проіснувала до 1941 р. 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 
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1959 р. № 453 Славутське медичне училище переведено в м. Хмельницький, на 
базі якого відновило роботу Хмельницьке медичне училище. У 1930 р. 
засновано Кам’янець-Подільську школу політосвітніх працівників, 1945 р.– 
реорганізовано в культурно-освітнє училище, з листопада 1990 р. – училище 
культури. У післявоєнні роки, у зв’язку з гострою потребою спеціалістів для 
різних галузей народного господарства краю утворилися та розпочали 
навчально-виховну діяльність інші училища, в т. ч. і ПТУ. Підпорядковувалися 
відповідним міністерствам та відомствам. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження документів – 1947 р. 
 

Постанови, розпорядження, рішення колегій, директивні вказівки 
Міністерства вищої і середньої освіти СРСР, УРСР, виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих, Вінницького міжобласного та 
Хмельницького обласного управлінь профтехосвіти. Накази з основної 
діяльності по навчальних закладах. Протоколи засідань державних 
приймальних, кваліфікаційних комісій, педагогічних, методичних рад та 
об’єднань, циклових комісій з різних дисциплін. Протоколи загальних зборів 
викладачів, класних керівників, студентів. Навчальні, робочі плани викладачів. 
Протоколи, доповіді викладацьких та студентських наукових конференцій 
(1949–1950), протоколи проведення відкритих уроків (1965–1968). Відомості 
про підсумки проведення ІХ міжобласної спартакіади учнів, фестивалю 
художньої самодіяльності, огляду-конкурсу на кращу організацію навчання, 
побуту і відпочинку учнів училищ (1978). Перспективні, річні плани роботи, 
виробничої діяльності, роботи з іноземними студентами (1976–1981), 
календарні, місячні плани політико-виховної, культурної, спортивно-масової 
роботи. Протоколи спортивних змагань з різних видів спорту (1970–1971). 
Річні статистичні звіти, довідки з основних напрямків діяльності, статистичні 
звіти про прийом, наявність та рух студентів, підготовку та підвищення 
кваліфікації робітників, ІТП, інших спеціалістів. Заявки на підготовку 
робітничих кадрів для підприємств (1960). Протоколи з персонального 
розподілу учнів. Листування з Міністерством вищої і середньо-спеціальної 
освіти СРСР, УРСР, з Міністерствами, яким підпорядковані учбові заклади, 
обласним управліннями народної освіти та профтехосвіти з різноманітних 
питань роботи училищ. Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи, кошториси 
витрат. Матеріали перевірки училищ області вищестоящими органами. Акти 
документальних ревізій, передачі матеріальних цінностей. Інформації про 
заходи щодо покращення житлово-побутових умов студентів. Правила 
внутрішнього розпорядку в гуртожитках. Протоколи конференцій, зборів 
засідань профкому, народного контролю, плани, звіти про їх роботу. Відомості, 
інформації про підсумки соцзмагання. 

 
Заклади з підготовки і перепідготовки кадрів 
 
Курси з підготовки і перепідготовки кадрів 
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8 фондів, 105 од. зб., 1918–1919, 1921–1922, 1927–1929, 1935, 1938 рр. 
Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільські губернські соціально-економічні курси, ф.Р-1216, 4 од. 
зб., 1921–1922  рр. 
Обласні курси секретарів сільських рад, м. Славута, ф.Р-2815, 4 од. зб., 1935 р. 
Адміністративно-кооперативні курси при виконкомі Кам’янецької повітової 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, ф.Р-122, 21 од. зб., 
1921–1923 рр. 
Кам’янець-Подільські курси по підготовці у вищі навчальні заклади 
(курдовуз), ф.Р-183, 4 од. зб., 1927–1929 рр. 
Кам’янець-Подільські курси  технормувальників при Кам’янець-Подільському  
плодокомбінаті, ф.Р-3129, 1 од. зб., 1938 р. 
Двомісячні педагогічні курси при Новоушицькому повітовому відділі народної 
освіти, ф.Р-3128, 7 од. зб., 1921 р. 
Новоушицькі педагогічні трирічні курси при Новоушицькому повітовому 
відділі народної освіти, ф.Р-3159, 1 од. зб., 1922 р. 
Полонські вечірні курси для дорослих, ф.Р-2560, 63 од. зб., 1918–1919 рр. 

 
Після 1917 р. виникла мережа навчальних закладів різного рівня для 
підготовки фахівців. Кваліфікація випускників, терміни і форми навчання 
визначалися відповідними відомствами та місцевими органами управління, 
яким вони підпорядковувалися. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1952 р. 
 
Накази керівників. Протоколи засідань педагогічних рад, 

екзаменаційних комісій, учнівських комітетів. Навчальні програми, контрольні 
роботи курсантів, розклад уроків, відомості успішності. Доповіді про роботу 
курсів, договори курсантів на соцзмагання. Довідки про стан здоров’я. 
Документи з особового складу. 

 
Професійні школи 
 
19 фондів, 1751 од. зб., 1919–1940, 1944–1969 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 

 
Дунаєвецька школа медичних сестер, ф.Р-3732, 433 од. зб., 1944–1956 рр. 
Ізяславська кооперативна професійна школа, ф.Р-1572, 1 од. зб., 1928–1929 рр. 
Кам’янець-Подільська єврейська технічна індустріальна профшкола НКО 
УРСР, ф.Р-641, 80 од. зб., 1926–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська залізнична трудова школа №40 управління Південно-
Західної залізниці, ф.Р-3122, 74 од. зб., 1919–1930 рр. 
Кам’янець-Подільська однорічна сільськогосподарська школа по підготовці 
ветеринарних фельдшерів, ф.Р-4044, 128 од. зб., 1944–1956 рр. 
Кам’янець-Подільська середня школа по підготовці голів колгоспів 
Міністерства сільського господарства УРСР, ф.Р-3040, 193 од. зб., 1947–
1956рр. 
Кам’янець-Подільська соціально-економічна профшкола для дорослих НКО 
УРСР, ф.Р-2017, 14 од. зб., 1920–1922 рр. 
Кам’янець-Подільський учбово-виробничий комбінат глухонімих, ф.Р-5022, 
130 од. зб., 1944–1969 рр. 
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Кам’янець-Подільська художньо-промислова школа ім. Г.Сковороди, ф. Р-
1492, 131 од. зб., 1919–1930 рр. 
Мархлевський польський робітничий факультет Городоцького району, ф.Р-
3265, 19 од. зб. 1934–1935 рр. 
Мілівецька трьохрічна єдина трудова школа НКО УРСР, ф.Р-3121,24 од. зб.,1925–
1929 рр. 
Новоушицька промислово-технічна профшкола, ф.Р-2600, 1 од. зб., 1923 р. 
Проскурівська фельдшерсько-акушерська школа НКОЗ УРСР, ф.Р-3127, 25 од. 
зб., 1939–1940 рр. 
Проскурівська школа сільського кооперативного учнівства, ф. Р-643, 52 од. зб., 
1930–1933 рр. 
Славутська індустріальна професійно-технічна школа НКО УРСР, ф.Р-2572, 99 
од. зб., 1923–1930 рр. 
Хмельницька обласна школа майстрів сільського та колгоспного будівництва,  
ф.Р-5357, 152 од. зб., 1949–1969 рр. 
Чорноострівська школа сільського кооперативного учнівства ВУСТ, ф.Р-648, 
167 од. зб., 1930–1934 рр. 
Шепетівська єврейська професійно-технічна школа НКО УРСР, ф.Р-2594, 1 од. зб. 
1930 р. 
Шепетівська фельдшерсько-акушерська школа, ф.Р-2497, 27 од. зб,.                        
1936–1940 рр. 

 
Відповідно до постанови НКО України від 4 липня 1920 р. на базі 
дореволюційних середньо-технічних училищ утворилися професійні школи, 
які підпорядковувалися повітовим, а з 1923 р. – окружним інспектурам 
народної освіти. У 20-30-х рр. значна увага приділялась розвитку освіти 
національних меншин, утворювалися національні профшколи: Кам’янець-
Подільська єврейська технічна індустріальна (1926), Шепетівська єврейська, 
Мархлевський польський робітничий факультет Городоцького району. 
Допомогу у їх фінансуванні, придбанні обладнання надавали міжнародні 
організації, товариства. 
Фонди III категорії. Перші надходження – 1927 р. 
 
Розпорядження, накази, обіжники, інструкції Міністерства сільського 

господарства УРСР, губернського комітету профосвіти, окружної інспектури 
народної освіти, постанови пленуму обкому профспілок. Накази по 
профшколах. Статут Кам’янець-Подільської соціально-економічної школи для 
дорослих, паспорт Хмельницької обласної школи майстрів сільського та 
колгоспного будівництва. Протоколи засідань шкільних педрад, приймальних, 
кваліфікаційних, стипендіальних комісій, загальних зборів. Доповідні записки 
про забезпечення безпритульних приміщеннями, участь у ліквідації 
безпритульності у м. Кам’янці-Подільському (1927–1928). Плани, звіти 
навчальної, політико-виховної роботи, виконання виробничих завдань. 
Листування з окружними відділами, інспектурами народної освіти з питань 
основної діяльності, надання допомоги голодуючим (1921), організації 
суботників, підготовки зльоту піонерів (1928, 1929), забезпечення 
підручниками; з американськими, єврейськими організаціями „Джойнт”, 
колонізаційним товариством „ЄКТ” щодо надання фінансової допомоги. 
Фінансові звіти, відомості на зарплату, кошториси витрат, списки нерухомого 
майна, плани шкільних будівель. Акти перевірки діяльності шкіл. Документи з 
особового складу викладачів, учнів, курсантів (анкети, заяви, свідоцтва, 
атестати про закінчення шкіл). Соціалістичні зобов’язання шкіл.  
 

Хмельницький обласний інститут удосконалення вчителів 
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Ф.Р-4092, 826 од. зб., 1944–1995 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Утворений наприкінці 1944 р. як навчально-методичний заклад при обласному 
відділі народної освіти. Основні функції: організація і проведення роботи з 
підвищення та удосконалення фахової, методичної кваліфікації вчителів та 
інших працівників народної освіти. Вивчає, узагальнює та впроваджує в 
практику роботи шкільних, дошкільних та дитячих освітніх закладів передовий 
досвід, здійснює методичне забезпечення педагогічних кадрів в області. 
З метою підвищення кваліфікації працівників освіти проводить курси, 
семінари, практикуми, лекції, консультації, науково-практичні конференції, 
педагогічні читання тощо. Підпорядковувався Міністерству освіти УРСР і 
обласному управлінню народної освіти. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. від Хмельницького міського 
архіву в кількості 90 од. зб. У подальшому фонд поповнився надходженнями 
безпосередньо з архівного підрозділу інституту. Передбачається 
надходження документів за період після 1995 р. У 1992 р. проводилася 
експертиза цінності, виділено до знищення 4 справи. 
 
Накази, директиви, вказівки Міністерства освіти УРСР, постанови 

облвиконкому; накази та розпорядження обласного відділу народної освіти. 
Статут та положення інституту. Накази з основної діяльності інституту. 
Протоколи засідань, рішення ради інституту. Інформації, доповідні записки 
інституту вищестоящим організаціям. Документи про проведення обласних і 
районних семінарів педагогічних працівників, районних, міських, обласних 
учнівських предметних олімпіад. Програми досліджень по наукових темах, 
навчальні методичні плани роботи, методичні розробки інституту. Письмові 
консультації вчителям шкіл області. Тексти контрольних робіт. Заходи 
інституту щодо вдосконалення навчально-виховної роботи в школах. 
Документи про вивчення стану викладання предметів та якості знань учнів у 
школах області, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. 
Інформації, рекомендації інституту з організації методичної роботи в дитячих 
дошкільних закладах. Довідки, доповідні методистів про роботу міських, 
районних відділів народної освіти, педагогічних закладів області. Перспективні 
та річні плани, звіти про роботу інституту. Документи про нагородження та 
відзначення кращих працівників освіти. Документи профспілкового комітету. 
 

Загальноосвітні школи 
 

43 фонди, 3375 од.зб., 1918–1940, 1944–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Білогірська середня, ф.Р-6262, 115 од.зб., 1964–1982 рр. 
Віньковецька середня, ф.Р-6350, 30 од.зб., 1956–1987 рр. 
Базалійська середня Волочиського району, ф.Р-1784, 59 од.зб., 1948–1970 рр. 
Городоцька середня № 1, ф.Р-5971, 60 од.зб., 1946–1968 рр. 
Ізяславська середня № 1, ф.Р-5887, 133 од.зб., 1947–1982 рр. 
Ізяславська середня № 2, ф.Р-5915, 58 од.зб., 1947–1970 рр. 
Біланівська 12-а трудова Кам’янець- Подільського району, ф.Р-2592, 38 
од.зб.,1928 р. 
Довжоцька середня Кам’янець-Подільського району, ф.Р-6020,72 од.зб.,1962–
1973рр. 
Жванецька єдина семирічна Кам’янець-Подільського району, ф.Р-2593,1 
од.зб.,1923р. 
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Мукше-Китайгородська 13-та трудова Кам’янець-Подільського району, ф.Р-
2591, 1 од.зб., 1923 р. 
Староушицька середня Кам’янець- Подільського району, ф.Р-3409, 30 од.зб.,  
1944–1954 рр. 
Красилівська середня № 1, ф.Р-6219, 19 од.зб., 1971–1983 рр. 
Летичівська середня загальноосвітня трудова політехнічна з виробничим 
навчанням, ф.Р-5868, 185 од.зб., 1945–1978 рр. 
Летичівська заочна середня, ф.Р-6383, 36 од.зб., 1959–1987 рр. 
Полонська середня № 1, ф.Р-6055, 121 од.зб., 1945–1975 рр. 
Полонська середня № 2, ф.Р-6066, 57 од.зб., 1949–1972 рр. 
Вачівська 4-х річна трудова Славутського району, ф.Р-3156, 1 од.зб., 1929–
1930 рр. 
Вульківська 4-х річна трудова Славутського району, ф.Р-2854, 1 од.зб., 1927 р. 
Теофіпольська середня, ф.Р-1716, 54 од.зб., 1948–1975 рр. 
Чемеровецька середня, ф.Р-6351, 91 од.зб., 1949–1950, 1953–1956, 1959, 1961–
1963, 1967–1968, 1971–1982 рр. 
Шепетівська середня № 2, ф.Р-5973, 30 од.зб., 1951–1967 рр. 
Грицівська середня Шепетівського району, ф.Р-5972, 58 од.зб., 1949–1967 рр. 
Новичівська, середня Шепетівського району, ф.Р-6099, 23 од.зб., 1963–1970 рр. 
Ярмолинецька середня №1, ф.Р.-6040, 134од.зб., 1956–1984 рр. 
м. Кам’янець-Подільський 
середня № 1, ф.Р-116, 486 од.зб., 1918, 1920–1935, 1944–1971 рр. 
середня №13, ф.Р-5549, 107 од.зб., 1961–1970 рр. 
середня №14, ф.Р-6359, 53 од.зб., 1964–1987 рр. 
середня № 15, ф.Р-6360, 110 од.зб., 1964–1978 рр. 
вечірня середня №1, ф.Р-6361, 21 од.зб., 1962–1979 рр. 
неповна середня № 3, ф.Р-3125, 207 од.зб., 1922–1936 рр. 
5-а російська неповна середня, ф.Р-120, 68 од.зб., 1919–1935 рр. 
спеціальна допоміжна №1, ф.Р-676, 14 од.зб., 1931–1937 рр. 
2-а трудова ім. Шевченка, ф.Р-664, 300 од.зб., 1918–1932, 1944–1969 рр. 
4-а єдина трудова, ф.Р-3124, 71 од.зб., 1923–1929 рр. 
6-а трудова, ф.Р-1247, 122 од.зб., 1920–1930, 1933, 1935–1938 рр. 
7-а трудова, ф.Р-2005, 3 од.зб., 1923–1930 рр. 
8-а  єврейська трудова, ф.Р-722, 112 од.зб., 1925–1930 рр. 
10-а трудова ім. Паризької комуни, ф.Р-2588, 1 од.зб., 1923 р. 
єврейська неповна середня № 11, ф.Р.-3123, 76 од.зб., 1932–1940 рр. 
м. Хмельницький 
Проскурівська середня № 1, ф.Р-2883, 1 од.зб., 1937 р. 
Проскурівська середня № 4, ф.Р-1570, 1 од.зб., 1938 р. 
Проскурівська неповна середня № 5, ф.Р-1562, 1 од.зб., 1938 р. 
Хмельницька середня № 16, ф.Р-6145, 190 од.зб., 1959–1981 рр. 

 
Відповідно до постанови НКО УРСР від 4 липня 1920 р. на базі 
дореволюційних гімназій, міністерських, земських і церковно-парафіальних 
шкіл утворювалися чотирирічні і семирічні трудові школи. В 1931 р. сільські 
трудові школи перейменовані в школи колгоспної молоді, міські – у фабрично-
заводські семирічки. На підставі постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від               
15 травня 1934 р. утворювалися середні школи з десятирічним строком 
навчання, а школи з семирічним строком навчання перейменовані в  неповні 
середні школи. 
Фонди III категорії. 
 
Постанови, розпорядження, інструкції НКО УРСР, губернського, 

окружних, обласного, районних і міських виконкомів та їх відділів. Накази по 
школах. Протоколи засідань педагогічних рад, методичних об’єднань вчителів, 
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екзаменаційних комісій, виробничих нарад, батьківських комітетів, 
загальноучнівських, батьківських зборів. Плани роботи шкіл, методичних 
об’єднань, піонерських та комсомольських організацій, шкільних гуртків. 
Звіти, доповідні про навчально-виховну роботу,  відомості про успішність 
учнів, участь в олімпіадах. Інформації про роботу педагогічного університету 
для батьків. Сценарії заходів, присвячених знаменним подіям, ювілеям. 
Альбоми інтернаціональної дружби учнів Довжоцької школи. Листування з 
окружними, обласним, районними, міськими відділами та інспектурами 
народної освіти з фінансових питань, організації навчально-виховної роботи 
шкіл, забезпечення підручниками, наочним обладнанням. Акти обстеження 
роботи шкіл. Бухгалтерські звіти, кошториси витрат. Відомості на виплату 
заробітної плати. Списки вчителів, особові справи. 
 

Дитячо-юнацькі спортивні школи 
 

3 фонди, 279 од.зб., 1952–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 

Кам’янець-Подільська, ф.Р-5855, 127 од.зб., 1952–1983 рр. 
Славутська, ф.Р-6195, 58 од.зб., 1973–1985 рр. 
Хмельницька №3, ф.Р-6148, 94 од.зб., 1971–1987 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1952–1987 рр. Здійснювали 
підготовку молодих спортсменів високої кваліфікації, забезпечували їх 
всебічний фізичний розвиток, надавали допомогу загальноосвітнім школам в 
організації позакласної спортивно-масової роботи. Підпорядковувалися 
відділам народної освіти. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1974 р., останнє – 2000 р. 
Очікуються подальші надходження від архівних підрозділів шкіл. 

 
Рішення міськвиконкому, накази директора з виробничо-господарської 

діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад, методичних об’єднань 
тренерів, виробничих нарад, загально-шкільних батьківських комітетів. 
Методичні розробки, програми, доповіді тренерів. Плани навчально-виховної 
роботи, спортивно-масових заходів. Річні статистичні звіти. Відомості про 
підготовку спортсменів-розрядників, суддів, громадських інспекторів. 
Протоколи, звіти, заявки на проведення спартакіад, першості серед шкіл з 
різних видів спорту. Книга рекордів школи (1952). Кошториси витрат, штатні 
розписи, списки викладачів. Протоколи профспілкових зборів та засідань 
профспілкового комітету. 

 
Кам’янець-Подільський дитячий будинок ім. Н. К. Крупської  
та осередок „Друзі дітей” 
 
Ф.Р-1521, 211 од. зб., 1921–1928 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Ф.Р-3190, 1 од.зб., 1924–1925 рр. Опис. Рос. мова.  
 
Діяльність установ простежується протягом 1921–1928 рр. Дитячий будинок 
ім.Н.Крупської був ліквідований відповідно до Постанови Президії 
Кам’янецького окружного виконавчого комітету від 20 квітня 1928 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 

 
Постанови ВУЦИК і СНК колегії наркому робітничо-селянської 

інспектури УСРР. Циркуляри, розпорядження, інструкції, роз’яснення, 
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положення наркомату окружної інспектури охорони здоров’я, фінансового 
відділу. Правила годувальниць в закладах охорони материнства та дитинства. 
Протоколи засідань педагогічного об’єднання охорони материнства і 
дитинства, співробітників окружного відділу охорони материнства і дитинства, 
відділу охорони здоров’я, будинку дитини і дитячих ясел. Вказівки та виписки 
з наказів по окружному відділу охорони здоров’я, з протоколів засідань 
президії окружного виконкому та правління окружного відділу профспілки 
„Медсантруд” про покращення роботи дитячих закладів. Плани роботи та звіти 
з усіх видів діяльності. Акти обстежень, бухгалтерські звіти. Списки та особові 
справи утриманців. Листування з різними установами й організаціями з питань 
відкриття кредитів і фінансування. Документи з особового складу. 
 

Дитячі будинки 
 
2 фонди, 108 од. зб., 1944–1962 рр. Описи. Рос., укр мови. 
 
Корчунецький спеціалізований дитячий будинок ім. В.І.Леніна, с. Корчунок 
Ружичнянського району, ф.Р-5996, 62 од. зб., 1944–1959 рр. 
Приворотський дитячий будинок Кам’янець-Подільського району, ф.Р-4668, 
46 од. зб., 1945–1962 рр. 
 
Підпорядковувалися відділу освіти Хмельницького облвиконкому. Займались 
соціальним захистом дітей-сиріт. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р., останнє – 1980 р. В 
результаті проведення експертизи цінності документів у 1992 р. було 
вилучено 10 од. зб. 

 
Протоколи засідань методичних, педагогічних, виробничих нарад 

вихователів та вчителів дитячих будинків. Річні статистичні, бухгалтерські 
звіти дитячих будинків, рух матеріальних цінностей. Книги реєстрації дітей 
дитячих будинків, списки вихованців. Прибутково-видатковий кошторис 
підсобного господарства, штатний розпис. Списки працівників будинків. 
 

Шепетівський дитячий приймач 
 
Ф.Р-4788, 48 од. зб., 1944–1950 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Заснований у 1944 р. Займався здійсненням заходів щодо усунення дитячої 
безпритульності, працевлаштування дітей. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1968 р. 

 
Інструкції, директивні вказівки УМВС, обласного відділу по боротьбі з 

дитячою безпритульністю. Річний статистичний, бухгалтерський звіти. Копії 
звітів про переміщення дітей по дитячому приймачу. Розписки про здачу дітей 
в дитячий приймач-розподільник та видачу дітей батькам. Договори з 
підприємствами про працевлаштування безпритульних дітей. Протоколи 
загальних зборів співробітників дитячого приймача. Акти обстежень, рапорти, 
донесення. Листування з батьками безпритульних дітей, з міськими 
підприємствами та сільськими радами. Кошториси та штатні розписи. 
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Школи–інтернати  
 
10 фондів, 1112 од. зб.,  1944–1996рр. Описи. Укр., рос. мови. 
  

Школи-інтернати 
Берездівська спеціальна школа-інтернат Славутського району, ф.Р-5985, 41 од.зб., 1960–
1969 рр. 
Дубієвецька спеціальна школа для розумово відсталих дітей Шепетівського 
району,  ф.Р-4776, 21 од.зб., 1951–1961 рр. 
Ізяславська спеціальна школа-інтернат, ф.Р-5918,175 од.зб., 1962–1982 рр. 
Кам’янець-Подільська середня школа-інтернат №1, ф.Р-4054, 171 од.зб.,              
1956–1971 рр. 
Кам’янець-Подільська середня школа-інтернат №2, ф.Р-5360, 151 од.зб.,              
1961–1978 рр. 
Кам’янець-Подільська загальноосвітня спецшкола-інтернат 1-2 ступенів для 
дітей з пониженим зором, ф.Р-5750, 240 од.зб., 1944–1996 рр. 
Кам’янець-Подільська школа-інтернат глухонімих дітей, ф.Р-5359, 94 од.зб., 
1946–1968 рр. 
Орининська середня школа-інтернат Кам’янець-Подільського району, ф.Р-
5634, 104 од.зб., 1959–1964, 1971–1983 рр. 
Плужнянська школа-інтернат Ізяславського району, ф.Р-5919, 66 од.зб.,      
1959–1968 рр. 
Славутська середня школа-інтернат, ф.Р-6194, 49 од.зб., 1969–1979 рр. 
. 

 
Діяльність установ простежується протягом   1944–1996 рр. 
Фонди III  категорії. 

 

Накази НКО УРСР, Міністерства народної освіти УРСР, директивні 
вказівки, інструкції обласного відділу по боротьбі з дитячою безпритульністю 
(1944–1947). Накази директорів шкіл. Положення про осередки “Друзі дітей” 
(1924). Протоколи засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, 
виробничих нарад вчителів та вихователів, екзаменаційних комісій. Плани, 
звіти з навчально-виховної роботи. Інформації про відзначення знаменних і 
пам’ятних дат. Угоди з підприємствами про працевлаштування безпритульних 
дітей (1946). Листування з обласними, районними установами з питань 
навчально-виховної роботи. Бухгалтерські звіти, кошториси витрат, штатні 
розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Відомості на 
зарплату. Списки працівників.  Протоколи загальних профспілкових зборів. 

 
ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
 
Хмельницький обласний центр туризму та краєзнавства 
учнівської молоді 
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Ф.Р-4104, 553 од.зб., 1953–1996 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створений в 1953 р., як обласна дитяча екскурсійно-туристична станція в м. 
Проскурові. В січні 1954 р. у зв’язку з перейменуванням Кам’янець-
Подільської області у Хмельницьку стала найменуватися Хмельницькою 
обласною дитячою екскурсійно-туристичною станцією. З 1973 р. – обласна 
станція юних туристів, з 1992 р. – обласний центр туризму та краєзнавства 
учнівської молоді. Підпорядковувався управлінню народної освіти 
облвиконкому. 
Керував роботою районних станцій, організовував туристсько-краєзнавчу 
роботу серед школярів області. 
Фонд III категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 2001 р. 
Передбачається надходження документів з 1997 р. від архівного підрозділу 
установи. 
 
Постанови, директивні вказівки, накази Міністерства освіти УРСР, 

Центральної та республіканської екскурсійно-туристичних станцій, відділу 
народної освіти облвиконкому, обкому ЛКСМУ. Накази з основної діяльності 
центру. Протоколи засідань педагогічної, методичної рад, маршрутно-
кваліфікаційних комісій. Плани, звіти, інформації про екскурсійно-туристичну 
роботу центру, райвно, шкіл, дитячих будинків, позашкільних закладів області.  
Постанови, накази, положення, плани, звіти, інформації про роботу обласного 
та районних штабів, їх участь у Всесоюзних туристсько-краєзнавчих 
експедиціях піонерів та школярів “Моя Батьківщина – СРСР” (1981–1984), 
“Літопис Великої Вітчизняної” (1982) участь кращих експедиційних загонів 
Хмельниччини у республіканських, обласних змаганнях, зльотах, вахтах 
Пам’яті, конкурсах. Програми, плани, доповіді обласних конференцій юних 
краєзнавців Хмельниччини (1975, 1977). Положення і статути про обласні 
туристсько-екскурсійні експедиції, маршрути походів, екскурсій, їх описи, 
розробки, авторські програми. Методичні рекомендації, листи, поради, правила 
змагань, вимоги кваліфікації. Передовий досвід туристсько-краєзнавчої роботи 
шкіл, музеїв, позашкільних закладів (1964–1994), видані центром буклети, 
плакати, збірки. Довідки, інформації про хід республіканського огляду музеїв, 
залів бойової слави у школах області. Паспорти, мережа шкільних музеїв 
області (1977–1990). Характеристика клубів інтернаціональної дружби області 
(1976). Альбоми туристсько-краєзнавчих походів, естафет, подорожей, 
туристичних гуртків, музеїв. Листування з обл., рай, міськвно,  школами, 
позашкільними закладами з питань туристсько-краєзнавчої діяльності. 
Кошториси витрат, штатні розписи. Протоколи зборів профспілкових комітетів. 

 
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

 
Ф.Р-6299, 148 од.зб., 1956–1961, 1964–1995 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Створений в серпні 1952 р., як обласна станція юних натуралістів. Відповідно 
до наказу обласного управління освіти від 19 серпня 1992 р. реорганізовано у 
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 
Здійснював організаційно-методичну діяльність з проблем екологічної освіти 
молоді, забезпечував дослідницьку роботу серед юних натуралістів, залучав 
школярів до охорони навколишнього середовища. 
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Фонд III категорії. Перше надходження – 1997р., останнє - 2002р. 
Передбачається надходження документів за 1996 р. від архівного підрозділу 
установи. 
 
Накази облвно (1980–1982). Протоколи засідань координаційної ради з 

дослідницької роботи (1982). Плани, звіти, інформації про роботу обласного, 
центру, учнівських виробничих бригад, гуртків області. Протоколи, інформації 
про участь юних натуралістів у республіканських олімпіадах, оглядах, 
обласних конкурсах. Авторська програма гуртка юних натуралістів центру. 
Методичні розробки, буклети, плакати центру щодо організації еколого-
натуралістичної  роботи школярів. Тематика, плани роботи семінарів 
інспекторів райвно, вчителів біології (1969–1975). Інформації про підсумки 
перевірок районних станцій. Відомості про нагородження шкіл та юннатів 
області – учасників ВДНГ, переможців республіканських, обласних конкурсів. 
 

Станції юних техніків 
 

2 фонди, 407 од. зб., 1946–1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
 
Хмельницька обласна, ф.Р-5111, 263 од.зб., 1946–1987 рр. 
Станція юних техніків відділу народної освіти виконавчого комітету 
Кам’янець-Подільської міської ради депутатів трудящих, ф.Р-4018, 144 од.зб., 
1952–1970 рр. 
 
Обласна станція юних техніків створена у 1946 р. відповідно до постанови 
обласної ради народних депутатів від 4 липня 1946 р. З 1992 р. – обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Діяльність станції юних 
техніків у Кам’янець-Подільському простежується протягом 1952–1970 рр. 
Підпорядковувалися управлінню освіти облдержадміністрації, відділу освіти 
міськвиконкому. 
Здійснювали методичне керівництво міськими та районними станціями, 
сприяли розвитку технічної творчості школярів. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 1998 р. 
Передбачається надходження документів від архівних підрозділів установ. 
 
Накази Міністерства освіти УРСР, республіканської станції юних 

техніків, обласного відділу народної освіти. Накази директора з основної  
діяльності (1953–1987). Протоколи засідань педагогічної, методичної рад, жюрі 
обласних зльотів юних техніків, колегій суддів з проведення обласних змагань. 
Плани та звіти про роботу обласної, районних станцій, розвиток технічної 
творчості школярів. Положення, протоколи, плани, інформації про проведення  
обласних зльотів, змагань, конкурсів із авіа-, авто-, судномодельних видів 
спорту, обласних виставок  технічної творчості школярів, кінофотолюбителів. 
Методичні вказівки, інструкції, плакати обласної станції з проведення заходів у 
школах та позашкільних закладах. Відомості про наявність та кількість 
технічних гуртків в обласній станції, школах районів та міст області (1958–
1960). Листування з республіканською станцією юних техніків, обласним та 
районними відділами народної освіти з питань розвитку технічної творчості, 
забезпечення фінансування. Акти перевірок обласної та районних станцій, 
фінансові звіти, кошториси видатків. Протоколи засідань профспілкового 
комітету. 
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Будинки, палаци піонерів 
 

6 фондів, 1177 од.зб., 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3868, 674 од.зб., 1944–1980 рр. 
Районні 
Білогірський, ф.Р-6276, 54 од.зб., 1969–1981 рр. 
Городоцький, ф.Р-6121, 24 од.зб., 1961–1974 рр. 
Ізяславський, ф.Р-6106, 104 од.зб., 1967–1981 рр. 
Полонський, ф.Р-6064, 274 од.зб., 1949–1979 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-6026, 47 од.зб., 1967–1973 рр. 

 
Діяльність Кам’янець-Подільського міського палацу піонерів простежується  з 
1944 р.  
Полонський районний Будинок піонерів розпочав роботу у 1949 р., решта – у 
60-х роках. Утворювалися згідно з рішеннями виконкомів районних, міських 
рад народних депутатів на відповідних територіях. Підпорядковувалися 
районним, міським відділам народної освіти. 
Надавали методичну та практичну допомогу шкільним піонерським 
організаціям, здійснювали навчання піонерських вожатих, займалися 
організацією виховної і культурно-масової роботи серед учнівської молоді. 
Фонди III категорії. Перші надходження – 1985 р. 
 
Постанови виконкому обласної ради депутатів трудящих, бюро 

райкомів ЛКСМУ, накази районних відділів народної освіти. Протоколи, 
рішення, звіти педагогічних рад, бюро районних піонерських організацій, 
комсомольських та піонерських штабів. Методичні розробки, плани-сценарії 
проведення районних зльотів (1951), урочистостей до знаменних подій. Плани, 
звіти, заходи з організаційної, політико-виховної, культурно-масової роботи. 
Плани проведення постійно-діючих семінарів, навчання піонерських вожатих, 
активу. Календарні плани, довідки, інформації про роботу гуртків, проведення 
масових заходів. Інформації, альбоми-щоденники піонерських походів, 
туристично-краєзнавчих експедицій, екскурсій, Альбоми-літописи з історії 
піонерських організацій Полонського району. Піонерські рапорти з’їздам 
піонерів, рапорти корисних та цікавих справ піонерських загонів, 
комсомольських організацій Понінковської середньої школи Полонського 
району. Бухгалтерські звіти, штатні розписи, кошториси витрат. 
 

Дошкільні заклади 
 

5 фондів, 25 од.зб., 1936, 1941, 1948–1955 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Проскурівський дитячий садок № 1, ф.Р-2011, 1 од.зб., 1941 р. 
Проскурівський дитячий садок № 5, ф.Р-2012, 1 од.зб., 1936 р. 
Проскурівський дитячий садок № 13, ф.Р-2022, 1 од.зб., 1941 р. 
Проскурівський дитячий садок № 20, ф.Р-2025, 1 од.зб., 1941 р. 
Староушицькі дитячі ясла, ф.Р-3410, 21 од.зб., 1948–1955 рр. 
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Діяльність установ простежується у 1936 р., передвоєнному 1941 р. та 
впродовж 1948-1955 рр. 
Фонди III  категорії. Перші надходження – 1947 р., 1959 р. Нових надходжень 
не очікується. 
 
Річні бухгалтерські звіти, кошториси витрат. Відомості на виплату 

зарплати (березень-травень 1941). Список дітей (1941). 
НАУКА, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 
 
Маківський зразково-промисловий радянський сад Кам’янецького 
повіту 
 
Ф.Р-3266, 8 од.зб., 1921–1923 рр. Рос. мова. 
 
Діяльність простежується протягом 1921–1923 рр.  
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1957 р. 

 
Накази, циркуляри Подільського губернського виконкому, губземвідділу, 

губернського управління культурними зразковими радгоспами з питань 
охорони радянських господарств і колишніх нетрудових господарств. 
Положення про державні зразкові господарства, повітові управління 
радгоспами (1921). Договори на передачу в орендне користування городних 
земель сільськогосподарському товариству “Вперед” (1922–1923). Кошторис 
витрат (1922), відомості фінансових витрат, насіннєвого матеріалу, відпуску 
фруктів, стан інвентарю та будівель зразкового саду. Табелі виходу на роботу 
поденних робітників та виплату зарплати. 
 

Державні розсадники виконкомів районних рад депутатів 
трудящих. 

 
3 фонди, 73 од.зб. 1927–1928, 1949–1956, 1958–1966 рр. Описи. Рос. 
мова. 
 
Летичівський плодово-ягідний розсадник, ф.Р-4963, 12 од.зб.,1949–1956 рр. 
Орининський плодово-овочевий розсадник, ф.Р-2042, 1 од.зб.,1927–1928 рр. 
Старокостянтинівський плодово-декоративний розсадник, ф.Р.-5090,                  
60 од.зб.,1958–1966 рр. 

 
Створювались у 1926 р. при земельних відділах виконкомів окружних рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 
Займалися спеціалізованим виробництвом, вирощуванням і реалізацією 
розсади плодово-ягідних, плодово-овочевих і декоративних культур в межах 
республіки. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження –  1967 р. 
 
Накази, розпорядження Міністерства автомобільного транспорту і 

шосейних доріг УРСР, обласного управління транспорту і шосейних доріг, 
Постанови Пленумів Хмельницького обласного комітету профспілки 
працівників автомобільного транспорту і шосейних доріг, постанови і рішення 
виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих. Річні виробничі 
плани по вирощуванню посадкового матеріалу та звіти по їх виконанню. Річні 
бухгалтерські і статистичні звіти фінансово-господарської діяльності 
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розсадників, прибутково-видаткові кошториси витрат на утримання штатної 
чисельності, книги основних засобів виробництва, штатні розписи. Акти 
документальних ревізій. Акти виконання робіт по закладці Орининського 
розсадника (1927–1928). Протоколи виробничих нарад (1950), листування з 
Облавтодорпостачом з питань забезпечення технікою, паливно-мастильними 
матеріалами. 

Наукові установи міста Кам’янця-Подільського 
 

2 фонди, 82 од.зб., 1930–1934 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська гідробіологічна станція сектора науки Народного 
комісаріату освіти УРСР, ф.Р-117, 66 од.зб., 1930–1934 рр. 
Кам’янець-Подільське міське бюро секції наукових працівників, ф.Р-1520,        
16 од.зб., 1933–1934 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1930–1934 рр. 
Фонди II категорії., Перші надходження – 1947 р. Нових надходжень не 
очікується. 
 
Розпорядження, циркуляри, інструкції НКО УРСР, вказівки 

Всесоюзного науково-дослідного інституту народного господарства, 
Вінницького обласного відділу народної освіти, постанови Кам’янець-
Подільського райвиконкому. Накази по гідробіологічній станції. Протоколи 
Всеукраїнської наради директорів біологічних та гідробіологічних станцій 
(1931), засідань бюро секції наукових працівників, комісії з прийому 
аспірантів. Цикли лекцій, тези, консультації щодо завдань залікових сесій і 
методи їх проведення. Відомості про роботу аспірантів. Плани роботи, звіти 
про науково-дослідну роботу, пояснювальні записки по темам (1934), доповідні 
записки про стан рибного господарства області у другій п’ятирічці. Плани і 
звіти зоотехнічного та птахівничого інститутів (1933). Відомості про участь 
секцій наукових працівників у політичних, господарських кампаніях, про 
роботу у підшефних селах (1933). Облігації Всесоюзної позики пропаганди 
науки і техніки (1933–1934). Листування з НКО УРСР, Укрдержпланом, ВУАН, 
інститутами, обласним комітетом сприяння вченим з питань наукових 
досліджень, фінансування, матеріально-технічного, кадрового забезпечення, 
санаторно-курортного лікування наукових працівників. Відомості про рух і 
витрати кредитів, виплату заробітної плати, кошториси витрат. Списки, заяви, 
анкети наукових працівників. 
 

Кам’янець-Подільський ботанічний сад управління освіти 
виконкому Хмельницької обласної ради депутатів трудящих 
 
Ф.Р-1517, 363 од.зб., 1931–1940, 1944–1978 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений в 1930 р. з ініціативи групи викладачів Кам’янець-Подільського 
сільськогосподарського інституту, інституту народної освіти, професорів                   
Гоморяка Н.Т., Кузьменка І.М., доцента кафедри ботаніки, першого директора 
ботанічного саду Панасюка Федора Сергійовича. Рельєф місцевості, земля і 
сприятливі метеоумови дозволили розведенню і вирощуванню тут різнобічної 
місцевої та світової флори, інтродукції цінних сільськогосподарських культур. 
Ботанічний сад є одним із науково-дослідних і просвітницьких центрів 
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Хмельниччини у напрямку популяризації і впровадження у 
сільськогосподарське виробництво нових сортів культур; вивчення біологами, 
флористами області  місцевої флори, декоративних і технічних культур. Тут 
проводилася робота по обміну досвідом з ботанічними садами  СРСР та понад 
20 країн світу. Підпорядковувався управлінню освіти виконкому Хмельницької 
обласної ради народних депутатів, Міністерства освіти УРСР. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 2001 р. Очікується 
надходження від архіву установи. Доступ до документів на загальних 
підставах. 
Інформація використовувалася в енциклопедичних, наукових виданнях і 
виставковій роботі. 
 

Директивні вказівки, інструкції НК освіти УРСР, рішення виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих, Кам’янець-Подільського 
міськвиконкому, міськкомунгоспу, міського фінвідділу. Накази з основної 
діяльності. Постанови міського і районного виконкомів по озелененню 
м.Кам’янця-Подільського і його околиць, боротьбу зі шкідниками рослин. 
Листування з науково-дослідними інститутами, Київським акліматизаційним 
садом, дослідними секціями, школами, установами області з питань 
вирощування рослин, поліпшення агрозаходів, вирощування нових культур, 
індексації насіння. Положення про ботанічний сад, його структура (1966), 
путівник (1976), паспорт ботанічного саду – пам’ятки природи 
республіканського значення (1968,1979). Перспективні плани науково-
дослідних робіт (1956–1961), (1959–1965). Генеральний план ботанічного саду 
(1975). План соціально-екологічного розвитку (1971–1975). Тематичні плани 
науково-дослідної і культурно-просвітницької роботи. Виробничо-фінансові 
плани, плани науково-дослідної роботи відділів ботанічного саду. Акт 
приймання-передачі саду (1976). Звіти за темами проведених науково-
дослідних робіт (1949–1967). Звіти по роботі ботанічного саду. Акти прийому-
передачі дендроколекції (1974). Річні бухгалтерські звіти фінансово-
господарської діяльності. Кошториси витрат на проведення капітального 
ремонту приміщень, оранжерей, парників (1952). Акти інвентаризації 
колекційного фонду, плодового саду, зеленого будівництва, дендрології, звіти 
по методичній роботі (1971). Штатний розпис та кошторис витрат на 
утримання працівників саду, відомості про виплату заробітної плати, премій 
співробітникам саду (1931–1935). Книга обліку основних засобів (1971). 
Документи засідань Наукової ради та загальних зборів (плани роботи, проекти 
рішень, протоколи). Каталоги насіння для обміну з іншими ботанічними 
садами та науково-дослідними установами. Таблиці метеорологічних і 
агрометеорологічних повідомлень. Довідка про роботу і розвиток ботанічного 
саду (1967, 1970). Методичні розробки по озелененню шкільних приміщень і 
територій. Книги відгуків, лекцій, доповідей. Довідки, інформації про склад 
колекцій ботанічного саду, про участь співробітників у ІІІ Всесоюзному 
семінарі по рослинництву. Книга описання виявлених місцевих сортів 
плодових дерев Поділля (1950), книги реєстрації надходжень насіння (1953). 
Інвентарний перелік колекцій оранжерейних рослин (1959–1966), опис  
місцезнаходження цінних і рідкісних дерев, взятих під охорону держави (1969–
1973). Умови проведення огляду районних товариств охорони природи (1977). 
Умови соцзмагання з Дніпропетровським ботанічним садом. Протоколи 
профспілкових зборів, місцевкому. Документи по соцзмаганню і підсумках їх 
виконання (1971–1977). Списки нагороджених кращих наукових співробітників 
(1975). 
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Опорні пункти Всеукраїнських науково-дослідних станцій олійних 
культур (УНДСОК), тютюну та махорки (УНДІТМ) Всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук СРСР 
 
2 фонди, 126 од.зб., 1932–1940, 1950–1970, 1973–1976 рр. Описи. Рос. 
мова. 
Кам’янець-Подільський опорний пункт Всеукраїнської науково-дослідної 
станції олійних культур, ф.Р-1756, 24 од.зб., 1932–1940 рр. 
Новоушицький опорний пункт Української науково-дослідної станції тютюну 
та махорки, ф.Р-6075, 102 од.зб., 1950–1970, 1973–1973 рр. 
 
Створювалися у 1920 р., як регіональні науково-дослідні установи 
Всеукраїнських дослідних станцій, Всесоюзної академії сільськогосподарських 
наук СРСР.  
Займалися впровадженням, апробацією науково-обгрунтованих тем-дослідів 
по селекції  олійно-ефірних, тютюнових культур в колгоспах, радгоспах 
південних районів Кам׳янецької округи. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє – 1985 р. В 
результаті проведення експертизи цінності в 1959 р. виділено 67 од.зб.         
Ф.Р-1756. Інформація використовувалася у наукових виданнях. 
 
Директивні вказівки, рекомендації НКЗС СРСР, Всесоюзного тресту 

радгоспів олійних і ефіро-олійних культур „ТМЕК”, Всеукраїнської науково-
дослідної станції олійних культур, Української дослідної станції тютюну та 
махорки з питань проведення науково-дослідних тем, ведення сівозмін та 
агротехнічних заходів. Книги наказів з основної діяльності. Положення про 
опорний пункт Української науково-дослідної станції олійних культур (1936). 
Список хат-лабораторій в зоні опорного пункту Кам׳янецької округи. Річні 
виробничо-фінансові плани та звіти по виробництву районованих сортів 
соняшнику, кользи, ріпаку, маку, коріандру, тютюну, арахісу; ефірних культур 
– кмину, фенхелю, сафлори; технічних культур – перили, судзи та інших 
олійних культур, жовтого тютюну і махорки. Плани та звіти з проведення 
науково-дослідних робіт, розробки нових агротехнічних заходів, ведення 
землеробства, які сприяли вирощуванню високих врожаїв тютюну, олійних 
культур. Кошториси фінансових витрат на наукові теми по створенню нових 
сортів високоврожайних культур, річні звіти групи агрохімлабораторій, 
агротехніки, експериментального господарства по розробці і впровадженню 
сільськогосподарських культур всіх галузей виробництва. Плани та звіти по 
праці, капітальному будівництву опорних пунктів, річні статистичні звіти з 
основної діяльності, основні показники виробничо-фінансового плану (1976). 
Інформації по господарській діяльності, виконанню науково-дослідних робіт. 
Річні фінансові звіти, акти документальних ревізій, штатні розписи і 
кошториси витрат на утримання персоналу, будівництво адмінприміщення, 
складів, картотека обліку основних засобів виробництва. Бухгалтерські 
документи (зворотні баланси, книги обліку фінансових витрат і прибутків), 
касові, інвентарні і продуктові (1935) книги, книги обліку кредитів (1938), 
заробітної плати (1940), бюджетних і позабюджетних коштів. Журнали 
фінансових асигнувань з державного і місцевого бюджетів на розвиток 
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Кам’янець-Подільського опорного пункту олійних культур (1940). Листування 
з Академією сільськогосподарських наук СРСР, Всесоюзним науково-
дослідним інститутом олійних культур, Всеукраїнською науково-дослідною 
станцією олійних культур, Всесоюзним інститутом тютюну та махорки з 
основної діяльності. Біометричні, фенологічні обстеження дослідних посівів. 
Хати-лабораторії олійних МТС.  

Кам’янець-Подільський державний розсадник племінних 
каракулевих овець Міністерства сільського господарства УРСР  

 
Ф.Р-4654, 65 од.зб., 1945–1955 рр. Опис. Рос. мова. 
Утворений наказом Наркомзему СРСР від 20.02.1935 р. Підпорядковувався до 
1946 р. – земвідділу виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих, з 1947 р. – обласному управлінню сільського 
господарства  Республіканського управління держплемрозсадників 
Міністерства сільського господарства УРСР. 
Займався селекційно-племінною роботою з покращення породних якостей 
племінних каракулевих овець, вирощуванням та плановим збутом племінної 
товарної продукції в області і за її межами. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1961 р. 
 
Накази, інструкції, директивні вказівки Міністерства сільського 

господарства УРСР, обласного управління сільського господарства, постанови і 
рішення обкому КПУ, облвиконкому, Кам’янець-Подільського райвиконкому 
по розвитку племінного тваринництва, районування розведення ВРХ. 
Положення про державні племрозсадники ВРХ, свиней, овець – Міністерства 
сільського господарства СРСР (1935,1947). Перспективні, річні плани і звіти по 
розвитку вівчарства. Річні зоотехнічні фінансові звіти. Протоколи виробничих 
нарад. 
 

Хмельницька обласна експедиція по землеустрою 
республіканського проектного інституту землеустрою 
„Укрземпроект” 
 
Ф.Р-3716, 172 од. зб., 1944–1967 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Започатковано в 1937 р., як управління землеустрою земельного відділу 
Кам’янець-Подільського обласного управління сільського господарства. З    
1954 р. – управління землеустрою Хмельницького обласного управління 
сільського господарства. З 1961 р. іменується, як відділ землеустрою та 
сівозмін інспекції по сільському господарству виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих. На виконання постанови ЦК КПУ і РМ 
УРСР № 334 від 3 квітня 1965 р. відділ реорганізований у Хмельницьку 
обласну експедицію по землеустрою республіканського проектного інституту 
по землеустрою „Укрземпроект”. 
Займалася раціональним землеустроєм державного земельного фонду 
Хмельницької області між землекористувачами. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1963 р., останнє – 1981 р. 
Інформація використовувалася у наукових виданнях. 
Постанови Ради народних комісарів УРСР (1945). Накази Міністерства 

сільського господарства УРСР, управління сільського господарства по веденню 
правильних сівозмін в області та землеустрою (1944). Накази, директивні 
вказівки Республіканського проектного інституту „Укрземпроект”. Постанови, 
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рішення виконкому Кам’янець-Подільської (1954 - Хмельницької) обласної 
ради депутатів трудящих, виконкомів районних рад депутатів трудящих з 
питань планування землевпорядних робіт, ведення правильних сівозмін (1947–
1967). Накази Міністерства сільського господарства УРСР щодо видачі 
колгоспам західних областей УРСР державних актів на вічне користування 
землею (1950). Видачі укрупненим колгоспам державних актів на вічне 
користування землею (1951), ліквідації недоліків у землекористуванні при 
об’єднанні колгоспів, передачі лісового фонду колгоспам. Накази з основної 
діяльності. Річні календарні плани проведення землевпорядних робіт. Плани 
лісонасаджень, лісозахисних, снігозахисних смуг, визначення меж земель 
колгоспів, радгоспів, лісгоспів, військових частин, залізничної колії Вінницької 
залізниці. Плани проектно-пошукових робіт експедиції (1965–1966). Річні 
виробничо-фінансові звіти, штатні розписи і кошториси. Акти нанесених 
збитків німецько-фашистськими окупантами по районах області (1941–1944). 
Схематичні плани, проекти розміщень полів, земельних угідь по колгоспах 
районів, знімальні огляди земель укрупнених колгоспів Кам’янець-Подільської 
області (1951). Акти відновлення земель по необ’єднаних колгоспах області 
(1952). Схеми землекористування по населених пунктах в розрізі районів 
Хмельницької області (1957). Протоколи виробничих нарад експедиції, 
листування з республіканським проектним інститутом „Укрземпроект”, 
установами, організаціями, підприємствами; з обласним управлінням 
сільського господарства з питань виділення земель, із землевпорядниками з 
виробничих і методичних питань землевпорядкування. 

 
Державні сортовипробувальні дільниці інспекції державної комісії 
по сортовипробуванню сільськогосподарських культур у 
Хмельницькій області 

 
2 фонди, 192 од.зб., 1945–1970, 1973–1976 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Антонівська, ф.Р-3525, 71 од.зб., 1945–1954 рр. 
Новоушицька, ф.Р-4994, 121 од.зб., 1944–1973 рр. 
 
Створені відповідно до постанови РНК СРСР „Про заходи щодо покращення 
насіння зернових культур” від 29.06.1957 р. з метою корінної перебудови 
державного випробування сільськогосподарських культур в області. 
Проводили безпосередню роботу по сортовипробуванню зернових, овочевих і 
технічних сільськогосподарських культур у 17 районах області. 
Підпорядковувалися Інспектурі державної комісії по сортовипробуванню 
сільськогосподарських культур у Хмельницькій області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1967 р.  

 
Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства 

СРСР, УРСР, Державної комісії та інспектури по сортовипробуванню 
сільськогосподарських культур УРСР. Постанови, рішення обкому КПУ, 
районних комітетів КПУ, виконкому Хмельницької ради депутатів трудящих з 
питань діяльності державної сортовипробувальної мережі області. Накази з 
основної діяльності. Річні плани сортовипробування і районування  
сільськогосподарських культур, річні наукові звіти дільниць за підсумками 
роботи і закладання сортових дослідів по видах культур, річні метеорологічні 
звіти. Річні звіти по проведенню районного і міждільничного 
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сортовипробування цукрового буряка та озимої пшениці (1945–1948). Річні 
фінансово-господарські звіти, відомості на видачу заробітної плати. Свідоцтва, 
атестати, характеристики та описання сортового насіння (1947–1968). 
Листування з обласними і районними установами з питань організації, 
методики проведення науково-дослідних робіт. Протоколи районних 
агрономічних нарад. Соціалістичні зобов'язання і підсумки їх проведення 
(1958–1967). 

 
Проскурівський державний лісорозсадник Кам’янець-Подільської 
обласної контори „Агроліснасіння” м.Проскурів 
 
Ф.Р-5030, 14 од.зб., 1946–1948 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створений постановою РНК землеробства СРСР від 10 листопада 1939 р. 
Підпорядковувався обласній конторі „Агроліснасіння” Всесоюзної контори по 
вирощуванню посадкового матеріалу і заготівлі насіння дерев 
„Агроліснасіння”. 
Займався вирощуванням посадкового матеріалу лісових та плодово-ягідних 
культур для потреб лісового, сільського господарства, установ, організацій, 
приватних осіб. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1954 р. 

 
Накази, вказівки, рекомендації Міністерства сільського господарства 

УРСР, Всесоюзної контори „Агроліснасіння”, обласної контори 
„Агроліснасіння”. Положення про держрозсадник. Річні виробничо - фінансові 
плани і звіти по їх виконанню. Місячні і квартальні баланси (1946). Штатні 
розписи і кошторис витрат; акти документальних ревізій; інвентарні описи. 
Протоколи технічних нарад. 

 
Кам’янець-Подільський державний племінний розсадник 
подільської чорнорябої породи свиней Міністерства сільського 
господарства УРСР 
 
Ф.Р-3342, 9 од.зб., 1952–1958 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створений постановою Ради Міністрів УРСР і ЦК КПУ від 25 липня 1951 р.  
№ 1889, наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 7 серпня   
1951 р. № 908. 
Здійснював розширене виробництво і вирощування високоякісного племінного 
молодняка, збільшував кормові якості свиней, розширював мережу племінних 
ферм, займався покращенням кормової бази та інше. Постановою Ради 
Міністрів УРСР від 18 березня 1958 р., № 268, рішенням виконкому 
Хмельницької обласної ради депутатів трудящих від 1 квітня 1958 р. № 231, 
наказом Хмельницького обласного управління сільського господарства від 15 
серпня 1958 р., № 684 на базі Кам’янець-Подільської державної конюшні та 
Кам’янець-Подільського держплемрозсаднику свиней створено Хмельницьку 
станцію з племінної роботи і штучного осіменіння сільськогосподарських 
тварин. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р. 
Книги з основної діяльності (1952–1958). Річні фінансово-зоотехнічні 

звіти з основної діяльності, бухгалтерські звіти з основної діяльності, 
бухгалтерські документи (річні касові книги, оборотні баланси, контрольні 
журнали касового і меморіального характеру), штатні розписи і кошториси 
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витрат на утримання. Акт передачі майна ліквідованого Кам’янець-
Подільського держплемрозсадника овець, держплемрозсадника свиней (1956). 
Документи особового складу (відомості нарахування заробітної плати, особові 
рахунки, особові справи). Книги обліку кредитів (1957). Звіти, відомості, акти 
по чисельності робітників і службовців установи. Листування з Львівським 
зооветінститутом і управлінням статистики Хмельницької області з кадрових 
питань. 
 

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція 
Української академії аграрних наук с. Самчики 
Старокостянтинівського району 
 
Ф.Р-5091, 361 од.зб., 1956–1976 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16.02.1956 р. № 523 
„Про заходи щодо поліпшення роботи науково-дослідних установ в сільському 
господарстві” на базі племсвинорадгоспу ім. Котовського с. Самчики 
Старокостянтинівського району. У відповідності до рішення ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 23.04.1961 р. № 38 „Про покращення насінництва 
зернових, олійних культур і трав”  в підпорядкування дослідної станції було 
додатково передано елітно-насінницькі господарства: радгоспи „Пасічна” 
Старосинявського, „Шарівка”  Ярмолинецького, ім. М. Щорса с.Ладиги 
Хмельницького районів. В такому складі дослідне господарство „Самчики” 
функціонувало до 1982 р. з підпорядкуванням Українській академії аграрних 
наук, м. Київ. 
Здійснювала наукове обслуговування сільськогосподарського сектору області, 
виробляла і реалізовувала елітне насіння сільськогосподарських культур, 
племінний молодняк ВРХ і свиней. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. Інформація 
використовувалася у науково-дослідній, краєзнавчій, виставковій діяльності. 

 
Накази Міністерства виробництва і заготівель сільського господарства 

УРСР. Накази з основної діяльності, доповідні записки, інформації обласним, 
районним органам виконавчої влади з питань стану розвитку науково-дослідної 
роботи в області. Статут (1956), книги засідань науково-технічної Ради (1956–
1974). Перспективний план розвитку сільського господарства дослідної станції 
(1955–1960). Річні виробничо-фінансові, тематичні плани проведення науково-
дослідних робіт в галузі елітного зерновиробництва, племінної роботи. Плани 
впровадження досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарське 
виробництво (1959,1971–1975). Зведені відомості результатів бонутування 
сільськогосподарських тварин, річні звіти з проведення науково-дослідної 
діяльності (1962–1965). Річні фінансові, виробничі звіти по вирощуванню та 
здачі державі сортового насіння. Річні, квартальні звіти по тваринництву, 
статистичні звіти по чисельності наукових співробітників (1956–1974), звіт 
наукових працівників по проведеній роботі (1958–1968), річні наукові звіти по 
закінчених і незакінчених темах науково-дослідної діяльності (1968–1976). 
Штатні розписи і кошториси витрат на утримання штатної чисельності, 
науково-технічного і обслуговуючого апарату дослідної станції. Кошториси 
витрат на планові науково-дослідні розробки (1957), проведення капітального 
будівництва. Книги обліку: основних засобів, будівель і споруд,  фондів, 
прибутків, затрат на капітальне будівництво і ремонт, реалізації продукції, 
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виробництва продукції землеробства, тваринництва, затрат по науковій роботі, 
затрат  на допоміжні виробництва (1957–1962). Акти прийому-передачі 
дослідної станції при зміні керівництва (1959). Колективний договір (1964–
1965). Плакати, рекомендації, рекламації, буклети, статті наукових 
співробітників (1959–1970), протокол обрання наукових працівників на нові 
терміни (1968–1976).  
 

Хмельницька філія Київського державного проектного інституту 
„Діпроцивільпромбуд” 
 
Ф.Р-6022, 334 од.зб., 1957–1975, 1981–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
В січні 1946 р. створено проектне бюро обласного управління у справах 
сільського і колгоспного будівництва Кам’янець-Подільської області. До    
1964 р. проводилось ряд перейменувань. З 3 січня 1964 р. діяло як 
Хмельницька філія Київського державного проектного інституту 
„Діпроцивільпромбуд”, Головного управління проектних організацій 
Держбуду УРСР. 
Займався проектуванням об’єктів цивільного та адміністративно-
господарського призначення. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1985 р., останнє – 1999 р. 
Інформація використовувалась в науково-дослідній роботі, інженерно-
технічних рішеннях. 

 
Накази з основної діяльності. Положення про філію (1963). Штатні 

розписи і кошториси. Річні, квартальні тематичні плани проектно-пошукових 
робіт, річні плани фінансово-господарської діяльності, плани по оплаті праці та 
кадровому забезпеченню. Перспективний (1971–1975) план підготовки кадрів. 
Річні фінансово-господарські звіти. Річні та оперативні звіти по кадрах, 
чисельності ІТП і обслуговуючого персоналу. Довідки, інформації по 
виконанню планів проектно-пошукових робіт. Замовлені специфікації та 
почергові плани проектувальних робіт. Проектна науково-технічна 
документація (1958–1990) по організації будівництва в м. Хмельницькому: 
Держархіву області; Палацу піонерів і школярів; ЦНТІ і пропаганди; будинку 
міському КПУ; будинку облстатуправління (технічні проекти, схеми, 
кошториси, альбоми, листи, зведені збірники специфікацій, розрахунки, 
довідки, креслення, пояснювальні записки та інше). Протоколи засідань 
профкому та профспілкових зборів. 

 
 

Хмельницька філія республіканського проектно-дослідного 
інституту „Укрколгосппроект” 
 
Ф.Р-5840, 241 од.зб., 1958–1984 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

 
На виконання постанови ЦК КПУ, рішенням виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих від 1 квітня 1958 р. №216 створено 
міжколгоспну проектно-пошукову організацію. В травні 1968 р. 
„Облміжголгосппроект” перейменовується у проектний інститут 
„Облколгосппроект”, який із липня 1969 р. переведено у філію новоствореного 
республіканського проектно-пошукового інституту „Укрколгосппроект”. 
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Виконував проектно-пошукові роботи для будівництва житла, об’єктів 
соцкультпобуту, розширення та технічного переобладнання тваринницьких 
ферм, об’єктів по ремонту сільгосптехніки, взлітних смуг сільгоспавіації, 
виробничих баз будівельних організацій; створював проекти планування по 
забудові населених пунктів області, проведення геологорозвідувальних робіт 
по виявленню місцевих будматеріалів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1996 р. Очікується подальше 
надходження від архіву установи. 
 
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної та 

архітектурно-технічної ради. Тематичні плани проектно-пошукових робіт, 
комплексні плани покращення умов праці службовців, річні плани оплати 
праці. Річні звіти по науково-технічній діяльності, роботі сектору науково-
технічної інформації; річні, квартальні звіти по підготовці, використанню і 
розстановці кадрів. Річні тематичні звіти по проектах будівельних об’єктів. 
Річні звіти фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси 
витрат. Матеріали групи народного контролю. 
 

Державний проектно-дослідний інститут 
,,Хмельницькдіпроводгосп” Державного комітету ,,Держводгосп” 
України 

 
Ф.Р-6356, 181 од.зб., 1967–1990 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 21 січня 1967 р. №236 була утворена 
Хмельницька комплексна проектно - пошукова експедиція ,,Укрдіпроводгоспу”. 
Наказом інституту ,,Укрдіпроводгосп” від 15 грудня 1969 р. №676 
перейменована у Хмельницький відділ комплексного проектування 
Тернопільського філіалу інституту ,,Укрдіпроводгосп” З 24.04.1973 р. 
підпорядковувався державному проектно–дослідному інституту 
,,Львівдіпроводгосп”. В 1991 р. перейменований на Державний проектно-
дослідний інститут ,,Хмельницькдіпроводгосп”. 
Займався розробкою проектно-кошторисної документації по водогосподарсь-
кому і меліоративному будівництву гідротехнічних споруд, насосних станцій, 
розширенню русел річок, берегоукріпленню, захисту від підтоплення території 
і населених пунктів, рекультивацією земель. Співавтор проектно-кошторисної 
документації водосховища Дністровського гідровузла. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 2000 р. Документаційна інформація  
використовувалася в науково-дослідній роботі. 
 
Накази з основної діяльності. Перспективні плани проектно-пошукових 

робіт (1976–1980); річні плани соціального розвитку. Річні плани і завдання з 
основної діяльності, звіти по їх виконанню; річні виробничо-технічні звіти. 
Річні, квартальні, звіти, інформації, довідки по кадровому забезпеченню. Річні 
звіти фінансово-господарської діяльності. Річні звіти, доповіді, інформації, 
аналізи Хмельницькій експедиції (1967). Доведені завдання вищих керівних 
установ Хмельницької експедиції. Звіти, доповідні, пояснювальні записки по 
виконанню планових показників по ВКП. Штатні розписи і кошториси. 
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Документи з охорони праці і техніки безпеки, раціоналізації (плани, звіти), 
підсумки республіканських соцзмагань (1978–1980). Колективний договір 
(1979). 
 

Хмельницький філіал Українського науково-дослідного інституту 
по землеустрою „УкрНДІземпроект” Української академії 
аграрних наук 
 
Ф.Р-6023, 265 од.зб., 1968–1992 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Започаткований 29 травня 1944 р., як земельний відділ Кам’янець-
Подільського обласного управління землевпорядкування у м. Проскурові. В 
1954 р. в зв’язку з перейменуванням області, перейменований у земельний 
відділ Хмельницького обласного управління сільського господарства. 3 1961-
1969 рр. – Хмельницька обласна землевпорядна експедиція. З жовтня 1969 р. – 
Хмельницька філія інституту ,,Укрземпроект”. З метою прискорення наукових 
розробок з проблем землекористування та охорони земель, впровадження їх у 
виробництво, підвищення рівня проектно-кошторисної документації наказом 
Держагропрому УРСР від 23 липня 1989 р. № 174 переведений у Хмельницьку 
філію Українського науково-дослідного і проектно-пошукового інституту по 
землеустрою ,,УкрНДІземпроект”. З 1992 р. підпорядковувався Українській 
академії аграрних наук. Указом Президента України від 17 лютого 2003 р. 
№134/2003, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. 
№284-р переданий у сферу управління Держкомзему України. З 30 жовтня 
2003 р. реорганізований у ДП ,,Хмельницький науково-дослідний інститут 
землеустрою ” Держкомзему України. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1985 р., останнє – 2006 р. 
Документи НАФ з 1993р. по 2006 р. внесені до описів, тимчасово зберігаються 
в архівному підрозділі установи. 
 
Вказівки УкрНДІземлепроекту облміськвиконкомам по плануванню 

вибору земельних ділянок для будівництва. Річні тематичні плани, кошториси 
затрат на проведення проектно-пошукових робіт, звіти, інформації по їх 
виконанню. Річні плани фінансування проектно-пошукових робіт та 
капіталовкладень. Штатні розписи і кошториси. Річні бухгалтерські звіти, річні 
квартальні звіти по праці і зарплаті. Проектна документація (1966-1989). 
Журнал реєстрації рішень облвиконкому по відведенню земельних ділянок 
державним і громадським організаціям (1985–1991). Протоколи засідань 
технічної ради, виробничих нарад, ,,Днів якості”, профкому. Документи групи 
народного контролю, соцзобов’язань, звітно-виробничих і профспілкових 
зборів. Акти перевірки виконання умов колдоговору.  
 

Спеціальне науково-реставраційне, проектно-будівельно-
виробниче акціонерне товариство закритого типу „Кам’янець-
Подільська реставрація” 
 
Ф.Р-6390, 428 од.зб., 1969–1994 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Створена в 1969 р. Кам’янець-Подільська міжобласна спеціальна науково-
реставраційна майстерня. Наказом об’єднання „Укрреставрація” Держбуду 
УРСР від 3 квітня 1990 р. перейменована у Кам’янець-Подільське спеціальне 
науково-реставраційне проектно-виробниче управління. Рішенням загальних 
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зборів трудового колективу від 29 вересня 1992 р., протокол №5, переведене на 
орендну, а з 16.06.1994 р. на акціонерну форму господарювання закритого 
типу. Підпорядковувалося Українському спеціалізованому проектно-
будівельно-реставраційному об’єднанню „Укрреставрація” Держбуду УРСР. 
Займалося виготовленням науково-проектної, проектно-кошторисної 
документації на реставрацію, консервацію, ремонт і облаштування пам’ятників 
історії та культури; виконанням проектних, реставраційних, ремонтних, 
будівельно-ремонтних робіт пам’яток старовини на території Хмельницької, 
Тернопільської і Чернівецької областей. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1995 р., останнє – 2002 р. Очікується 
надходження від архівного відділу установи. 
 
Накази, директивні вказівки Державного комітету з питань будівництва 

при РМ УРСР, Держбуду УРСР, „Укрреставрації”. Накази і розпорядження з 
основної діяльності. Комплексний план соціального розвитку колективу (1976–
1980). П’ятирічні, річні плани та звіти про проведення підрядних і ремонтно-
реставраційних робіт, наряди-замовлення на проведення робіт. Річні звіти 
фінансово-господарської діяльності. Акти ревізій. Річні плани підвищення 
кваліфікації. Річні, піврічні звіти по собівартості будівельних, реставраційно-
монтажних робіт, статистичні звіти по виробничому травматизму, кадровому 
забезпеченню. Аналізи виробничої діяльності по виробничих дільницях (1971). 
Документи по раціоналізації, науково-технічній роботі управління (постанови, 
протоколи, звіти, пояснювальні записки). Список Всесоюзних, 
республіканських і міжобласних реставраційних організацій (1971). Колективні 
угоди та звіти по їх виконанню. Плани заходів по охороні праці, попередження 
виробничого травматизму, впровадження наукової організації, підвищення 
продуктивності праці. Акти здачі об’єктів в експлуатацію (1972). Протоколи 
загальних зборів. Інформації по реставрації пам’ятників культури (1980). Акти 
приймання ремонтно-реставраційних робіт та перелік об’єктів (1991). 
Протокол конференції колективу (1994). Документи профспілкової організації 
(протоколи, кошториси, плани, звіти). Протоколи засідання будівельного 
комітету. Документи соцзмагань, комуністичних суботників,  групи народного 
контролю. 

 
Хмельницька філія Всесоюзного інституту автоматизації і 
механізації технологій виробництва „КАМЕТ” 
 
Ф.Р-6205, 144 од.зб.,1975–1992 рр. Опис. Укр., рос. мови. 

 
Створений наказом Міністерства будівельно-дорожного і комунального 
машинобудування СРСР від 22 липня 1974 р. №302. Ліквідований наказом №8 
генерального директора інституту „КАМЕТ” від 3 липня 1992 р. 
Займався розробкою технічних проектів по автоматизації і механізації 
технологічних процесів машинобудівної, верстатобудівної промисловості. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1993 р. Документна інформація 
використовувалася у соціально-правовому колі. 

 
Накази з основної діяльності та особовому складу. Річні бухгалтерські 

звіти, фінансові звіти по виконанню кошторису профбюджету. Штатні розписи 
і кошториси витрат. Відомості по нарахуванню зарплати працівникам; трудові 
книжки звільнених та вибулих за кордон співробітників. Протоколи спільних 
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засідань дирекції філії і місцевого комітету, протоколи звітно-виборних 
профспілкових зборів. 
 

Хмельницька філія Дніпропетровського Українського відкритого 
акціонерного товариства ,,Укркомунремшляхпроект” 
 
Ф.Р-6275, 52 од.зб., 1979–1996 рр. Описи. Укр. мова. 
 
Створений у липні 1978 р. наказом республіканського проектно-пошукового 
інституту ,,Укркомунремшляхпроект” як відділ Дніпропетровського ППІ 
,,Укркомунремшляхпроект”. В 1991 р. реорганізований в мале державне 
проектне підприємство ,,Хмельницькшляхпроект”, з 1995 р. переведений у 
Хмельницьку філію Дніпропетровського ВАТ ,,Укркомунремшлях-
проект”.Ліквідований в грудні 1996 р. Виконував проектування доріг, міських, 
селищних вулиць, інших об’єктів благоустрою по Хмельницькій області. 
 
Документи по особовому складу (накази, відомості нарахування 

зарплати, особові картки Т-2). 
 

КУЛЬТУРА 
 
Органи управління культурою 
 
Кам’янецький комітет охорони пам’ятників старовини, мистецтва 
і природи Кам’янецького повітового відділу народної освіти 
 
Ф.Р-12, 28 од. зб., 1920–1922 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Створений наприкінці 1920 р. Здійснював облік та охорону пам’яток 
старовини, мистецтва і природи, займався їх вивченням та популяризацією. 
Проводив збирання, опис матеріалів, які мали історичну і духовну цінність. 
Ліквідований постановою Кам’янецького повітового виконавчого комітету від 
8 червня 1922 р. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1923 р. Нових надходжень не 
очікується. 
 
Директиви, інструкції РНК УРСР, постанови і розпорядження 

повітового виконкому. Протоколи засідань колегії комітету, загальних зборів 
співробітників. Доповіді та звіти про роботу комітету. Листування з 
Всеукраїнським комітетом охорони пам’ятників старовини, мистецтва і 
природи, повітовим виконавчим комітетом з питань організації лекцій, 
виставок, екскурсій. 
 

Відділ мистецтв виконкому Кам’янець-Подільської обласної ради 
депутатів трудящих 
 
Ф.Р-5707, 10 од.зб., 1944–1952 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створений у 1938 р. Здійснював керівництво культурно-освітніми закладами та 
установами мистецтва. Ліквідований у 1953 р. у зв’язку з утворенням 
обласного управління культури відповідно до постанови ради Міністрів УРСР від 
30 травня 1953 р. 
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Фонд III категорії. Перше надходження – 1970 р. 
 
Накази, розпорядження Комітету у справах мистецтв Ради Міністрів 

УРСР, рішення облвиконкому. Фінансові плани, річні бухгалтерські звіти, 
кошториси обласного відділу та підвідомчих установ. 

 
Управління культури виконавчого комітету Хмельницької 
обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-3512, 1594 од. зб., 1948–1986 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
Створено в 1938 р., як відділ культури при облвиконкомі. З 1944 р. 
функціонував як відділ культурно-просвітницьких установ облвиконкому. 
Відповідно до указу Президії Верховної Ради УРСР від 10 квітня 1953 р. та 
постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. відділ перейменований в 
управління культури виконкому обласної ради депутатів трудящих. 
Здійснювало керівництво в галузі культурно-освітньої роботи та мистецтва. 
Підпорядковувалося Міністерству культури УРСР. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1996 р. У 1971 р. 
приєднано 5 од. зб. із фонду Р-5705, Кам'янець-Подільський обласний відділ 
культурно-просвітницьких установ. Передбачається надходження 
документів з 1987р. від архівного підрозділу установи.  Інформація 
використовувалася у науково-краєзнавчих виданнях. 

 
Накази та розпорядження, директивні вказівки Міністерства культури 

СРСР і УРСР, Комітету у справах культурно-просвітницьких установ при Раді 
Міністрів УРСР, рішення виконкому обласної ради народних депутатів. Накази 
з основної діяльності установи. Протоколи засідань колегії, міжвідомчої ради, 
обласної атестаційно-тарифікаційної комісії.  Перспективні, комплексні, річні 
плани заходів управління, розвитку установ культури, будівництва і 
реконструкції об’єктів культури (1976–1980), з охорони праці і техніки 
безпеки. Річні, квартальні, статистичні звіти управління та підпорядкованих 
йому установ. Мережа культурно-освітніх установ області (1962), списки 
об’єктів культури, побудованих у 1959–1980 рр. Інформація по обліку, охороні, 
використанню пам’ятників історії, культури, списки пам’ятників (1978), 
історичних цінностей, які знаходяться в культових спорудах (1981), списки, 
паспорти народних музеїв (1977–1978). Плани, інформації, зведення про 
проведення обласних оглядів, фестивалів самодіяльної творчості, про роботу 
народних університетів культури, культурно-спортивних комплексів. 
Листування з Міністерством культури УРСР, міськрайонними відділами 
культури, партійними і радянськими органами з питань культурно-освітньої 
роботи. Річні бухгалтерські звіти господарсько-фінансової діяльності, по 
кадрам, кошториси витрат, штатні розписи. Акти перевірки установ з основної 
діяльності. Списки, характеристики культпрацівників, представлених до 
нагород (1961), присвоєння почесних звань діячам культури і мистецтва 
області (1978). Соціалістичні зобов’язання працівників культури. Документи 
про роботу профспілкової організації та групи народного контролю (протоколи 
засідань, звіти).  
 

Відділи культури виконавчих комітетів районних та міських рад 
 
36 фондів, 6579 од. зб., 1944–1991 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
Районні 
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Антонінський, ф.Р-3523, 105 од. зб., 1950–1961 рр. 
Берездівський, ф.Р-4458, 3 од. зб., 1944–1951, 1953–1959 рр. 
Білогірський, ф.Р-3514, 126 од. зб., 1950–1961, 1965–1976 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3555, 67 од. зб., 1955–1960, 1966–1972 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-4547, 142 од. зб., 1944–1958 рр. 
Волочиський, ф.Р-4338, 239 од. зб., 1945–1953, 1959–1980 рр. 
Гвардійський, ф.Р-4108, 15 од. зб., 1955–1957 рр. 
Городоцький, ф.Р-3963, 392 од. зб., 1944-1975 рр. 
Грицівський, ф.Р-3619, 120 од. зб., 1947–1961 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4146, 79 од. зб., 1945–1960 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-3743, 221 од. зб., 1944–1972, 1974–1983 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5886, 470 од. зб., 1948–1984 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4010, 908 од. зб., 1949–1981 рр. 
Красилівський, ф.Р-5217, 464 од. зб., 1945–1968, 1973–1984 рр. 
Летичівський, ф.Р-4167, 210 од. зб., 1945, 1950–1973 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3576, 61 од. зб., 1946–1955 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3761, 5 од. зб., 1955–1958 рр. 
Новоушицький, ф.Р-3713, 82 од. зб., 1956–1960, 1965–1976 рр. 
Орининський, ф.Р-4327, 57 од. зб., 1946–1959 рр. 
Остропільський, ф.Р-5198, 43 од. зб., 1947–1959 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4485, 27 од. зб., 1946–1959 рр. 
Полонський, ф.Р-3967, 179 од. зб., 1945–1958, 1967–1979 рр. 
Сатанівський, ф.Р-4107, 39 од. зб., 1949–1959 рр. 
Славутський, ф.Р-4483, 107 од. зб., 1946–1950, 1952–1962, 1965–1978 рр. 
Смотрицький, ф.Р-3543, 95 од. зб., 1953–1961 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-5196, 469 од. зб., 1944–1975 рр. 
Старосинявський, ф.Р-3563, 58 од. зб., 1949–1961 рр. 
Староушицький, ф.Р-3390, 76 од. зб., 1945–1954, 1958–1959 рр. 
Теофіпольський, ф.Р-3941, 173 од. зб., 1952–1959, 1967–1982 рр. 
Хмельницький (Ружичнянський), ф.Р-5026, 177 од. зб., 1944–1987 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-4326, 91 од. зб., 1945–1960 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3675, 83 од. зб., 1947–1962 рр. 
Шепетівський, ф.Р-4672, 264 од. зб., 1946–1981 рр. 
Ярмолинецький, ф.Р-4766, 338 од. зб., 1944–1991 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-5997, 347 од. зб., 1967–1980 рр. 
Хмельницький, ф.Р-6139, 247 од. зб., 1945–1982 рр. 

 
Створювалися з 1938 р. як відділи культурно-освітньої роботи. З 1953 р. діють 
як відділи культури виконавчих комітетів районних та міських рад. 
Здійснювали керівництво роботою культурно-освітніх закладів, сприяли 
розвитку художньої самодіяльності і народної творчості, забезпечували 
збереження пам’яток історії, культури, архітектури на території області. 
Фонди ІІІ категорії. Перші надходження – 1959 р. Інформація 
використовувалася у наукових та краєзнавчих виданнях.  

 
Накази, вказівки, інструкції Комітету у справах культурно-

просвітницьких установ при Раді Міністрів УРСР, Міністерства культури 
УРСР, обласного управління культури. Розпорядження, постанови, рішення 
облвиконкому, рай(міськ) виконкомів, райкомів партії. Накази по рай(міськ) 
відділах з основної діяльності. Протоколи засідань ради при відділах культури, 
конференцій, семінарів, загальних зборів працівників культури, виробничих 
нарад. Документи про облік, охорону, впорядкування пам’яток історії та 
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культури, створення народних музеїв в районах, впровадження нових свят і 
обрядів у побут трудящих. Плани, інформації, програми обласних оглядів, 
фестивалів, виставок, заходів з нагоди святкування ювілейних дат. 
Перспективні, річні плани роботи закладів культури, розвитку та експлуатації 
кіномережі. Річні, квартальні звіти, аналізи, доповідні про роботу відділів 
культури та підпорядкованих культурно-освітніх установ. Списки 
культосвітніх установ, працівників культури, представлених до нагород та 
присвоєння почесних звань. Фінансові, статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Акти обстеження культосвітніх закладів. Соціалістичні 
зобов’язання працівників культури. Листування з облвиконкомом, обласним 
управлінням культури з основної діяльності.  
 

Хмельницьке обласне виробниче об’єднання кіновідеомережі та 
прокату кіновідеофільмів  ,,Кіновідеопрокат” обласного управління 
культури. 
 

Ф.Р-4646, 759 од. зб., 1942–1990 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Створено в 1944 р. як обласна контора з прокату кінофільмів. В 1953 р. 
відбулося об’єднання обласних відділів мистецтв, культосвітньої роботи, 
поліграф-видавництва, кінофікації в єдине обласне управління кінофікації, з 
березня 1954 р. – діє як відділ кінофікації Хмельницького обласного 
управління культури. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 
листопада 1963 р. №1309 ,,Про систему органів управління районною і 
міською кіномережею” та рішення виконкому обласної ради депутатів 
трудящих від 3 грудня 1963 р. №290 створено Хмельницьке обласне 
управління кінофікації, яке підпорядковувалося Головному управлінню 
кінофікації і кінопрокату та комітету з кінематографії при Раді Міністрів 
України. Рішенням сьомої сесії Хмельницької обласної ради народних 
депутатів від 12 жовтня 1988 р. №3 обласне управління кінофікації 
ліквідовано, а на його базі відповідно до рішення обласної ради народних 
депутатів від 2 грудня 1988 р. №165 утворено Хмельницьке обласне виробниче 
об’єднання кіновідеомережі та прокату кіновідеофільмів – ,,Кіновідеопрокат” 
управління культури виконкому обласної ради народних депутатів. 
Здійснювало керівництво районними дирекціями кіномережі, контролювало 
дотримання та виконання правил прокату кіно та відеофільмів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1966 р. Передбачається 
надходження документів з 1991 р. від архівного підрозділу установи. 
Інформація використовувалася у наукових і краєзнавчих виданнях. 

 
Розпорядження, накази, директивні вказівки Міністерства 

кінематографії СРСР, УРСР, Міністерства культури УРСР, Головного 
управління кінофікації, рішення облвиконкому, накази з основної діяльності 
обласного управління кінофікації. Постанови, протоколи, довідки ради 
обласного управління кінофікації. Реєстраційні посвідчення на відкриття та 
експлуатацію державних, профспілкових відомчих кіноустановок, 
перспективний план розвитку і експлуатації кіномережі, довідки про стан кіно-
обслуговування населення області, аналізи роботи кіноустановок. Квартальні, 
річні плани та звіти розвитку і експлуатації державної кіномережі, надходжень 
плати за кінопрокат, річні статистичні звіти з праці, зарплати. Плани, звіти, 
інформації, довідки про проведення кінофестивалів. Договори, інформації по 
соцзмаганню, з питань раціоналізаторської та винахідницької діяльності. 
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Протоколи засідань комісії з перевірки техніки безпеки. Листування з 
Міністерствами культури, кінематографії УРСР, Головним управлінням 
кінофікації та кінопрокату щодо кінообслуговування населення.  
 

Хмельницька обласна контора по прокату кінофільмів 
 
Ф.Р-1578, 60 од. зб., 1963–1968 рр.Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1963–1968 рр. 

       Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1977 р. Подальших надходжень не 
очікується. 
 

Накази, директивні вказівки Державного комітету кінематографії та 
Головного управління кінофікації і кінопрокату при Раді Міністрів УРСР, 
спільні постанови ради обласної контори з прокату кінофільмів та президії 
обкому профспілок працівників культури. Плани прибутків і витрат, заходів по 
відзначенню загальнодержавних ювілейних дат. Річні, квартальні звіти, 
баланси з основної діяльності. Штатні розписи, кошториси. Акти, доповідні 
записки щодо ревізії діяльності контори. Листування з Головним управлінням 
кінофікації і кінопрокату з питань планування і звітності. 

 
Міжрайонні агентства ,,Українфільм” 
 
3 фонди, 50 од. зб., 1929–1934 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільське, ф.Р-1602, 15 од.зб., 1932–1933 рр. 
Проскурівське, ф.Р-68, 23 од.зб., 1929–1934 рр. 
Шепетівське, ф.Р-2075, 12 од.зб., 1932–1933 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1929–1934 рр. 

        Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. Подальші надходження 
документів не    очікуються. 

 
Накази агентства (Р-2075). Протоколи засідань тресту ,,Українфільм”, 

нарад політосвіт працівників. Фінансові звіти, відомості на виплату зарплати. 
Листування з установами з питань кінообслуговування. 

 
Районні дирекції кіномережі, відділи кінофікації 
 
18 фондів, 1313 од.зб., 1944–1979 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Білогірська, ф.Р-6256, 66 од.зб., 1965–1975 рр. 
Віньковецька, ф.Р-6048, 46 од.зб., 1967–1973 рр. 
Городоцька, ф.Р-5541, 93 од.зб, 1961–1974 рр. 
Деражнянська, ф.Р-5882, 76 од.зб., 1949,1952, 1965–1970 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-5349, 82 од.зб., 1961–1974 рр. 
Ізяславська, ф.Р-6112, 150 од.зб., 1946–1976 рр. 
Красилівська, ф.Р-6113, 79 од.зб.,1960–1970, 1973–1979 рр. 
Летичівська, ф.Р-5861, 113 од.зб., 1956–1978 рр. 
Новоушицька, ф.Р-6072, 67 од.зб., 1965–1976 рр. 
Полонська, ф.Р-6056, 109 од.зб., 1967–1978 рр. 
Славутська, ф.Р-5983, 54 од.зб., 1965–1970 рр. 
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Смотрицька, ф.Р-3544, 9 од.зб., 1949–1952 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-5212, 119 од.зб., 1964–1975 рр. 
Старосинявська, ф.Р-6092, 74 од.зб., 1967–1975 рр. 
Теофіпольська, ф.Р-6024, 23 од.зб., 1967–1975 рр. 
Хмельницька, ф.Р-6032, 22 од.зб., 1965–1973 рр. 
Шепетівська, ф.Р-4674, 39 од.зб., 1944–1945, 1947, 1949–1952 рр. 
Ярмолинецька , ф.Р-5670, 92 од.зб., 1963–1976 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1944–1979 рр. Пропагували та 
рекламували кіно-, відеопродукцію. Підпорядковувалися обласному 
управлінню кінофікації. 

  Фонди III категорії. Перше надходження – 1963 р., останнє – 1995 р. 
 
Розпорядження, рішення, накази облуправління кінофікації, 

райвиконкомів, постанови  президії обкому профспілки працівників культури. 
Накази дирекцій. Протоколи ради дирекції, технічної ради, виробничих нарад, 
загальних зборів кіномеханіків зі звітом перед населенням. Перспективні плани 
кінофікації районів, експлуатації та розвитку кіномережі, роботи дирекцій, 
технічних нарад. Звіти про діяльність кіномережі, по роботі з кадрами, 
статистичні, бухгалтерські звіти, кошториси видатків, штатні розписи. 
Інформації про кінофестивалі, роботу кінолекторіїв. Соціалістичні 
зобов’язання та відомості, показники за підсумками соцзмагань працівників 
кіномережі. Протоколи звітно-виборчих профспілкових зборів, засідань 
профкому. 

 
Хмельницький обласний науково-методичний центр народної 
творчості та культурно-освітньої роботи 
 
ФР-3602, 583 од. зб., 1944–1996 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 

 
До 1939 р. в м. Проскурові працювала обласна база самодіяльного мистецтва, 
яку рішенням уряду України у 1939 р. було реорганізовано у Проскурівський 
обласний Будинок народної творчості (ОБНТ). В роки Другої світової війни 
1941-1945 рр. ОБНТ призупинив свою діяльність, а рішенням виконавчого 
комітету Кам'янець-Подільської обласної ради депутатів трудящих від 9 
червня 1945 р. №876 відновлено роботу Проскурівського ОБНТ. З 1954 р. – 
Хмельницький ОБНТ. Рішенням виконкому обласної ради народних депутатів 
від 6 жовтня 1979 р. на базі ОБНТ створено Хмельницький обласний науково-
методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи. 
Здійснював науково-методичне та організаційне керівництво художньою 
самодіяльністю і народною творчістю в Будинках культури, клубах, 
популяризацію свят і обрядів, організацію концертів, фестивалів, 
театралізованих масових заходів, обласних оглядів художньої самодіяльності. 

   Підпорядковувався обласному управлінню культури. 
Фонд – ІІ категорії. Перше надходження – 1963 р., останнє – 1999 р. 
Інформація використовувалася у  наукових, краєзнавчих виданнях. 

 
Накази Міністерства культури УРСР. Директивні вказівки, методичні 

листи Всесоюзного, Центрального Українського та обласного Будинків 
народної творчості. Постанови і рішення облвиконкому, обласного управління 
культури, обласної ради профспілок. Накази з основної діяльності. Протоколи 
засідань художньо-методичної, громадської рад, виробничих нарад журі з 
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проведення обласних оглядів. Протоколи конференцій, стенограми зборів 
працівників культури області. Репертуарні плани, положення, програми 
проведення всесоюзних та обласних фестивалів-оглядів художньої 
самодіяльності, Днів культури та мистецтва, виставок народного 
образотворчого мистецтва. Перспективні плани створення в області 
централізованих клубних систем. Аналіз роботи клубних установ, колективів 
художньої самодіяльності. Інформації, плани, звіти, довідки про роботу 
районних та міських театрів народної творчості, агіткультбригад, дискотек, 
клубів інтернаціональної дружби. Методичні розробки та сценарії. 
Узагальнення передового досвіду та його розповсюдження. Протоколи, 
рецензії, характеристики на колективи, яким присвоєно звання народних. 
Списки основних колективів художньої самодіяльності, працівників 
культурно-просвітніх установ області. Твори композиторів-початківців, поетів 
та письменників-початківців (1944–1946, 1953). Рекламні плакати й афіші. 
Квартальні, річні плани роботи, статистичні, бухгалтерські звіти, кошториси 
витрат, штатні розписи. Договори. Умови соцзмагання.  
 

Установи культури 
 
Лекційне бюро Хмельницького обласного управління культури 
 
Ф.Р-5706, 10 од. зб., 1949–1957 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Створене у 1949 р. Займалося лекційно-пропагандистською роботою серед 
населення. Підпорядковувалося обласному відділу культурно-освітніх установ, 
з 1953 р. – управлінню культури облвиконкому. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1970 р. 

 
Накази, рішення, директивні вказівки Міністерства культури УРСР, 

облвиконкому, обласного управління культури. Протоколи засідань секцій 
бюро. Плани, звіти, інформації про роботу бюро. Листування з Міністерством 
культури УРСР, обласним управлінням культури з питань організації лекційної 
роботи. 
 

Кам’янець-Подільський державний драматичний театр ім. 
Шевченка управління державними театрами на Поділлі 
 

Ф.Р-142, 25 од. зб., 1924–1929 рр. Описи. Укр., рос. Мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1924–1929 рр. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 

Договори, програми, оголошення про гастролі. Доповідні записки 
директора про організацію роботи, стан та ремонт театру. Листування дирекції 
театру з окружним відділом політпросвіти про дозвіл на постановку п’єс, з 
організаціями та установами з фінансово-господарських питань. Кошториси 
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прибутків і видатків. Акти фінансово-господарської діяльності. Відомості на 
виплату зарплати. Іменний список працівників театру. 

Хмельницький обласний український музично-драматичний театр 
ім. Г.І. Петровського 

 
Ф.Р-3439, 260 од. зб., 1941-1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Заснований у 1931 р. як Новочеркаський Північно-Кавказький крайовий 
український драматичний театр. З 1933р. – Вінницький пересувний робітничо-
селянський театр ім. Г.І. Петровського. Влітку 1938 р. театр переведено до     
м. Кам’янця-Подільського. В роки війни працював як пересувний драматичний 
театр , колектив якого виступав перед бійцями, що вирушали на фронт. В 
1944-1945 рр. носив  назву Проскурівський міський музично-драматичний 
театр ім. Г.І. Петровського, з 1946 р. – Кам’янець-Подільський, а з 1954 р. – 
Хмельницький обласний державний український драматичний театр ім. 
Г.І.Петровського, з 1960 р. – визначено статус театру, як ,,музично-
драматичний”. Головне завдання театру – створення та показ художніх вистав 
з метою збереження та відродження театральної спадщини, духовного 
збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та 
світової драматургії. Підпорядковувався управлінню культури облвиконкому. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1960 р., останнє – 2000 р. 
Передбачається подальше надходження документів від архівного підрозділу 
установи. Інформація використовувалася у  наукових і краєзнавчих виданнях. 

 
Директивні вказівки, накази, рішення Міністерства культури СРСР, 

УРСР, облвиконкому, обласного управління культури. Накази з основної 
діяльності. Протоколи засідань художньої ради театру, виробничих нарад. 
Плани, програми, заходи, репертуар театру. Довідки про гастролі театральної 
трупи по селах області. Афіші спектаклів. Довідки про проведення оглядів 
творчої молоді. Місячні, річні статистичні та бухгалтерські звіти. Кошториси 
витрат. Штатні розписи. Списки особового складу театру. Листування з 
Міністерством культури УРСР, з Центральним музеєм театру мистецтв ім. 
Бахрушина, з іншими установами з питань діяльності театру. 

 
Кам’янець-Подільський державний російський драматичний театр 

 
Ф.Р-3398, 152 од. зб., 1942–1959 рр. Описи. Рос. мова. 
 
У 1931-1933 рр. функціонував як 3-й російський драматичний театр для 
обслуговування трудящих Донбасу – в містах Макіївка, Дебальцево, 
Бердянськ, Кадиївка, Слов’янськ та ін. У 1934-1938 рр. – Перший Донецький 
робітничий театр, протягом 1938-1939 рр. – Ворошиловградський обласний 
пересувний театр російської драми, з 1939 р. по вересень 1941 р. – 
Ворошиловградський робітничо-колгоспний драматичний театр, з жовтня  
1941 р. по жовтень 1942 р. – обслуговував військові частини Кавказького та 
Кримського фронтів як госпрозрахунковий драматичний колектив 
Ворошиловградської області. З жовтня 1942 р. по квітень 1944 р. йменувався –
Ворошиловградський російський драматичний театр, з травня 1944 р. до     
1954 р. – Лисичанський російський пересувний драматичний театр. З січня 
1954 р. по вересень 1959 р. діяв на Хмельниччині як Кам’янець-Подільський 
державний російський драматичний театр. 
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Підпорядковувався обласному управлінню культури. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 
 

Накази, розпорядження, рішення, директивні вказівки Міністерства 
культури СРСР, УРСР, облвиконкому, обласного управління культури, 
Кам’янець-Подільського міськвиконкому. Накази по Кам’янець-Подільському, 
Ворошиловградському, Лисичанському театрах. Статут театру. Протоколи 
засідань художньої ради, тарифікаційної комісії. Матеріали республіканських і 
обласних оглядів театрів. Доповіді, довідки, пояснювальні записки про 
діяльність театру, його гастролі. Репертуарні плани, паспорти театру. 
Бухгалтерські звіти з додатками, кошториси видатків, штатні розписи. Особові 
справи працівників. 

 
Кам’янець-Подільський обласний драматичний театр  
ім. Шевченка 
 

Ф.Р-3432, 49 од. зб., 1944–1950 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1944–1950 рр. 
Здійснював театрально-мистецькі постановки, займався пропагандою 
театрального мистецтва серед населення. 
Підпорядковувався відділу мистецтв виконкому обласної ради. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1960 р. 

 
Розпорядження, накази комітету у справах мистецтв при Раді Міністрів 

УРСР, відділу мистецтв облвиконкому. Накази директора театру. Доповідні 
записки про роботу, стан театру. Виробничо-фінансові плани, звіти. Штатні 
розписи. Кошториси видатків. Списки, характеристики, біографії працівників 
театру. Відомості на зарплату. 
 

Хмельницький обласний театр ляльок управління культури 
облвиконкому 
 
Ф.Р-6147, 132 од. зб., 1970–1992 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Створений у 1970 р. відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 
грудня 1969 р. №651. В 1980 р. театру було присвоєно почесне звання лауреата 
республіканської комсомольської премії ім. М. Островського. Неодноразово 
нагороджувався дипломами, почесними грамотами Міністерства культури 
СРСР, УРСР. Основним завданням театру була пропаганда художньо-
естетичних знань серед дітей, а також дорослого населення шляхом організації 
спектаклів у театрі та на гастролях. 
Підпорядковувався управлінню культури облвиконкому. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1991 р. від Хмельницького міського 
архіву, останнє – 2002 р. Передбачається подальше приймання документів з 
1993 р. від архівного підрозділу установи. 

 
Статут Хмельницького театру ляльок (1971). Протоколи засідань 

художньої і технічної ради театру. Довідки, інформації про діяльність театру, 
надані вищим органам влади.  Перспективні, річні виробничо-фінансові плани 
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роботи, статистичні, бухгалтерські звіти. Протоколи засідань профспілкового 
комітету, групи народного контролю. Соціалістичні зобов’язання колективу. 

Хмельницька обласна філармонія обласного управління культури 
 

Ф.Р-5106, 294 од. зб., 1945–1988 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Заснована в квітні 1938 р. в місті Кам’янці-Подільському як естрадно-
концертне бюро, з 1945 р. – Кам’янець-Подільська обласна філармонія і 
естрада обласного відділу у справах мистецтва. З 1954 р. – Хмельницька 
обласна філармонія. 
Основні завдання та функції – естетичне виховання населення, пропаганда 
музичного мистецтва, організація та проведення концертів різних жанрів. 
Підпорядковувалась управлінню культури облвиконкому. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 1998 р. 
Передбачається надходження від архівного підрозділу установи з 1989 р. 
Інформація використовувалася  в наукових, краєзнавчих виданнях. 
 
Постанови, накази, директивні вказівки Міністерств культури СРСР, 

УРСР, рішення, розпорядження облвиконкому, обласного відділу культури, 
міськвиконкому. Накази з основної діяльності філармонії. Постанови, 
протоколи засідань, плани роботи художньої ради філармонії. Положення про 
проведення оглядів-конкурсів. Репертуарні паспорти, плани, програми 
концертів, маршрути гастролей Українського ансамблю пісні і танцю 
філармонії, гастрольних колективів, окремих виконавців. Плани, квартальні, 
річні, заходи, звіти, довідки, інформації про культурно-шефську роботу 
філармонії. Інформації, доповіді про роботу ансамблю пісні і танцю 
,,Подолянка” (1938-1988). Колекція грамот колективу філармонії (1952, 1971-
1986), Соціалістичні зобов’язання колективу. Виробничо-фінансові звіти, 
штатні розписи, кошториси витрат. Листування з Міністерством культури 
СРСР, УРСР, обласним управлінням культури з організаційних питань.  
 

Хмельницька обласна бібліотека ім. М. Островського 
 
Ф.Р-4185, 261 од. зб., 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Заснована у 1901 р. як Проскурівська міська бібліотека в пам’ять поета       
О.С. Пушкіна. З 1915 р. – виконувала функції повітової земської, з 1923 р. – 
окружної. У березні 1941 р. після перенесення обласного центру з м. Кам’янця-
Подільського до Проскурова бібліотеці надано статус обласної. В роки війни 
книжковий фонд було розграбовано і вивезено окупантами до Німеччини. З 
1948 р. книгозбірня носить ім’я письменника – земляка Миколи Островського. 
Бібліотека є центральним обласним книгосховищем, депозитарієм краєзнавчої 
літератури, організаційно-методичним, інформаційним, культурно-освітнім 
центром. Підпорядкована обласному управлінню культури. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1983 р. Очікується 
надходження документів з 1976 р. від архівного підрозділу установи. 
Інформація використовувалася в наукових виданнях. 

 
Постанови, директиви, накази, розпорядження Міністерства культури 

УРСР, облвиконкому, обласного управління культури, обкому партії. 
Протоколи засідань науково-методичної ради, ради при директорі. Доповідні, 
інформації про роботу бібліотек області. Заходи бібліотеки до ювілейних 
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знаменних дат. Методико-бібліографічні видання і узагальнення досвіду 
роботи. Річні плани роботи, річні, квартальні, статистичні звіти обласної, 
районних та міських бібліотек. Фінансові звіти, штатні розписи, кошториси 
витрат. Листування з управлінням бібліотек Міністерства культури УРСР, 
відділами республіканської наукової бібліотеки ім. КПРС, обласним 
видавництвом. 
 

Районні, міські бібліотеки для дорослих 
 
12 фондів, 1291 од. зб., 1940, 1946–1980 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Районні 

Білогірська, ф.Р-6235, 56 од. зб., 1968–1980 рр. 
Городоцька, ф.Р-6125, 34 од. зб., 1959–1974 рр. 
Ізяславська, ф.Р-5916, 286 од. зб., 1960–1976 рр. 
Красилівська, ф.Р-6114,38 од. зб., 1971–1975 рр. 
Летичівська, ф.Р-6082, 117 од. зб.,  1962–1977 рр. 
Полонська, ф.Р-6054, 135 од. зб., 1959–1978 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-6086, 101од. зб., 1962–1972 рр. 
Теофіпольська, ф.Р-6030, 87 од. зб., 1967–1974 рр. 
Хмельницька, ф.Р-6033, 29 од. зб., 1966–1976 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-6042, 27 од. зб., 1965–1974 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільська міська централізована бібліотечна система, ф.Р-5850, 
379 од. зб., 1946–1978 рр. 

Проскурівська центральна міська, ф.Р-957, 2 од. зб., 1940 р. 
 
 Діяльність установ простежується протягом 1940, 1946-1980 рр. Забезпечували 
населення літературою, періодичними виданнями, здійснювали ідейно-
політичну, виробничо-технічну, художньо-мистецьку, історико-краєзнавчу 
пропаганду книги, організаційно-методичне керівництво сільськими 
бібліотеками. Підпорядковувалися районним (міським) відділами культури. 
Фонди ІІІ категорії, Р-957 – ІІ категорії. Перше надходження – 1947 р., останнє 
– 2000 р. Передбачається надходження документів від архівних підрозділів 
установ. 

 
Постанови, рішення, накази обласного управління культури, районних, 

міських відділів культури, місцевих партійних органів. Протоколи засідань 
методичних рад, районних, міських конференцій бібліотечних працівників, 
виробничих нарад, читацьких конференцій. Міжвідомчі плани бібліотечного 
обслуговування населення, перспективні плани розвитку бібліотечної системи. 
Мережа бібліотек району, міста. Плани роботи шкіл передового досвіду, 
проведення тематичних семінарів бібліотечних працівників району, міста. 
Річні, квартальні плани, звіти, інформації, довідки про роботу районних, 
міських, сільських бібліотек. Аналізи роботи бібліотек з текстовими, 
статистичними додатками. Звіти завідувачів бібліотек перед читачами. 
Інформації про підсумки республіканських оглядів діяльності бібліотек, 
характеристики про роботу кращих бібліотечних установ. Характеристики, 
рішення про присвоєння звання ,,Бібліотека відмінної роботи”. Довідки, 
доповідні про перевірки роботи бібліотек. Плани, доповіді, протоколи щодо 
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проведення читацьких конференцій, диспутів. Списки літератури про населені 
пункти Ізяславського району. Довідки, заходи, соцзобов’язання. 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Жданова 
 
Ф.Р-5109, 383 од. зб., 1944–1975 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Заснована рішенням Кам’янець-Подільського обкому ЛКСМУ від 10 грудня 
1937 р. №3 як Кам’янець-Подільська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. 
З липня 1944 р. переведена до Проскурова. З 1962 р. відповідно до вимог 
Положення про обласну дитячу бібліотеку, затвердженого Міністерством 
культури СРСР, бібліотека визначається як державна обласна бібліотека для 
дітей, центр науково-методичної роботи та координації бібліотек усіх 
відомств, які обслуговують читачів – учнів 1-8 класів. Сьогодні бібліотека – це 
науково-дослідний, консультативний, інформаційний центр з питань дитячого 
читання. Нагороджувалася Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
України, Міністерства культури та мистецтв України, облдержадміністрації, 
управління культури. Бібліотека – дипломант ВДНГ СРСР та України, лауреат 
обласних премій ім. Т.Г. Шевченка та М. Смотрицького. В 1989 р. присвоєно 
ім’я Т.Г. Шевченка. Підпорядковувалася обласному управлінню культури. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. Передбачається подальше 
надходження документів з 1976 р. від архівного підрозділу установи. 
Інформація використовувалася у наукових, краєзнавчих виданнях. 

 
Постанови, накази, рішення, інструктивно-методичні вказівки 

Міністерства культури УРСР, облвиконкому, управління культури. Протоколи 
засідань міжвідомчої, методичної ради, ради при директорі, виробничих нарад, 
читацьких конференцій. Положення, плани, програми, інформації з підготовки 
та проведення республіканських оглядів, обласних семінарів, заходів по 
відзначенню ювілейних дат. Аналізи, довідки, доповідні записки, плани, звіти 
про роботу обласної, районних, сільських бібліотек. Фінансові річні, квартальні 
звіти, штатні розписи, кошториси витрат. 

 
Районні, міські бібліотеки для дітей 
 
4 фонди, 340 од. зб., 1950–1974 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
Міська 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-5854,178 од. зб., 1950–1973 рр. 
Районні 
Полонська, ф.Р-6057, 52 од. зб., 1968–1974 рр. 
Старокостянтинівська, ф.Р-6085, 29 од. зб., 1965–1972 рр. 
Шепетівська ім. Гайдара, ф.Р-6096, 81 од. зб., 1957–1974 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1950-1974 рр. Обслуговували 
книгою дітей шкільного та дошкільного віку, проводили виховну роботу, 
здійснювали популяризацію книги. Підпорядковувалися районним, міським 
відділам культури. 

Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1973 р. 
 
Накази, рішення обласного управління культури, місцевих партійних і 

радянських органів. Протоколи засідань методичних рад, виробничих нарад. 
Перспективні, річні плани роботи, звіти, аналізи діяльності бібліотек. Єдиний 
план організації методичної роботи. Заходи по покращенню формування і 
використання книжкових фондів. Акти перевірки шкільних бібліотек. Списки 
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завідувачів шкільних і сільських бібліотек. Плани, інформації про проведення 
тематичних вечорів, усних журналів, читацьких конференцій, оглядів 
літератури. 
 

Кам’янець-Подільський історико-краєзнавчий музей-заповідник 
 

Ф.Р-1421, 221 од. зб., 1920–1927, 1936–1941, 1946–1969 рр. Описи. Укр., рос. 
мови. 
 
Створений 30 січня 1899 р. як церковне давньосховище-музей старожитностей 
за ініціативи Ю. Сіцінського, В. Яворовського, В. Дороновича, Й. Ролле. У   
20-х р. ХХ ст. музей було розділено на 3 окремі музеї: археологічний, 
природничий, мистецько-промисловий. У травні 1926 р. природничий музей 
передано сільськогосподарському інституту. У 1929 р. історико-археологічний 
музей, а також замок-фортеця з усіма оборонними спорудами, який оголошено 
історико-культурним заповідником, передано у підпорядкування НКО 
України. Великих збитків музею завдано у роки І та ІІ світових воєн. 
Наприкінці 1945 р. музей перейшов у міське підпорядкування і мав назву 
історичний музей. Рішенням уряду України від 01.06.1946 р. було відновлено 
статус республіканського музею, який підпорядковувався Комітету у справах 
культурно-освітніх установ при Раді Міністрів України. З початку 50-х р. став 
називатися Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник і 
підпорядковувався Головному управлінню культурно-освітніх установ 
Міністерства культури УРСР. З 1967 р. філіалом музею став пам’ятник історії і 
архітектури ХVІ-ХVІІІ ст. Ратуша. Постановою Ради Міністрів УРСР від 
18.05.1977 р. Старе місто Кам’янця-Подільського було оголошено державним 
історико-архітектурним заповідником. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. У 1972 р. здійснено науково-
технічну обробку документів фонду, за результатами експертизи цінності 
вилучено 2 од. зб., складено описи. Інформація використовувалася у наукових 
виданнях. 

 
Розпорядження, рішення, накази, циркуляри Комітету у справах 

культосвітніх установ при Раді Міністрів УРСР, НКО УРСР, Міністерства 
культури УРСР, Всеукраїнського археологічного комітету, облвиконкому, 
обласного управління культури, виконкому Кам’янець-Подільської міської 
ради. Протоколи засідань наукового товариства при Кам’янець-Подільському 
ІНО (1920), колегії Кам’янець-Подільського комітету пам’ятників старовини, 
мистецтва і природи (1921), науково-методичної ради музею, виробничих 
нарад, загальних зборів колективу. Проект положення про історико-
археологічний музей (1923). Доповідні записки, інформації про діяльність 
музею, відбудову історико-архітектурних пам’яток (1946–1947). Списки 
експонатів музею (1923). Праця Гериновича ,,Кам’янецький округ. Ч.1. 
Природа” (1926). Річні плани, звіти про діяльність музею, наукову роботу 
працівників під час наукових відряджень. Звіти про археологічні дослідження в 
с. Лука Врублівецька (1957). Річні статистичні, фінансові звіти, штатні 
розписи, кошториси видатків. Листування з Міністерством культури УРСР, 
інститутами АН УРСР, облвиконкомом, музеями, науково-дослідними 
установами, видатними діячами науки, культури, ветеранами громадянської і 
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Великої Вітчизняної воєн з питань наукової, краєзнавчої діяльності музею, 
збору експонатів, комплектування кадрами.  

Проскурівський краєзнавчий музей 
 
Ф.Р-1512, 5 од. зб., 1937, 1940 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується у 1937, 1940 рр. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1945 р. В 1996 р. здійснено 
удосконалення опису. 
 
Документи з особового складу:  особові рахунки, відомості на виплату 
зарплати, авансові звіти, посвідчення на відрядження тощо. 

 
Районні селянські будинки 
 
8 фондів, 118 од. зб., 1923-1935 рр. Описи. Рос. мова. 

 
Ганнопільський, Шепетівського округу, ф.Р-1882, 1 од. зб., 1925 р. 
Жванецький, Кам’янецького округу, ф.Р-3389, 59 од. зб., 1923–1928 рр. 
Крупецький, Шепетівського округу, ф.Р-1347, 1 од. зб., 1925–1935 рр. 
Маківський, Кам’янецького округу, ф.Р-3476, 48 од. зб., 1923–1928 рр. 
Мілівецький, Кам’янецького округу, ф.Р-2823, 1 од. зб., 1923–1924 рр. 
Мукше-Китайгородський, Кам’янецького округу , ф.Р-591, 6 од. зб., 1924–1926 рр. 
Славутський, Шепетівського округу, ф.Р-922, 1 од. зб., 1924–1926 рр. 
Чемеровецький, Кам’янецького округу, ф.Р-932, 1 од. зб., 1927 р. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1923-1935 рр. Займалися політико-
просвітницькою, культурно-виховною діяльністю, ліквідацією неписьменності 
на селі. Підпорядковувалися районним виконавчим комітетам рад робітничих, 
селянських, червоноармійських депутатів. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1929 р., останнє – 1961 р. 

 
Директивні вказівки, циркуляри губернського, окружного управління 

сільбудами, розпорядження райвиконкомів. Протоколи засідань правління, 
ради, загальних зборів членів сільбудів, редколегії стінної газети. Положення 
про Всеукраїнське управління селянськими будинками, про гуртки, що діяли 
при сільбудах. Доповідні, щоденники, відомості, плани, звіти про політико-
просвітницьку діяльність, роботу сільських хат-читалень. Акти обстежень 
сільбудів. Заяви громадян про членство у сільбуді, списки членів правління, 
активних розповсюджувачів літератури. 
 

Районні та міські будинки культури 
 
10 фондів, 735 од. зб., 1944–1978 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Районні 
Городоцький, ф.Р-6123, 31 од. зб., 1969–1977 рр. 
Ізяславський, ф.Р-6107, 120 од. зб., 1967–1978 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4136, 33 од. зб., 1948–1953 рр. 
Орининський ім. Кірова, ф.Р-3629, 39 од. зб., 1944–1952 рр. 
Полонський, ф.Р-6065, 48 од. зб., 1960–1972 рр. 
Старокостянтинівський, ф.Р-14, 102 од. зб., 1966–1973 рр. 
Староушицький, ф.Р-3405, 38 од. зб., 1947–1954 рр. 
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Теофіпольський, ф.Р-6028, 36 од. зб., 1967–1972 рр. 
Шепетівський, ф.Р-6097, 53 од. зб., 1968–1974 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-4423, 235 од. зб., 1952–1978 рр. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1944–1978 рр. 
Підпорядковувалися районним та міським відділам культури.  
Займалися організацією культурно-освітньої роботи. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1959 р., останнє – 1985 р. 
Очікується надходження документів з 1979 р. від архівів установ, окрім       
ф.Р-3629, ф.Р-3405. 
 

Накази, рішення міськрайвідділів культури. Протоколи засідань 
художньо-методичних рад, журі з проведення фестивалів, оглядів. Документи, 
рішення, характеристики про присвоєння звання ,,Клуб відмінної роботи”. 
Перспективні, річні, квартальні плани роботи, репертуарні плани, програми, 
сценарії, методичні розробки проведення свят, обрядів, тематичних вечорів, 
концертів. Інформації, довідки про роботу сільських клубів, музеїв. Фото, 
вирізки статей із газет, методична література про патріотичне виховання 
молоді. Річні фінансові, статистичні звіти, кошториси видатків, штатні 
розписи. Списки завідувачів сільських клубів. Протоколи загальних 
профспілкових зборів. 
 

Кам’янець-Подільський будинок єврейської культури 
 
Ф.Р-2629, 2 од. зб., 1934–1935 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1934–1935 рр. 

         Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 

Інформації про роботу гуртків художньої самодіяльності. Відомості на 
виплату зарплати. Прибутково-видаткові фінансові документи. 

 
Кам’янець-Подільський міський парк культури і відпочинку  
ім. В.І. Леніна 
 
Ф.Р-5766, 84 од.зб., 1946–1953, 1955–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Діяльність парку простежується протягом 1946–1953, 1955–1971 рр. 
Забезпечував організацію та проведення культурно-масової роботи для 
відпочинку населення. Підпорядковувався відділу культури міськвиконкому. 
Фонд III  категорії. Перше надходження – 1972 р., останнє – 2000 р. 
Очікується надходження документів від архіву установи з 1972 р. 
 

Накази, вказівки, інструкції Комітету у справах культосвітніх установ при Раді 
Міністрів УРСР. Накази директора з основної діяльності. Плани, звіти культурно-
масової роботи. Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи. Кошториси видатків. Акти 
передачі при зміні керівників. Документи профспілкової організації (протоколи 
засідань, загальних зборів працівників). 
 

Дитячі музичні школи 
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4 фонди, 545 од.зб., 1944–1983 рр. Описи Укр., рос. мови. 
 

Міські 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-5624, 299 од.зб., 1944–1983 рр. 
Хмельницька № 1, ф.Р-6142, 107 од.зб., 1944–1983 рр. 
Районні 
Летичівська, ф.Р-6382, 25 од.зб., 1967–1978 рр. 
Старокостянтинівська районна, ф.Р-5200, 114 од.зб., 1955–1973 рр. 

 
Хмельницька (Проскурівська) дитяча музична школа № 1 була відкрита 1 
вересня 1934 р., Летичівська районна – 1 серпня 1967 р. відповідно до рішення 
райвиконкому від 10 березня 1967 р. №62. Документи довоєнного періоду 
відсутні. Діяльність інших закладів простежується протягом 1944-1983 рр. 
Підпорядковувалися районним та міським відділам культури. Надавали 
музичну освіту, займалися естетичним вихованням молоді, здійснювали 
концертно-просвітницьку діяльність по пропаганді музичної культури. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1968 р. останнє – 2000 р. 
 
Накази, розпорядження Міністерства культури УРСР, обласного 

управління культури. Протоколи засідань педагогічних, методичних рад, нарад 
завідуючих відділеннями. Плани навчально-виховної роботи, звіти, доповідні 
записки про роботу шкіл. Статистичні звіти, відомості про річні та випускні 
екзамени, склад та успішність учнів, облік відвідування занять і зауважень 
директора. Плани, програми, інформації про роботу народного університету 
культури (1972–1978), про проведення оглядів-конкурсів (1976–1977). 
Фінансові звіти, штатні розписи, кошториси видатків, списки працівників. 
Акти ревізій фінансової діяльності. Листування з обласним управлінням 
культури з питань діяльності шкіл. Плани роботи профспілкового комітету, 
протоколи профспілкових зборів, засідань профспілкового комітету. 

 
Міські дитячі  художні школи 

 
2 фонди, 163 од.зб., 1968–1986 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-6363, 112 од.зб., 1968–1986 рр.  
Хмельницька, ф.Р-6144, 51 од.зб., 1968–1982 рр. 

 
Хмельницька школа розпочала  роботу 1 вересня 1968 р. відповідно до рішення 
№ 16/124 виконкому Хмельницької міської ради депутатів трудящих та наказу 
міського відділу культури від 23 квітня 1968 р.  
Здійснювали навчання учнів художньої майстерності, займалися естетичним 
вихованням молоді. Підпорядковувалися міським відділам культури.  
Фонди III  категорії. 
 
Накази обласного, міських відділів культури, директора по школі. 

Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій, батьківських 
зборів. Плани, звіти з навчально-виховної роботи, каталоги виставок 
учнівських робіт, присвячені ювілейним датам. Інформації, доповідні записки, 
довідки про роботу шкіл до вищестоящих організацій. Соціалістичні 
зобов’язання (1980–1982). Списки викладачів. 

 
Кам’янець-Подільський кінотеатр „Новий світ” 
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Ф.Р-2367, 2 од.зб., 1926 р. Описи. Рос. мова. 
Діяльність установи простежується у 1926 р. 
Фонд III категорії. На зберігання надійшов – 1933 р. 

 
Витяги з наказів Кам’янець-Подільського окружного виробничо-

кооперативного об’єднання інвалідів. Протоколи засідань контрольної комісії, 
виробничих нарад. Листування з установами з адміністративно-господарських 
питань. 

 
Хмельницький обласний художньо-виробничий комбінат художнього 
фонду України 
 
Ф.р. – 5141, 277 од. зб., 1961 – 1992 рр. Описи. Укр., рос. мова. 
 
Створений 28 грудня 1951 р. рішенням правління Української спілки 

кооперативних товариств художників “Укркоопхудожник” як Кам’янець-Подільське 
обласне кооперативне товариство художників. В роботі керувалося статутом. З 16 
грудня 1991 р. перейменовано у Хмельницький обласний художньо-виробничий 
комбінат. Діяв на госпрозрахункових засадах. Займався організацією робіт художників 
області, виготовленням продукції образотворчого мистецтва. 

 
Постанови і розпорядження правління “Укркоопхудожник”, рішення і 

розпорядження виконкомів Хмельницької обласної та міської рад депутатів 
трудящих. 

Постанови, протоколи засідань правління, накази з основної діяльності. 
Статут товариства (1952), паспорт підприємства (1987). Річні, квартальні 
виробничо-фінансові плани та звіти з основної діяльності. Річні бухгалтерські 
звіти. Прейскурант цін. Штатні розписи і кошториси. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Протоколи засідань художньої ради, загальних 
зборів, профспілкового комітету. Колективний договір. Соціалістичні 
зобов’язання. Документи групи народного контролю. Книга відгуків про 
виставку в м. Сілістра (Болгарія) в 1977 р. 
 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Органи управління засобами масової інформації 
 
Управління у справах преси та інформації Хмельницької обласної 
державної адміністрації, Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України 
 

Ф.Р-5837, 861 од. зб., 1944–2005 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Після визволення області у 1944 р. створено Кам’янець-Подільське обласне 
видавництво ,,Радянське Поділля”, яке у 1945 р. було реорганізовано в 
управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, 
підпорядковане Укрголовполіграфвидаву при Раді Міністрів УРСР. З березня 
1951 р. по 1964 р. існувало як обласне газетне видавництво облвиконкому. У 



 578

вересні 1972 р. – перейменовано в обласне управлінням у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі обласної ради депутатів трудящих. 1989 р. 
книжкову торгівлю передано у  підпорядкування республіканського 
об’єднання ,,Укркнига”, а управління стало називатися управлінням у справах 
видавництв і поліграфії облвиконкому (облполіграфвидав). Указом Президії 
Верховної Ради УРСР від 6 березня 1990 р. облполіграфвидави передані у 
підпорядкування Держкомвидаву УРСР, а відповідно до наказу Державного 
комітету по пресі від 28 листопада 1990 р. №188 перейменовано в обласне 
управління по пресі. Рішенням третьої сесії Хмельницької обласної ради від 23 
грудня 1994 р. №11 ліквідовано управління по пресі та управління з охорони 
державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації і на базі цих 
управлінь створено комітет у справах преси та інформації 
облдержадміністрації. Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 20 
березня 1997 р. №795-р утворено комітет інформації облдержадміністрації, а 
від 7 грудня 1999 р. №466/99-р. – перейменовано в управління у справах преси 
та інформації, яке підпорядковувалося Державному комітету інформаційної 
політики, телебачення і радіомовлення України та облдержадміністрації. 
Основними завданнями управління було забезпечення реалізації державної 
політики в інформаційній та видавничій сферах на території області, 
координація діяльності державних і комунальних засобів масової інформації, 
видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження з питань 
поширення ними офіційної інформації про політичні, соціально-економічні, 
інші суспільні процеси і події в Україні та світі, реалізація заходів, 
спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору. 
Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 6 червня 2005 р. 
управління ліквідовано без визначення правонаступника. Функції управління 
щодо державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств 
місцевої сфери розповсюдження відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2005 р. №1128 передані обласному управлінню 
юстиції. 
Фонд І категорії Перше надходження – 1973 р., останнє – 2006 р. Нові 
надходження не передбачаються. У 1993 р. розсекречено 48 од. зб. та 
передано на загальне зберігання. Справи з особового складу управління за 
1944–2005 рр. передані на зберігання до архівного відділу Хмельницької міської 
ради. 
 

Накази, директивні вказівки Міністерства культури УРСР, 
Держкомвидаву УРСР, республіканського комітету профспілок, облвиконкому, 
обласного управління. Постанови, протоколи засідання колегії управління, 
ради директорів, координаційної та технічної ради. Положення про управління. 
Паспорти облполіграфвидаву, районних друкарень. Перспективні, тематичні, 
зведені річні плани видавництв, редакцій. Плани підвищення технічного рівня 
виробництва, впровадження нової техніки і технологій. Планово-економічні 
показники, аналізи виробничо-фінансової діяльності підприємств, річні, 
статистичні звіти, баланси та розрахунки виробничих потужностей 
друкарського обладнання. Протоколи, накази, звіти з атестації кадрів. 
Інформації про якісний склад державних службовців. Подання, 
характеристики, рішення про нагородження працівників державними 
нагородами. Інформації, зведення, звіти, довідки, подані в 
облдержадміністрацію, обласну раду, органи місцевого самоврядування, 
редакції газет, поліграфпідприємствам. Технічні проекти виробничих корпусів 
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видавництва ,,Поділля”, реконструкції районних друкарень. Соціалістичні 
зобов’язання. Колективний договір. Протоколи профспілкових зборів. 

 
Комітет по телебаченню та радіомовленню виконкому 
Хмельницької обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-3369, 2056 од. зб., 1944–1985 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови. 
Існує з 1937 р., з часу утворення області, як Кам’янець-Подільський обласний 
комітет радіоінформації. Після звільнення області в березні 1944 р. відновив 
свою роботу. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 30.05. 1953 р. 
№1102 ,,Про структури та штати обласних виконкомів” комітет перейменовано 
у відділ, а згодом – у редакцію радіоінформації управління культури 
виконкому Кам'янець-Подільського (з січня 1954 р. Хмельницької) обласної 
ради депутатів трудящих. Постановою Ради Міністрів УРСР від 14.01.1963 р. 
№48 – у комітет по телебаченню та радіомовленню виконкому Хмельницької 
обласної ради депутатів трудящих. Здійснював пропаганду рішень 
центральних та місцевих органів влади, висвітлював виконання 
народногосподарських планів, передового досвіду кращих підприємств, 
установ, організацій області, досягнень науки, техніки тощо. 
Надавав методичну допомогу кореспондентам – радіоорганізаторам, дикторам 
районних редакцій радіомовлення, узагальнював та поширював досвід роботи 
кращих радіоредакцій, контролював дотримання районними редакціями 
встановленої мережі мовлення, забезпечував підвищення ідейно-художнього 
рівня місцевих передач. 
Підпорядковувався Державному комітету по телебаченню та радіомовленню 
Ради Міністрів УРСР. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1959 р. Передбачається надходження 
документів з 1986 р. від архівного підрозділу установи. 
 
Постанови, накази, циркуляри, рішення колегій Всесоюзного, 

Українського комітетів радіомовлення і телебачення, Міністерства культури 
УРСР, облвиконкому з питань діяльності засобів мовлення. Положення про 
Всесоюзний комітет з радіофікації та радіомовлення при РНК УРСР (1944). 
Протоколи засідання обласного комітету по телебаченню та радіомовленню, 
загальних зборів працівників. Мікрофонні матеріали щоденних та спеціальних 
випусків обласної редакції ,,Останніх новин”; тексти радіопередач. Рецензії на 
мікрофонні матеріали. Тематичні плани, програми, заходи обласного 
радіомовлення. Звіти, довідки, інформації про діяльність комітету. Довідки, 
інформації, складені за листами радіослухачів. Довідки, звіти про роботу 
радіовузлів області, списки, інформації про кількість радіотрансляційних 
точок. Акти обстежень, ревізії обласного комітету і районних редакцій 
радіомовлення. Фінансові, статистичні звіти, штатні розписи, кошториси 
витрат, відомості на видачу заробітної плати (1945). Листування із 
Всесоюзним, республіканським комітетами з радіомовлення і телебачення. 
Номенклатура справ, протоколи засідань ЕК комітету (1959). Протоколи 
засідань, доповіді профкому. 

 
Засоби масової інформації 
 
Районні радіотрансляційні комітети 
 
2 фонди, 64 од. зб., 1938–1940 рр. Описи. Укр. мова. 
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Дунаєвецький, ф.Р-1514, 46 од. зб., 1938–1940 рр. 
Ізяславський, ф.Р-1513, 18 од. зб., 1938 р. 

 
Діяльність установ простежується протягом 1938 - 1940 рр. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 

 
Тексти радіопередач. 
 
Редакція радіомовлення виконавчого комітету Кам’янець-
Подільської міської ради 
 

Ф.Р-3505, 88 од. зб., 1947–1958 рр. Описи. Рос. Мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1947–1958 рр. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1950 р., останнє – 1962 р.  

 
Матеріали передач радіотрансляції по місту Кам’янець-Подільському. 

 
Редакції газет 
 
30 фондів, 1463 од. зб., 1919–1920, 1936, 1944–1982 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Повітові, окружні 
,,Галицький голос” (Кам’янецький повіт), ф.Р-1167, 1 од. зб., 1919–1920 рр. 
,,Червоний кордон” (Кам’янець-Подільський округ), ф.Р-3084, 1 од. зб., 1936 р. 
 
Міські 
,,Прапор Жовтня” (м. Кам’янець-Подільський), ф.Р-6365, 55 од. зб.,               
1962–1982 рр. 
Районні 
,,Вовковинецька правда” (Вовковинецький район), ф.Р-4594,43 од. зб.,1944, 
1947–1959 рр. 
,,Вперед” (Остропільський район), ф.Р-5208, 25 од зб., 1948–1959 рр. 
,,Вперед” (Ярмолинецький район), ф.Р-6038, 77 од зб., 1948–1974 рр. 
,,За перемогу комунізму” (Берездівський район), ф.Р-4600, 29 од зб.,                
1944–1959 рр. 
,,Зоря комунізму” (Красилівський район),ф.Р-6352,35 од зб.,1957–1965,          
1967–1975 рр. 
,,Колгоспна правда” (Летичівський район), ф.Р-5865, 95 од зб., 1956–1978 рр. 
,,Колгоспне життя” (Ізяславський район), ф.Р-4403, 145 од зб., 1944–1979 рр. 
,,Колгоспне життя” (Смотрицький район), ф.Р-3724, 44 од зб., 1945–1958 рр. 
,,Колективіст” (Чорноострівський район), ф.Р-3679, 15 од зб., 1946–1958 рр. 
,,Ленінець” (Антонінський район), ф.Р-3531, 83 од зб., 1944–1961 рр. 
,,Ленінський шлях” (Мануїльський район), ф.Р-3937, 95 од зб.,1945–1960,     
1967–1982 рр. 
,,Ленінським шляхом” (Дунаєвецький район), ф.Р-3762, 55 од зб., 1948–1976 рр. 
,,Наддністрянська правда” (Новоушицький район), ф.Р-3727, 39 од зб., 1954–
1962, 1965–1969 рр. 
,,Наддністрянська правда” (Староушицький район), ф.Р-3259, 25 од зб.,        
1953–1959 рр. 
,,Нове життя” (Чемеровецький район), ф.Р-3610, 59 од зб., 1944,1951, 1952,            
1958–1962 рр. 
,,Новий шлях” (Полонський район), ф.Р-5304, 51 од зб., 1949–1962,                    
1967–1974 рр. 
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,,Прапор Ілліча” (Городоцький район), ф.Р-6128, 46 од зб., 1963–1974 рр. 
,,Прапор ленінізму” (Деражнянський район), ф.Р-4536, 31 од зб., 1945–1960 рр. 

,,Прибузька зоря” (Хмельницький район), ф.Р-5031, 67 од зб., 1946–1962, 
1965–1981 рр. 
,,Прибузька правда” (Меджибізький район), ф.Р-3590, 50 од зб., 1945-1959 рр. 
,,Радянська Кам’янеччина” (Камянець-Подільський район), ф.Р-3402, 50 од. 
зб.,1944-1959 рр. 
,,Радянське село” (Білогірський район), ф.Р-3517, 86 од зб., 1954–1962, 1965–
1975 рр. 
,,Радянське село” (Плужнянський район), ф.Р-4503, 17 од зб., 1949–1959 рр. 
,,Радянське село” (Старосинявський район), ф.Р-3569, 51 од зб., 1944–1961 рр. 
,,Сільські новини” (Віньковецький район), ф.Р-1624, 40 од зб., 1947–1962 рр. 
,,Трудівник Полісся” (Славутський район), ф.Р-5303, 6 од зб., 1944–1958 рр. 
,,Шляхом Жовтня” (Шепетівський район), ф.Р-5974, 47 од зб., 1954–1966 рр. 
 
Діяльність установ простежується впродовж 1919–1920, 1936, 1944–1982 рр. 
Висвітлювали події соціально-економічного, політичного, культурно-
освітнього  життя краю. Підпорядковувалися окружним (районним, міським) 
комітетам Компартії України та місцевим радам. 
Фонди ІІІ категорії, ф.Р-1167 – ІІ категорії. Перше надходження – 1944 р., 
останнє – 2000 р. 
 

Директивні вказівки партійних та державних органів, накази 
облвиконкому, редакторів. Протоколи засідань кваліфікаційних комісій, 
загальних зборів працівників редакцій. Положення про районні редакції. 
Договори про співпрацю. Оригінали статей, що публікувалися в газетах, 
друковані видання редакцій, річні підшивки газет. Перспективні, річні, 
квартальні, місячні плани роботи. Довідки про роботу редакцій. Річні звіти 
фінансово-господарської діяльності, кошториси витрат, відомості на виплату 
гонорарів, штатні розписи, звіти по кадрах. Характеристики на працівників 
редакцій, представлених до нагород. Листування з громадянами, установами, 
організаціями. Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. 

 
Друкарні 
 
4 фонди, 317 од. зб., 1921–1941, 1944–1963 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Городоцька, ф.Р-5765, 15 од. зб., 1959–1962 рр. 
Кам’янець-Подільська ім. Леніна, ф.Р-3165, 234 од. зб., 1921–1941 рр. 
Ружичнянська, ф.Р-5032, 22 од. зб., 1954–1962 рр. 
Шепетівська, ф.Р-4678, 46 од. зб., 1944–1963 рр. 
 
Діяльність установ простежується протягом 1921-1941, 1944-1963 рр. 
Фонди III категорії. Перше надходження – 1947 р. У 1958 р. в результаті 
експертизи цінності документів Ф.Р-3165 вилучено 157 од.зб. 

 
Розпорядження, накази, циркуляри Наркомату місцевої промисловості 

УРСР (1935), центрального комітету поліграфічної промисловості (1929), 
директиви облвиконкому. Накази директора. Положення про друкарню          
(ф.Р-5032), про учнівські комісії на підприємствах поліграфічної промисловості 
(ф.Р-3165, 1927). Плани, звіти про роботу. Фінансові звіти. Кошториси 
видатків, обігові баланси, відомості на видачу зарплати. Штатні розписи. Акти 
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ревізій та інвентаризацій.  Листування з Книжковою палатою УРСР, із 
заводами, виробниками друкарського обладнання (ф.Р-3165, 1938). 

Державні органи у справах релігійних культів 
 

Відділи культів виконавчих комітетів районних рад робітничих, 
селянських та червоноармійських депутатів 

5 фондів, 79 од.зб., 1923–1938 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Кам’янець-Подільської, ф.Р-1454,   50 од.зб., 1923–1936 рр. 
Проскурівської, ф.Р-1924,   4 од.зб., 1928–1938 рр. 
Славутської, ф.Р-2791,  17 од.зб., 1930–1935 рр. 
Староушицької, ф.Р-1973,  4 од.зб.,  1924–1934 рр. 
Староушицької, ф.Р-1573, 4  од.зб., 1931–1934 рр. 

 
Були створені як структурні підрозділи райвиконкомів в результаті 
територіально-адміністративної реформи 1923 р. Перебрали на себе функції 
ліквідаційних комітетів окрвиконкомів. На місцях підпорядковувались 
органам юстиції, пізніше – НКВС. Основні завдання – контроль за 
дотриманням декрету про відокремлення церкви від держави. Приймали 
рішення про закриття храмів, які  відсилали на погодження відділу культів при 
секретаріаті президії ВУЦВК. Ліквідовані в 1938 р. в зв’язку з розукрупненням 
областей. 
Фонди II категорії. Перше надходження – 1949 р. Доступ до документів на 
загальних підставах. 
 
Постанови РНК УРСР, ВУЦВК, Вінницького облвиконкому. Протоколи  

загальних зборів членів релігійних громад. Статути та списки членів релігійних 
громад. Справи про реєстрацію релігійних громад, закриття культових 
закладів. Наглядові справи за релігійними громадами. Листування з відділом 
культів ВУЦВК, Вінницьким облвиконкомом, сільрадами. Списки церков, 
служителів культу. 
 

Управління в справах національностей, міграції та релігії 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

Ф.Р-6416, 98 од.зб., 1996–2006 рр. Описи. Укр. мова. 
 

Створене розпорядженням голови Хмельницької обласної державної 
адміністрації від 10 листопада 1998 р. на базі управлінь у справах 
національностей, міграції та управління у справах релігій. Основні завдання: 
реалізація державної політики  щодо національних відносин; збереження прав 
національних меншин, депортованих осіб та біженців; сприяння задоволенню 
національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України; 
забезпечення свободи віросповідання. Ліквідоване  розпорядженням голови 
Хмельницької облдержадміністрації від 6 червня 2005 р. Функції передані 
відділу міграційної служби в Хмельницькій області та управлінню внутрішньої 
політики облдержадміністрації. 
Фонд I категорії. Перше надходження – 2006 р. Інформація 
використовувалася у наукових виданнях, тематичних запитах. Доступ до 
документів на загальних підставах. 

 
Розпорядження представника Президента України, голови 

Хмельницької обласної державної адміністрації. Положення про управління. 
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Статистичні звіти. Звітні дані про діяльність релігійних об’єднань. Документи 
(звіти, листування) про нелегальні релігійні групи. Реєстраційні справи 
релігійних організацій та служителів культів. Річні бухгалтерські звіти. Штатні 
розписи та кошториси. Листування з Державним комітетом міграції та релігій, 
з обласною державною адміністрацією. Особові справи священослужителів. 
Фотоальбоми (знімки церков по районах Хмельницької області). 
 

АРХІВНІ УСТАНОВИ 
 
Архівні управління виконкомів окружних рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів 

 
3 фонди, 240 од.зб., 1925–1937 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Кам’янецьке, ф.Р-1534, 41 од.зб., 1936–1937 рр. 
Проскурівське, ф.Р-1536, 82 од.зб., 1935–1937 рр. 
Шепетівське, ф.Р-1538, 41 од.зб., 1925–1937 рр. 
 
В 1925 р. з утворенням округів (Постанова ВЦВК від 03.06.1925 р.) були 
утворені Кам’янецьке, з 1926 р. – Проскурівське і Шепетівське окружні архівні 
управління. Основними напрямками діяльності були: упорядкування архівних 
фондів, концентрація документів повітових, міських і волосних установ, 
утилізація, організація мережі архівних кореспондентів. В 1930 р. після першої 
ліквідації округів (Постанова ВУЦВК і РНК УРСР від 2 вересня 1930 р.) 
окружні архівні управління  перейменовані у місцеві архівні управління 
(Кам’янецьке, Проскурівське і Шепетівське). В 1935 р. у складі Вінницької 
області було знову утворено прикордонні округи, відповідно і окружні архівні 
управління. Припинили діяльність в жовтні 1937 р. в зв’язку із ліквідацією 
округів, утворенням Кам’янець-Подільської області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1953 р. У 1993 р. розсекречено 4 
од.зб, ф.Р – 1538. Документи у доброму стані. Доступ на загальних підставах. 
Інформація використовувалася у виставковій та методичній роботі. 

 
Постанови ВУЦВК і РНК УРСР про Центральне архівне управління 

УРСР і його місцеві органи, Єдиний Державний архівний фонд (1927), 
впорядкування архівних справ в Народних комісаріатах, Центральних 
установах УРСР. Постанови, накази, циркуляри Центрального архівного 
управління по охороні архівів в установах, порядку виділення в утилізацію 
архівних матеріалів (1926), збереженню волосних архівів (1926), порядок 
передачі архівних документів в архівосховище партархівів, окружних архівів, 
про введення єдиних норм і правил науково-технічної обробки документів, 
складання планів роботи, звітів по їх виконанню, відповідальність за 
порушення правил обліку військовозобов’язаних і військовослужбовців (1937). 
Листування з ЦАУ СРСР і УРСР стосовно документів військових частин і 
установ (1927), порядок зберігання газет, штампів, печаток ліквідованих 
установ (1926), про стан архівних установ і заходи щодо покращення їх 
діяльності, порядок упорядкування та використання документів партійних і 
комсомольських архівів, штатну чисельність окрархівів, наданню архівних 
довідок установам і громадянам, складання п’ятирічного плану концентрації 
архівних документів в установах округів. Накази, постанови, вказівки, 
рекомендації Вінницького облвиконкому, обласного архівного управління з 
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основної діяльності, про обстеження районних архівів, складання річних і 
квартальних планів, статистичної звітності, ведення щоденників обліку 
архівно-технічної роботи, складання кошторису на утримання архівів, ведення 
обліку та підготовки документів до передачі в державні архіви, проведення 
обстежень і складання актів про відомчі архіви установ і організацій, 
покращення роботи міських і районних архівів, концентрації архівних 
матеріалів колгоспів і їх об’єднань (1937), перепідготовку кадрів, складання 
топографічних покажчиків. Звернення до Кам’янецького окружного прокурора 
про притягнення до кримінальної відповідальності за знищення архівних 
документів (1936). Накази з основної діяльності. Річні, квартальні плани і звіти 
з архівної роботи окрархівів, міських і районних архівів. Листування з 
Вінницьким обласним архівним управлінням, Всеукраїнським археологічним 
комітетом та Українською Академією наук з архівної справи, з районними та 
міськвиконкомами щодо виділення та облаштування архівних приміщень, 
створення належних умов та оплати праці архівним працівникам. Реєстраційні 
картки відомчих архівів по районах округів. Акти обстеження архівів районів. 
Описи архівних матеріалів військових установ, релігійних общин, акти 
обстеження підприємств м. Шепетівки (1928). Протоколи засідання обласної 
науково-перевірочної комісії Проскурівського окрархіву (1937). Відбіркові 
акти по передачі організаціям утилю. Інструкції по евакуації архівів, переліки 
секретних документів, правила ведення секретного діловодства Шепетівського 
окрархіву, районних архівів (1936). Документи з особового складу. 
 

Кам’янець-Подільський державний історичний архів виконкому 
Вінницької  обласної Ради робітничих, селянських  
і червоноармійських депутатів 
 
Ф.Р-3161, 308 од.зб., 1932–1937 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 
 
Відповідно до постанови РНК УРСР від 31 жовтня 1922 р. „Про 
охорону архівів” утворено Кам’янецьке повітове архівне управління. В 
1925 р. з утворенням округів (Постанова ВУЦВК УРСР від 03.06.1925 р.) 
діяли Кам’янецьке, з 1926 р. – Шепетівське і Проскурівське окружні 
архівні управління. В 1930 р., після ліквідації округів (Постанова 
ВУЦВК і РНК УРСР від 2 вересня 1930 р.) окружні архівні управління 
перейменовані у місцеві архівні управління. Постановою ВУЦВК від 10 
листопада 1931 р. з 1 березня 1932 р. місцеві архівні управління були 
реорганізовані в державні історичні архіви як наукові установи. В    
1932 р. у зв’язку з утворенням областей, при Вінницькому 
облвиконкомі утворено обласне архівне управління в підпорядкування 
якого входили Вінницький, Кам’янець-Подільський, Проскурівський, 
Бердичівський, Уманський історичні архіви. У зв’язку з утворенням 
Кам’янець-Подільської області (Постанова ЦВК СРСР від 22 вересня 
1937 р.), Кам’янець-Подільський державний історичний архів 
перейменовано в обласний державний історичний архів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1929 р., останнє – 1949 р. В 
1993р. після розсекречення на загальне зберігання передано 19 од.зб., в 
1998 р.- 8 од.зб. Документи у доброму стані. Доступ на загальних 
підставах. Інформація використовувалася у дослідницькій роботі, 
історичних публікаціях. 
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Постанови ВУЦВК і РНК УРСР по охороні архівів та закріплення за 

ними приміщень, вказівки Головного архівного управління губвиконкому щодо 
організації Кам’янець-Подільського архівного управління (1922), затвердження 
штатів, обстеження та упорядкування фондів Подільської духовної консисторії. 
Накази, вказівки, циркуляри, методичні вказівки ЦАУ УРСР та Вінницького 
обласного архівного управління по схоронності архівних матеріалів, порядку 
видачі документів та охорони архівних приміщень, утилізації матеріалів, 
регулювання відносин із відомчими архівами, боротьбу із незаконним 
знищенням  архівних документів у відомчих архівах (1924), організації роботи, 
визначення термінів зберігання документів у відомчих архівах, порядку 
проведення експертизи цінності документів, реорганізації архівних установ в 
зв’язку із ліквідацією округів (1930), створенням Вінницької області (1932). 
Матеріали по написанню історії громадянської війни, фабрик і заводів, здачу 
технічного мінімуму архівними працівниками, введення єдиних норм архівно-
технічної обробки документальних матеріалів, порядок виявлення документів в 
наукових цілях і їх публікації, підготовці наукових і архівно-технічних 
працівників. Вказівки і пояснення НК фінансів УРСР відносно використання 
асигнувань, ведення грошових операцій, використання коштів від реалізації 
утилю (1931). Положення про крайові архіви (1930). Відношення державних 
закладів, заяви громадян на видачу документів у тимчасове користування, 
архівних довідок (1924). Акти відомчих архівів, пояснювальні записки (1925); 
акт обстеження Кам’янець-Подільської радянської партійної школи (1927). 
Списки фондів окружного архівного управління (1930); акти передачі 
документів від установ округу (1929). Протоколи засідання постійної 
перевірної комісії. Квартальні, річні плани та звіти окружного архівного 
управління (1925–1927); акти ревізій фінансово-господарської діяльності, 
штатні розписи і кошториси. Статистичні звіти архівних установ (1936); норми 
виробітку обробки документальних матеріалів (1937); рішення Президії 
ВУЦВК про  ліквідацію Губернського архівного управління (1925). Акти 
передачі секретних документів установ округу (1927), таємне листування з 
різних питань (1932–1934). Звіти Волинського, Чернігівського і Полтавського 
губернських і окружних архівних управлінь (1925), Одеського архівного 
управління (1928). Звернення до громадськості округу в наданні допомоги в 
концентрацій матеріалів. Програми Всеукраїнської наради архівних 
працівників (1925). Листування з губархівним управлінням щодо виявлення 
документів про У. Кармелюка, переході установ на українське діловодство. 
Документація по ремонту приміщень по вул. Р. Люксембург, 111. Бюлетені 
ЦАУ УРСР, списки виявлених корисних копалин на Україні (1930). Алфавітна 
пофондова книга (1932–1937). Колективні договори, книга наказів з основної 
діяльності. Правила використання архівних документів  (1933), правила роботи 
районних архівів (1937), протоколи виробничих нарад. Список газетного фонду 
(1935–1937), списки застарілих видань (1937); алфавіти фондів (1937); 
документи з особового складу працівників архіву.  
 

Районні архіви виконкомів районних рад депутатів трудящих 
 
5 фондів, 246 од.зб, 1932–1934, 1937–1937, 1944–1962 рр. Описи, 
каталог. Укр., рос. мови. 
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Вовковинецький, ф.Р-4582, 36 од.зб., 1951–1958 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-1531, 13 од.зб., 1932–1934 рр. 
Орининський, ф.Р-3596, 109 од.зб., 1944–1958 рр. 
Славутський, ф.Р-1583, 2 од.зб., 1937–1938 рр. 
Старосинявський ф.Р-1355, 86 од.зб, 1945–1962 рр. 
 
Створені 27 липня 1930 р. при райвиконкомах  як резервні архівосховища. 
Постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 20.06.1932 р. №436 районні резервні 
архівосховища реорганізовані в районні архіви виконкомів районних рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів з підпорядкуванням 
місцевим архівним управлінням (Кам’янець-Подільському, Проскурівському), 
з 1937 р. Кам’янець-Подільському державному історичному архіву. З квітня 
1938 р. перейшли у підпорядкування Кам’янець-Подільському обласному 
архівному управлінню НКВС УРСР, з 1947 р. – УМВС УРСР. 
Здійснювали управління архівною справою і діловодством на території 
районів. 
Фонди III категорії. Перші надходження – ф.Р-1531– 1940 р., інші – 1957,1969 рр. 

 
Розпорядження, вказівки архівного відділу НКВС та УМВС УРСР, 

розпорядження та рішення райвиконкомів, листування з архівним відділом, 
установами, організаціями з питань організації відомчих архівів і концентрації 
архівних матеріалів. Річні, квартальні плани та звіти райархівів. Штатні 
розписи і кошториси витрат утримання адміністративно-управлінського 
апарату. Акти нанесених збитків районним архівам німецько-фашистськими 
окупантами (1941–1944). Відомості про кількість вивезених громадян до 
Німеччини, списки установ і працівників окупаційного періоду, дата 
звільнення сіл Орининського району. Реєстраційні картки відомчих архівів 
Славутського району (1938). Списки установ, сільських рад і колгоспів по 
районах області (1952). Список вчителів пенсіонерів, заслужених вчителів шкіл 
Старосинявського району (1958). Відбіркові списки райархівів та акти 
перевірки їх діяльності; відомості про наявність документальних матеріалів, 
акти обстеження відомчих архівів районів. 
 

Кам’янець-Подільський міський архів обласного архівного 
управління  
 
Ф.Р-1533, 65 од.зб., 1933–1939 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Створений в 1923 р. Підпорядковувався до 1925 р. – Кам'янецькому архівному 
управлінню; з 1932 р. – Вінницькому, з 1937 р. Кам’янець-Подільському 
обласному архівному управлінню. Займався організацією архівної справи у     
м. Кам’янець-Подільському. 
Фонд ІІІ  категорії. Перше надходження – 1954 р. 
 
Постанови, інструкції, вказівки Вінницького облвиконкому, 

Вінницького обласного архівного управління, Кам’янецького окружного 
архівного управління, міськвиконкому стосовно організації охорони, 
упорядкування та концентрації архівних матеріалів; організації районних 
архівів; порядку приймання, експертизи цінності та виділення до знищення 
архівних матеріалів; складання планово-звітної документації. Наказ прокурора 
СССР про відповідальність за незаконне вилучення і знищення архівних 
документів (1938). Листування з основної діяльності з вищестоящими та 
місцевими органами влади, установами, підприємствами. Річні, квартальні 
плани роботи та річні статистичні звіти із пояснювальними записками до них. 
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Акти ревізій архівних фондів (1936). Обов’язкова постанова виконкому  
Кам’янець-Подільської міської ради по організації та реєстрації відомчих 
архівних установ (1937). Акти обстеження відомчих міських та районних 
установ (1937); акти ревізії документальних фондів міського архіву (1937). 
Протоколи засідань обласної перевірної комісії. Акти прийняття документів із 
відомчих архівних установ; акти передачі архівних матеріалів в Кам’янець-
Подільський обласний історичний  архів (1938). Вказівки міського відділу 
міліції по обліку військовозобов’язаних (1939). Документи особового складу. 
 

Кам’янець-Подільське обласне архівне управління НКВС УРСР 
 
Ф.Р-1535, 87 од.зб., 1938–1939 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 
 
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 16 квітня 1938 р., 
наказу НКВС УРСР від 17 січня 1939 р. архівні установи Кам’янець-
Подільської області були передані у підпорядкування обласного архівного 
управління НКВС УРСР; з 1947 р. – УМВС УРСР по Кам’янець-Подільській 
області. Акцент його діяльності робився на наукові дослідження та 
інформаційне забезпечення державного апарату. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1941 р. 
 
Накази, вказівки, циркуляри, постанови райвиконкомів, ЦАУ СРСР і 

УРСР, Вінницького архівного управління стосовно реорганізації архівних 
органів (1938), затвердження штатів, нормативів виробітку, упорядкування, 
обліку і зберігання архівних матеріалів, використання документної інформації 
в наукових цілях, публікаціях;  охорони архівів, порядку списання документів, 
термін зберігання яких закінчився, незаконне знищення документів, 
фінансування, планування роботи і звітності. Листування з районними та 
міськими архівами, райвиконкомами, з обласною прокуратурою про незаконне 
знищення архівних документів (1938). План роботи Проскурівського 
державного історичного архіву на 1938 р. Плани та звіти районних архівів з 
пояснювальними записками; акти обстеження архівів і діючих установ районів. 
Річні плани, квартальні та річні звіти управління з основної діяльності (1939). 
Правила визначення термінів зберігання документів, інструкція ЦАУ УРСР по 
веденню внутрішнього обліку. Річні фінансові звіти управління. Штатні 
розписи і кошториси. Протоколи нарад директорів і наукових співробітників 
архівів області. Протоколи засідань обласної перевірної комісії. Документи 
особового складу архівного управління і Проскурівського державного 
історичного архіву. 

 
Державний архів Хмельницької області, обласної державної 
адміністрації  

 
Ф.Р-1530, 1189 од.зб., 1938–1941, 1944–1985 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
В грудні 1988 р. в зв’язку із ліквідацією архівного відділу виконкому 
Хмельницької обласної ради народних депутатів функції державного 
управління та керівництва архівною галуззю області передано Державному 
архіву Хмельницької області у м. Кам’янець-Подільському з підпорядкуван-
ням Центральному архівному управлінню УРСР. В зв’язку із закінченням 
будівництва спеціалізованої архівної будівлі місткістю 1,5 млн. од.зб. у м. 
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Хмельницькому, наказом ГАУ при Раді Міністрів УРСР №5 від 21.07.89 р. 
розпорядженням голови облвиконкому в квітні 1990 р. переведено архів і 
частину архівних фондів (періоду після 1917 р.) до обласного центру (58%), 
створивши  філію Держархіву області в м. Кам’янці-Подільському. Відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради України 27 серпня 1991 р. „Про передачу 
архівів КПУ у відомство ГАУ при Кабінеті Міністрів України” у вересні 1991 
р. було передано 195 тис. 287 розсекречених справ колишніх „остарбайтерів” 
та 25 тис. припинених позасудових кримінальних справ. Після пожежі 10 
квітня 2003 р., що сталася в архівосховищі Кам'янець-Подільського міського 
державного архіву, в якій постраждало більше 100 тисяч справ 5 найцінніших 
фондів, на виконання наказу Держкомархіву України від 14.04.2003 р. №56 до 
Держархіву області перевезено всі фонди колишнього міського державного 
архіву, реорганізувавши його в архівний відділ Кам'янець-Подільської міської 
ради (Рішення сімнадцятої сесії Кам'янець-Подільської міської ради IV 
скликання № 73 від 17.12.2003 р.) 
Підпорядковувся до 1999 р. Головному архівному управлінню при Кабінеті 
Міністрів України, з 1999 р. Державному комітету архівів України. В області: з 
1992 р. Хмельницькій облдержадміністрації; з 07.1994 – 06.1995 рр – 
виконкому Хмельницької обласної ради, з 07.1995 р. – Хмельницькій 
облдержадміністрації. 
Здійснював реалізацію державної політики у сфері архівної справи і 
діловодства та керівництво архівною справою і діловодством на території 
області. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1941 р. останнє – 2004 р.За 
результатами експертизи цінності в 1993 р. виділено  348 од.зб. 
розсекречених справ за 1976-1989 рр. Документи по 1939 р. у задовільному, з 
1944 - 1993 рр. у доброму стані. Інформація використовувалася у довідковій, 
науково-методичній і виставковій роботі. 

 
Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції, РНК УРСР, 

ЦАУ СРСР і УРСР, ЦАУ УНКВС УРСР, УМВС УРСР, ЦАУ при Кабінеті 
Міністрів УРСР, Держкомархівів України, УНКВС і УМВС по Кам’янець-
Подільській (1954 р. Хмельницькій) області, виконкому Хмельницької обласної 
ради, міської ради з питань експертизи цінності, упорядкування документів 
НАФ, їх зберігання, обліку, використання, планування проведення науково-
дослідних робіт, забезпечення фінансування  архівних установ, підписку на 3-ю 
воєнну державну позику. Листування з організаційних, науково-методичних, 
господарських, фінансових та інших питань. Паспорт Держархіву області. 
Протоколи засідання та рішення колегії, експертно-перевірної комісії (ЕПК), 
науково-методичної ради, службових та виробничих нарад. Довідка про хід 
звільнення області від німецько-фашистських загарбників (1978); список руху 
релігійних общин (1969). Історичні довідки про с. Летава Чемеровецького 
району (1950), м. Проскурів (1952). Акти комісійного обстеження та 
визначення збитків нанесених фашистсько-німецькими окупантами архівним 
установам області (1944); акти прийому в архів та передачу республіканському 
музею пам’ятників старовини (1944). Розпорядження начальника НКВС УРСР 
про передачу у відомчий архів документальних матеріалів бандерівців (1945). 
Акти передачі документів Вінницькому облдержархіву (1951). Акти приймання 
документів від районних і міських архівів. Річні, піврічні, квартальні плани та 
статистичні звіти з основної діяльності із пояснювальними записками. 
Перспективний план підготовки збірки публікацій документальних матеріалів 
(1956–1960); п’ятирічні плани  наукової роботи (1946–1950). Звіти з фінансово-



 589

господарської діяльності, кадрового забезпечення, позаурочних робіт; 
кошториси фінансових витрат на облаштування і реконструкцію колишніх 
культових споруд (1948), капітальний ремонт приміщень архіву (1966). Акти 
перевірки якості проведення науково - технічної обробки фондів, обстеження 
облархіву. Документи секретного діловодства (акти, книги реєстрації і 
приймання документації, звіти, історичні довідки, списки фондів). Списки 
фотодокументів і топографічний покажчик (1938). Огляди ГАУ МВС СРСР по 
роботі архівних установ (1952); методичні розробки співробітників архіву 
(1952), підсумки оглядів районних, міських і відомчих архівів області (1968). 
Списки архівістів нагороджених урядовими нагородами (1950). Доповіді, 
інформації, листування з установами, організаціями з різних питань.  
Документи профспілкового комітету, групи народного контролю, 
соціалістичних змагань. 
 

Архівний відділ виконкому Хмельницької обласної ради народних 
депутатів  

 
Ф.Р-1481, 2409 од.зб., 1940, 1944–1988 рр. Описи, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 16 квітня 1938 р. і 
наказу НКВС УРСР від 17 січня 1939 р. архівні установи Кам’янець-
Подільської області були передані в підпорядкування обласного управління 
НКВС, з 1947 р. обласного управління УМВС у Кам’янець-Подільській, з     
1954 р. – Хмельницькій області. Рішенням  виконкому Хмельницької обласної 
ради депутатів трудящих від 23.06.1960 р. №386 Державний архів 
Хмельницької області у м. Кам’янець-Подільському передано у 
підпорядкування архівному відділу виконкому Хмельницької обласної ради 
депутатів трудящих (з 1977 р. – обласної ради народних депутатів), а районні і 
міські архіви у підпорядкування райміськвиконкомам рад депутатів трудящих. 
Припинив діяльність відповідно до постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР 
від 20 вересня 1988 р. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1946 р., останнє – 1988 р. В 1994 р. 
засекречено і передано на загальне зберігання 180 од.зб. 
 
Постанови РНК СРСР, накази, вказівки, інструкції Центрального 

архівного управління УРСР по архівній роботі. Постанови і розпорядження 
партійних і радянських органів з архівних питань. Рішення Кам’янець-
Подільського, Хмельницького облвиконкому. Накази з основної діяльності. 
Акт передачі обласного Держархіву в підпорядкування Хмельницькому 
облвиконкому (1960). Листування з ГАУ УРСР, архівним управлінням НКВС, 
МВС з методичних питань. П’ятирічні плани розвитку архівної справи області. 
Річні плани роботи архівного відділу, відділу секретних фондів. Перспективні 
плани проведення експертизи цінності документних матеріалів райархівів. 
Річні та квартальні звіти архівних відділів, статистичні звіти по кадрах. 
Положення про експертно-перевірну комісію (ЕПК) архівного відділу (1986). 
Список юридичних осіб – джерел комплектування архівних установ області 
(1988), номенклатури справ архівних відділів (1985). Протоколи засідань 
колегії архівного відділу, розширених і виїзних засідань ЕПК, наглядові справи 
по контролю за роботою райміськархівів. Штатні розписи і кошториси 
адміністративно-управлінських витрат відділу. Зведені річні бухгалтерські 
звіти, посадові інструкції. Документи (акти, плани, приписи) перевірок стану 
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організації роботи відомчих архівів (1983). Положення, постанови, інформації 
по огляду організації діловодства виконкомів місцевих рад (1984). Методичні 
розробки, рекомендації, працівників архівного відділу (1988). Відбіркові 
списки Держархіву та установ (1946), алфавітний список населених пунктів 
Хмельницької області (1961), відомості про партизанський рух (1948). 
Доповідні записки, інформації вищестоящим партійно-радянським органам 
стосовно розвитку архівної справи області. Підсумки обласного огляду 
збереження документів НАФ СРСР (1985). Документи підвищення кваліфікації 
працівників архівних установ (програми, учбові плани, листування), протоколи 
профспілкових зборів, статистичні профзвіти. Листування з 
райміськпартархівами з організаційних, методичних, господарських питань. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 
Органи управління охороною здоров’я 
 
Кам’янець-Подільське окружне управління аптеками 
,,Аптекоуправління” 

 
Ф.Р-3116, 59 од. зб., 1922–1929 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Створене в 1922 р. Підпорядковувалось Народному комісаріату охорони 
здоров’я УРСР. Здійснювало нагляд за якістю ліків та безперебійним 
забезпеченням медичними препаратами і ліками аптек. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження - 1931 р. 
 
Постанови, інструкції, циркуляри, вказівки, правила, накази НК 

охорони здоров’я, фінансів УРСР, аптекоуправління про забезпечення аптек 
ліками, поліпшення якості медичних препаратів, позааптечну дрібну торгівлю. 
Плани роботи. Звіти про роботу сільських аптек. Штатний розпис, кошторис 
видатків. 

 
Відділи охорони здоров’я виконавчих комітетів повітових рад 
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

 
6 фондів, 342 од. зб. 1919–1923 рр. Описи, каталог. Рос. мова. 
 
Ізяславський, ф.Р-2517, 80 од.зб., 1921–1923 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-3009, 131 од.зб., 1919–1922 рр. 
Новоушицький ф.Р-1819, 11 од.зб., 1921–1923 рр. 
Полонський ф.Р-2521, 66 од.зб., 1921–1922 рр. 
Проскурівський ф.Р-930, 1 од.зб., 1920 р. 
Старокостянтинівський ф.Р-2667, 54 од.зб., 1920–1923 рр. 
 
Створені відповідно до постанови РНК УСРР від 8 лютого 1919 р. і Наркомату 
охорони здоров’я УСРР від 27 лютого 1919 р. Були самостійними відділами 
повітових ревкомів, потім – виконкомів. Підпорядковувались Подільському та 
Волинському губернським відділам охорони здоров’я. Припинили діяльність у 
1923 р. у зв’язку з ліквідацією повітів. 
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Керували роботою лікувальних та санітарних установ, надавали населенню 
повітів медичну допомогу. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1925 р., останнє – 1950 р. Доступ 
до документів на загальних підставах. Інформація використовувалась для 
наукових досліджень. 
 
Декрети, постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК СРСР, ВЦВК і 

ВУЦВК, НК охорони здоров’я УСРР, Подільського та Волинського 
губернських та повітових відділів охорони здоров’я. Звіти і доповіді про 
роботу повітових відділів охорони здоров’я, націоналізацію аптек, організацію 
підвідділів охорони материнства і дитинства, дитячих санаторіїв, дитячих 
будинків, боротьбу з епідемічними захворюваннями, дитячою смертністю, 
роботу лікарень, аптек, медобслуговування школярів, стан військових 
госпіталів, віспощеплення, проведення санітарно-освітньої роботи серед 
населення. Відгуки повітових відділів охорони здоров’я про організацію 
надзвичайних санітарних комісій і боротьбу з епідеміями холери і чуми (1920–
1921). Статут союзу службовців аптечних установ. Тимчасове положення про 
гарнізонні банно-пральні загони, кошториси по їх утриманню. Протоколи 
засідань президії Подільського виконавчого комітету; конференцій медичних 
працівників повітів. Програма з’їзду медичних працівників Волині. Акти 
інвентаризації майна націоналізованих аптек Подільської губернії. Листування 
з губернськими відділами охорони здоров’я, лікарнями, аптеками, сільськими 
лікарськими пунктами, повітовими і сільськими виконкомами про рух хворих, 
постачання медичних інструментів, продуктів харчування, проведення 
санітарно-профілактичної роботи, забезпечення дитячих будинків 
приміщеннями, організацію дитячої лікарні „Крапля молока”, боротьбу з 
туберкульозом, надання допомоги голодуючим дітям. Положення про судово-
медичних експертів, рапорти санітарно-шкільних лікарів про проведену 
профілактичну роботу. Документи з особового складу. 
 

Інспектури охорони здоров’я окружних виконавчих комітетів Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
 
3 фонди, 1305 од.зб., 1921–1930 рр. Описи, каталог. Рос.мова. 
 
Кам’янецька, ф.Р-2161, 986 од. зб., 1923–1930 рр. 
Проскурівська, ф.Р-3100, 6 од. зб., 1925–1930 рр. 
Шепетівська, ф.Р-2836, 313 од. зб., 1921–1928 рр. 

 
В зв’язку з утворенням округів при окрвиконкомах у березні 1923 р. були 
створені окружні відділи охорони здоров’я. Постановою ВУЦВК та РНК УСРР 
„Про радянське будівництво” від 4 листопада 1923 р. реорганізовані в 
інспектури охорони здоров’я. 
Припинили діяльність у вересні 1930 р. в зв’язку з ліквідацією округів. 
Поновили роботу у червні 1935 р. після чергової адміністративно-
територіальної реформи. 
Керували роботою лікувальних закладів округів, надавали медичну допомогу 
населенню, боролися з епідеміями. Діяли до утворення Кам’янець-Подільської 
області 22 вересня 1937 р. Підпорядковувались окрвиконкомам та Наркомату 
охорони здоров’я УСРР. 
Фонди ІІ категорії. Перше надходження – 1939 р., останнє – 1956 р. 
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Доступ до документів на загальних підставах. Інформація використовувалась 
для наукових досліджень. 
 
Постанови, накази, циркуляри та інструкції РНК УСРР, НК охорони 

здоров’я, праці УСРР, Подільського і Волинського губернських виконкомів, 
окружних відділів (інспектур) охорони здоров’я. Протоколи з’їздів лікарів 
(1923–1928), страхових конференцій, нарад завідуючих підвідділами 
окрздороввідділу. Доповіді і звіти про роботу лікарень, постачання ліками, 
медичними інструментами, боротьбу з епідемічними захворюваннями, ремонт і 
будівництво нових лікарень та амбулаторій. Документи про складання 
п’ятирічного плану розвитку охорони здоров’я в округах. Акти обстеження 
роботи лікарень і дитячих установ. Кошториси, штатні розписи, списки та 
особові справи медичних працівників, відомості про закінчення навчальних 
закладів, підвищення кваліфікації, заробітну плату. Листування з лікарнями, 
сільськими лікувальними пунктами, дитячими будинками про роботу медиків у 
зв’язку з проведенням суцільної колективізації, санаторно-курортне лікування 
селян, проведення дитячої оздоровчої кампанії, медико-санітарне 
обслуговування допризовників, роботу судово-медичної експертизи, 
комплектування кадрами медичних установ. Статистичні дані про кількість 
хворих, смертність дорослих і дітей, протихолерні заходи та віспощеплення. 
 

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Хмельницької 
обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-1263, 4026 од.зб., 1944–1985 рр. Описи, каталог. Рос.мова. 
 
Створений у жовтні 1937 р. в зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської 
області. З липня 1941р. по березень 1944 р. припинив діяльність з зв’язку з 
тимчасовою окупацією території області німецько-фашистськими 
загарбниками. До 1946 р. підвідомчий Наркомату охорони здоров’я УРСР, з 
1946 р. – Міністерству охорони здоров’я УРСР. 
Здійснював керівництво установами охорони здоров’я області, розподіляв 
грошові асигнування лікувально-профілактичним закладам, організовував 
лікувально-профілактичну та санаторно-курортну допомогу населенню. 
Фонд І категорії. Перше надходження – 1955 р., останнє – 1985 р. У 1993 р. 
розсекречено 45 од. зб. Очікується надходження від архівного підрозділу 
установи. 
Доступ до документів на загальних підставах. Інформація використовувалась 
для наукових досліджень, організацій документальних виставок. 
 
Постанови, накази, інструкції Наркомату та Міністерства охорони 

здоров’я УРСР, облвиконкому, бюро обкому КПУ. Накази облздороввідділу 
про заходи щодо подальшого покращення медичного обслуговування і охорони 
здоров’я населення області. Протоколи засідань колегії облвідділу охорони 
здоров’я, медичних рад, обласних нарад фахівців. Річні плани та звіти про 
діяльність облвідділу та підвідомчих закладів. Плани відбудови та розширення 
мережі медичних закладів області, вдосконалення навчання та спеціалізації 
лікарів. Звіти, доповіді, інформації, відомості та листування про лікувально-
профілактичну допомогу населенню, організацію санаторіїв, будинків дитини; 
діяльність дитячих лікувальних закладів; боротьбу з інфекційними 
захворюваннями; наявність медичних кадрів; роботу лікувальних, санаторно-
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курортних поліклінік, санаторних станцій, станцій переливання крові, 
медичних шкіл області, санаторної авіації. Відомості про наявність і стан 
медичної техніки виробництва країн-членів СЕВ (1978). Документи науково-
практичних конференцій, семінарів та нарад активу працівників охорони 
здоров’я області. Статистичні звіти та списки медичних закладів, лікарів, 
середнього та молодшого медичного персоналу області. Бюджети, кошториси і 
штатні розписи медичних закладів області. Акти про збитки, завдані 
нацистськими загарбниками мережі охорони здоров’я області (1944), акти 
інвентаризацій районних та міських відділів охорони здоров’я станом на 1 
січня 1945 р. Листування про формування госпіталів у містах Ізяславі, 
Проскурові. Старокостянтинові (1941). 

 
Відділи охорони здоров’я районних, міських виконавчих комітетів 
Рад депутатів трудящих. 
 

25 фондів, 2538 од. зб., 1930, 1935–1936, 1944–1958 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Районні 
Білогірський, ф.Р-5463, 44 од. зб., 1945 р. 
Берездівський, ф.Р-4457, 31 од. зб., 1944–1952 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3552, 107 од. зб., 1946–1956 рр. 
Вовковинецький, ф.Р-4802, 54 од. зб., 1946–1956 рр. 
Грицівський, ф.Р-3624, 19 од. зб., 1950–1955 рр. 
Деражнянський, ф.Р-4801, 15 од. зб., 1944–1955 рр. 
Дунаєвецький, ф.Р-3733, 16 од. зб., 1944–1948 рр. 
Ізяславський, ф.Р-218, 54 од. зб., 1935, 1944–1955 рр. 
Красилівський, ф.Р-5218, 50 од. зб., 1944–1953 рр. 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-625,  243 од. зб., 1930–1934, 1944–1955 рр. 
Летичівський, ф.Р-4588, 11 од. зб., 1950–1951 рр. 
Меджибізький, ф.Р-3582, 43 од. зб., 1944–1946 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3492, 61 од. зб.,  1944–1957 рр. 
Оринінський, ф.Р-3608, 698 од. зб., 1944–1958 рр. 
Плужнянський, ф.Р-4543, 26 од. зб., 1944–1946 рр. 
Полонський, ф.Р-3966, 96 од.зб., 1944–1957 рр. 
Сатанівський, ф.Р-4213, 33 од. зб., 1944–1952 рр. 
Славутський, ф.Р-5308, 38 од. зб., 1944–1956 рр. 
Хмельницький, ф.Р-5029, 43 од. зб., 1947–1957 рр. 
Чемеровецький, ф.Р-728, 84 од. зб., 1931–1933, 1944–1958 рр. 
Чорноострівський, ф.Р-3680, 9 од. зб., 1945–1947 рр. 
Шепетівський, ф.Р-5409, 102 од. зб., 1945–1956 рр. 
Міські 
Кам’янець-Подільський (міський), ф.Р-919, 622 од.зб., 1934–1935,              
1944–2001 рр. 
Хмельницький (міський), ф.Р-312, 23 од. зб., 1934–1941 рр. 
Шепетівський (міський), ф.Р-4700, 16 од. зб., 1944–1948 рр. 

 
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. У червні 
1957 р. ліквідовані. Їх функції передані центральним районним лікарням. 
Проводили контроль за роботою медичних закладів на територіях районів. 



 594

Підпорядковувались Хмельницькому облздороввідділу Міністерства охорони 
здоров’я УРСР. 
Фонди І, ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. У 1993 р. розсекречено 20 
од. зб. 

 
Директиви НК охорони здоров’я УРСР, розпорядження, накази, 

інструкції,  директиви, розпорядження, методичні листи НК охорони здоров’я 
та Міністерства охорони здоров’я УРСР, Кам’янець-Подільського та 
Вінницького обласних відділів охорони здоров’я, рішення районних рад 
депутатів трудящих та їх виконкомів, районних відділів охорони здоров’я про 
стан охорони здоров’я населення, роботу медичних установ, розширення 
мережі лікувальних закладів, боротьбу з інфекційними хворобами, охорону 
материнства і дитинства та ін. Плани роботи основних заходів щодо 
покращення медичного обслуговування населення, проведення оздоровчих 
кампаній, „Днів здоров’я”, матеріали громадських оглядів роботи лікувальних 
установ, присвячених ювілейним датам. Аналіз роботи з охорони здоров’я, 
захворюваності трудящих на інфекційні хвороби, проведення профілактичних 
заходів, акти обстеження роботи лікувальних закладів. Доповідні записки, 
довідки, листування з питань санаторно-профілактичної, лікувальної роботи, 
мобілізаційні календарі. Статистичні і текстові звіти районних та міських 
відділів охорони здоров’я, центральних районних лікарень, дільничих лікарень, 
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікувально-профілактичних закладів. 
Звіти про стан терапевтичної, акушерсько-гінекологічної допомоги населенню, 
роботи жіночих консультацій, показники дитячої смертності. Звіт і 
пояснювальні записки про виконання плану оборонних заходів, хід оздоровчих 
кампаній серед допризовників. Кошториси, штатні розписи, річні фінансові 
звіти. Документи мобілізаційного характеру. 
 

Хмельницьке обласне аптекоуправління обласного відділу охорони 
здоров’я 

 
Ф.Р-3354, 662 од. зб., 1944–1983 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Створене у 1797 р., як Подільське губернське лікарняне управління. Наглядало 
за санітарним станом губернії, лікарнями, військовими госпіталями, 
приватними лікарнями та аптеками. В 1911 р., функції передано лікарняному 
відділу Подільського губернського правління, ліквідованого постановою 
Кам’янець-Подільського військово-революційного комітету від 23 квітня    
1919 р. До 1941 р. аптекоуправління входило до складу Наркомату охорони 
здоров’я СРСР. На виконання Постанови Ради Міністрів УРСР №1213 від 27 
липня 1960 р., наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 4 серпня      
1960 р. № 481 з метою покращення обслуговування населення та лікарняно-
профілактичних установ медикаментами, медичним обладнанням, а також 
покращення контролю за роботою аптечної мережі області з 1 вересня 1960 р. 
передано в підпорядкування відділу охорони здоров’я виконкому 
Хмельницької обласної Ради депутатів трудящих на правах 
госпрозрахункового управління.  
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1958 р., останнє – 1990 р. 
 
Постанови, рішення обласної і міської Ради депутатів трудящих, 

розпорядження обласного виконавчого комітету відносно діяльності 
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управління, рішення аптечної ради, виробничих нарад. Накази з основної 
діяльності. Положення про Кам’янець-Подільську міжраймедбазу, відомчий 
архів (1950). Плани основних організаційних заходів, з праці і фонду заробітної 
плати. Звіти про основну діяльність. Штатні розписи, кошторис видатків. Акти 
перевірки роботи управління, аптечних установ області та документи до них. 
Відомості про аптеки, що існували до Великої Вітчизняної війни. Паспорти 
аптечних установ. Документи про соціалістичне змагання, списки ударників 
комуністичної праці. Листування з Головним аптечним управлінням про 
виконання планів, з Комітетом народного контролю СРСР, обкомом 
профспілки медичних установ. Протоколи обласних зборів фармацевтів, 
засідань профспілкового комітету, аптечної ради, комісії по підведенню 
підсумків змагань, протоколи затвердження колективних договорів і підсумки 
їх виконання. 
 

Аптеки державні, районні, міські, товариства Українського 
Червоного Хреста. 
  

7 фондів, 27 од. зб., 1925–1929, 1935 рр. 
 
Кам’янець-Подільська аптека товариства Українського Червоного Хреста, ф.Р-
740, 12 од. зб., 1926–1926 рр. 
Кам’янець-Подільська державна аптека №1, ф.Р-3093, 2 од. зб., 1928 р. 
Кам’янець-Подільська державна аптека №4, ф.Р-3092, 1 од. зб., 1925–1926 рр. 
Кам’янець-Подільська державна міська аптека №11,ф.Р-1274,2 од.  
зб.,1928,1935 рр. 
Кам’янець-Подільська державна аптека, приєднано до ф.Р-3115, 1 од. зб.,  
1935р. 
Миньковецька районна аптека Головного управління Українського Червоного 
Хреста, ф.Р-2884, 1 од. зб., 1929р. 
Новоушицька державна аптека, ф.Р-655, 8 од. зб., 1926–1929 рр. 
 
Підпорядковувалися обласному відділу охорони здоров’я. Надавали населенню 
допомогу лікарняними і медичними препаратами. 
Фонди ІІІ категорії. Документи надійшли на зберігання у 1939, 1948, 1952, 1955 рр. 
 
Постанови, інструкції, накази, розпорядження окружного відділу 

охорони здоров’я, з основної діяльності. Протоколи засідань аптечної ради, 
виробничих нарад. Плани основних заходів з праці і фонду заробітної плати. 
Інформації про медикаментозне забезпечення населення області. Баланси 
прибутків і видатків. Штатні розписи і кошториси видатків. 
 

Заклади охорони здоров’я 
 
Шепетівська міська поліклініка 

 
Ф.Р-4778, 11 од. зб., 1920–1941, 1944–1950 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Розпочала роботу у 1920 р. Відновила діяльність у 1944 році. Займалася 
лікувально-оздоровчим процесом в м. Шепетівка і районі. Забезпечувала 
необхідні умови лікування, профілактику захворювання населення, 
розширення сфери послуг. 

Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р.  
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Річні плани роботи, штатні розписи та кошториси витрат, акти про 

перевірку фінансово-господарської діяльності. 
 

 
Робітничі та міські поліклініки 

 
2 фонди, 169 од. зб., 1921–1935 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Кам’янець-Подільська робітнича, ф.Р-966, 102 од. зб., 1921–1934 рр. 
Кам’янець-Подільська міська дитяча, ф.Р-954, 67 од. зб., 1925–1935 рр. 
 
Підпорядковувалися окружній інспектурі охорони здоров’я. Займалися 
медичним обслуговуванням і наданням поліклінічної допомоги населенню. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Обіжники та розпорядження НК охорони здоров’я УСРР, президії 

окрвиконкому. Накази з основної діяльності. Звіти про фінансово-господарську 
діяльність та кадрову роботу. Штатні розписи, кошториси видатків. Протоколи 
засідань лікарів, загальних зборів, бюро експертизи, лікувально-контрольної 
комісії, комісії допомоги дітям. 
 

Кам’янець-Подільська міська лікарня ім. Леніна  
 
Ф.Р-1281, 1413 од. зб., 1922–1934, 1945–1983 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Створена в липні 1922 р., як Кам’янецька окружна лікарня ім. Леніна. 1930 р. 
перейменована в Кам’янець-Подільську міжрайонну лікарню ім. Леніна. 
Надавала стаціонарну та поліклінічну медичну допомогу населенню, 
забезпечувала методично-лікувальну роботу, диспансерний нагляд та 
консультативне приймання населення. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 

 
Постанови, накази, інструкції, протоколи засідань президії ЦВК СРСР, 

Наркомату та Міністерства охорони здоров’я УСРР, праці, внутрішніх справ, 
фінансів УРСР, окрвиконкому, інспектури охорони здоров’я, окрвідділу 
охорони здоров’я, Надзвичайної комісії по боротьбі з інфекційними хворобами. 
Книги наказів. Плани, звіти, довідки про роботу лікарні, демографічні 
показники. Статистичні звіти, відомості про діяльність лікарні, кадрову роботу. 
Документи наукових конференцій, профкому лікарні. 
 

Проскурівське окружне відділення працівників медико-санітарної 
праці 
 
Ф.Р-1181, 3 од. зб., 1925–1927, 1930 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується протягом 1925–1927, 1930 рр. Здійснювало 
санітарний нагляд на відповідній території, розробляло заходи з попередження 
масових захворювань, контролювало роботу пунктів і станцій: дезинфекції, 
дезинсекції, санітарно-ізоляційних, протималярійних. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження - не встановлено. 
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Циркулярні листи РНК, Народного комісаріату праці про порядок 
роботи профспілок на місцях, нарахування пенсії. Матеріали про ліквідацію 
Проскурівського окружного відділу профспілок працівників медико-санітарної 
праці.  

Кам’янець-Подільська міська дитяча консультація №1  
„Крапля молока” 
 
Ф.Р-955, 32 од. зб., 1926–1931 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Почала роботу в жовтні 1926 р. Підпорядковувалася Кам’янець-Подільській 
окружній інспектурі охорони здоров’я. 
Займалась правильним психо-фізичним розвитком немовлят, аналізом дитячої 
смертності у грудному та ранньому віці, введенням патронажу – 
організованого доглядом за немовлятами на дому. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Обіжники та розпорядження НК охорони здоров’я, інструкції окружної 

інспекції охорони здоров’я з питань охорони материнства і дитинства, 
лікувально-профілактичної та адміністративної роботи. Фінансові документи, 
плани і звіти. Листування з окружною інспекцією охорони здоров’я щодо 
основної діяльності, надання матеріальної допомоги, продуктів харчування. 
Реалізація ІІІ позики індустріалізації. 
 

Районні, міські інфекційні лікарні 
 

2 фонди, 422 од.зб. 1926, 1944–1981 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 

Чемеровецька районна скарлатинозна лікарня, ф.Р-2488, 1 од. зб., 1926 р. 
Хмельницька міська інфекційна лікарня, ф.Р-6138, 421 од.зб. 1944–1981 рр. 
 
Утворені: Чемеровецька районна скарлатинозна лікарня у 1926 р., 
Хмельницька міська інфекційна лікарня у 1944 р. Підпорядковувалися 
відділам охорони здоров’я.  
Здійснювали заходи по попередженню масових захворювань та надавали 
допомогу хворим. 
Фонд ІІ, ІІІ категорії. Перше надходження – 1978 р. 
 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства охорони 

здоров’я СРСР, УРСР, облвиконкому, облздороввідділу, міськвиконкому і 
міськздороввідділу. Комплексні плани роботи лікарень оргметодкабінетів, 
плани занять із лікарями, медичними сестрами, санітарками з питань 
підвищення кваліфікації. Виробничо-фінансові плани лікарень. Журнали 
обліку смертності, протоколи паталогоанатомічних розтинів. Протоколи зборів 
і конференцій, виробничих нарад, засідань ради медичних сестер, комісії по 
проведенню огляду-конкурсу на звання „Краща медична сестра лікарні”, 
„Краща санітарка лікарні”, звітно-виборних профспілкових зборів. Плани 
роботи, звіти, штатні розписи, кошториси видатків. Звіти про фінансово-
господарську діяльність, роботу інфекційної служби, профспілкового комітету, 
акти перевірок. Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР, 
Київським науково-дослідним інститутом інфекційних хвороб. Книги відгуків і 
пропозицій (1964–1966). Списки працівників лікарень. 

 
Хмельницькі обласні диспансери 
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5 фондів, 894 од. зб., 1929–1986 рр. Описи, каталог. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільські: 
венеричний, ф.Р-1403, 132 од. зб., 1929-1935, 1950–1969 рр. 
протитуберкульозний, ф.Р-4427, 105 од. зб., 1948–1965 рр. 
Хмельницькі: 
протитуберкульозний, ф.Р-5332, 292 од. зб., 1945–1981 рр. 
психоневрологічний, ф.Р-5113, 140 од. зб., 1952–1981 рр. 
шкірвенерологічний, ф.Р-5704, 335 од. зб., 1944–1986 рр. 
 
В жовтні 1922 р. НК охорони здоров’я РРФСР надіслано губернським відділам 
охорони здоров’я циркуляр, яким зобов’язано розгорнути мережу шкір-
венерологічних диспансерів. В 1924 р. в Кам’янці-Подільському відкрито 
венерологічне відділення, на базі якого 1925 р. створено Кам’янець-
Подільський венерологічний диспансер. Після звільнення, у березні 1944 р., 
області від німецько-фашистських загарбників, 1 квітня 1944 р. відновлено 
роботу шкірвенерологічного диспансеру. В 1954 р. у зв’язку з 
перейменуванням області, обласного центру Проскурова, диспансер 
перейменовано на Хмельницький обласний шкірвенерологічний диспансер. З 
серпня 1999 р. диспансер визначений клінічною базою кафедри 
дерматовенерологічного факультету удосконалення лікарів та провізорів 
Львівського державного медичного інституту.  
Підпорядковувалися відділу охорони здоров’я облвиконкому. Діяли як 
організаційно-методичні, лікувально-діагностичні, консультативні центри 
відповідних галузей охорони здоров’я у справі організації і надання допомоги 
хворим. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Накази і розпорядження Міністерства охорони здоров’я СРСР і УРСР, 

обласного відділу охорони здоров’я, головних лікарів. Постанови Головної 
державної санітарної інспекції УРСР. Методичні вказівки Українського 
науково-дослідного інституту туберкульозу. Протоколи медичних 
конференцій, засідань медрад, виробничих нарад, рад медсестер. Плани, звіти, 
статзвіти, кон’юктурні огляди діяльності медичних закладів. Документи про 
впровадження нових форм організації боротьби з венеричними 
захворюваннями, туберкульозом. П’ятирічний план заходів по боротьбі з 
туберкульозом (1959–1965), матеріали по святкуванню 100-річчя з дня 
народження В.І. Леніна (1969). Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про 
фінансово-господарську діяльність. Протоколи зборів фтізіатрів області, 
довідка про роботу облшкірвендиспансеру. Документи профкомітетів. 

 
Державні санітарні інспекції 

 
2 фонди, 10 од. зб., 1934–1936 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-3120, 7 од. зб. 1934–1935 рр. 
Проскурівська, ф.Р-3119, 3 од. зб. 1935–1936 рр. 
 
Утворені у березні 1934 р. Підпорядковувалися НК охорони здоров’я УРСР, 
облздороввідділу.Здійснювали санітарний нагляд за проведенням санітарно-
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних заходів, контролювали санітарний 
стан підприємств громадського харчування. 
Фонди ІІ і ІІІ категорії. Перше надходження – не встановлено. 
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Постанови, розпорядження Головної санітарної інспекції УСРР, 

обласного виконавчого комітету, виконкому міської ради, облздороввідділу. 
Протоколи нарад. Довідки, інформації про медогляд працівників, використання 
штрафів за порушення санітарних приписів, роботу санітарної інспекції, 
проведення місячника чистоти. Список медико-санітарних працівників. 

 
Строганівський будинок відпочинку ім. Брегових Славутського 
району 

 
Ф.Р-1279, 24 од. зб., 1934–1939 рр. Опис, Рос. мова. 
 
Утворений у 1934 р., як будинок відпочинку Вінницької, з 1937 р. Кам’янець-
Подільської обласної каси взаємострахування і взаємодопомоги промислової 
кооперації. Здійснював стаціонарне лікування та оздоровлення населення 
області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 
 
Накази директора будинку відпочинку, акти обстеження роботи. 

Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську 
діяльність. 
 

Дитячі лікарні 
 
2 фонди, 110 од. зб., 1945–1957, 1958–1964 рр. Описи, каталог. Рос., укр мови. 
 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-4231, 77 од. зб., 1945–1964 рр. 
Хмельницька обласна, ф.Р-5143, 33 од. зб., 1958–1964 рр. 
 
Підпорядковувалися відділу охорони здоров’я облвиконкому. Надавали 
стаціонарну і поліклінічну допомогу дітям, вивчали, узагальнювали, 
розповсюджували досвід роботи передових медичних закладів. 

  Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р., останнє – 1974 р. 
 
Рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР. Накази і 

розпорядження обласного і міського відділів охорони здоров’я. Постанови, 
методичні листи головного санітарного лікаря Хмельницької області. 
Протоколи засідань медичної ради, паталого-анатомічних конференцій. Плани 
та звіти про роботу лікарень, статистичні дані та акти фінансово-господарської 
діяльності. Документи місцевого комітету і профкому. 

 
Кам’янець-Подільський обласний госпіталь інвалідів Великої 
Вітчизняної війни 
 
Ф.Р-4424, 62 од. зб., 1946–1961 рр. Опис, каталог. Рос. мова. 

 
Утворений у 1946 р. Підпорядковувався обласному відділу охорони здоров’я. 
Функціонував як окрема лікувальна установа для обслуговування інвалідів та 
учасників Великої Вітчизняної війни. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
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Накази і розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР, СРСР, 
обласного відділу охорони здоров’я. Звіти, доповідні записки про роботу 
шпиталю, аналіз стану медичного обслуговування інвалідів. Штатні розписи, 
кошториси видатків. Списки працівників, статзвіти з пояснюючими записками. 

Хмельницька обласна поліклініка та лікарня ,,Ліксанупр” 
 

Ф.Р-4645, 76 од. зб., 1944–1960 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Почала роботу в 1944 р. Підпорядковувалася облздороввідділу. Займалася 
медичним обслуговуванням номенклатурних працівників. 

Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1966 р. 
 
Накази, рішення сесії обласної ради депутатів трудящих, обласного 

відділу охорони здоров’я. Статзвіти, списки працівників, особові рахунки, 
відомості на видачу заробітної плати. 

 
Кам’янець-Подільські спеціалізовані санаторії 

 
2 фонди, 128 од. зб., 1944–1971 рр. Описи. Укр., рос. мови. 

 
Кістково-туберкульозний санаторій для дорослих, ф.Р-4852, 29 од. зб.,             
1944–1952 рр. 
Дитячий кістково-туберкульозний санаторій, ф.Р-4053, 99 од. зб.,               
1945–1971 рр. 
 
Підпорядковувались відділу охорони здоров’я облвиконкому. Працювали, як 
спеціалізовані лікувальні заклади по забезпеченню кваліфікованою медичною 
та поліклінічною допомогою населення області. 
Фонди ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Постанови, накази та інструкції НК та Міністерства охорони здоров’я 

УРСР, облздороввідділу, міськздороввідділу. Кошториси і штатні розписи. 
Річні статистичні фінансові звіти. Технічна документація на будівельні роботи 
по капітальному ремонту приміщень. 

 
Хмельницька обласна лікарня 

 
Ф.Р-5140, 1332од. зб., 1944–1987 рр. Опис, каталог. Рос., укр. мови. 

 
Створена у 1944 р., як Проскурівська міська лікарня Кам’янець-Подільської 
області згідно Постанови Міністерства охорони здоров’я УРСР. В 1954 р. 
перейменовано в Хмельницьку обласну лікарню, у зв’язку з перейменуванням 
області з підпорядкуванням Міністерству охорони здоров’я УРСР, обласному 
відділу охорони здоров’я. Надавала стаціонарну та поліклінічну медичну 
допомогу населенню області; координувала лікувально-профілактичну і 
організаційно-методичну роботу лікувально-профілактичних закладів області; 
вивчала та узагальнювала досвід роботи передових лікувально-
профілактичних закладів. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1973 р. 
 
Накази, розпорядження, рішення Колегії Міністерства охорони здоров’я 

СРСР і УРСР, обласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря, рішення 
медичної ради. Протоколи науково-практичних конференцій лікарів області, 
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виробничих нарад із завідуючими відділень лікарні; клініко-онкологічних і 
паталогоанатомічних конференцій лікарів; засідань лікувально-контрольної 
комісії. Наглядові справи, акти обстеження стану охорони здоров’я районів. 
П’ятирічний план роботи обллікарні (1986–1990). комплексний план роботи 
(1979). Документи про роботу із заступниками головних лікарів по лікувальній 
частині; роботу медслужби районів, міст. Інформація про виконання плану 
впровадження, дослідження досягнень медичної науки в практику. Штатні 
розписи та кошториси витрат. Звіти про чисельність і склад спеціалістів з 
вищою освітою (1977). Тарифікаційний список працівників лікарні (1985). 
Зведені звіти лікувально-профілактичних установ районів, обласних установ, 
фельдшерсько-акушерських пунктів. Річні бухгалтерські звіти, звіти про 
підготовку кадрів та діяльності медустанов. Інформації про впровадження НОП 
в лікувально-профілактичних закладах області. Протоколи засідань профкому. 

 
Хмельницька обласна санітарно-епідеміологічна станція 

 
Ф.Р-4086, 1112 од. зб 1945–1983 рр. Опис, каталог. Опис. Рос. мова. 
 
Створена у 1937 р. у зв’язку з утворенням Кам’янець-Подільської області. 
Перейменована у 1954 р. в Хмельницьку обласну санітарно-епідеміологічну 
станцію. Підпорядковувалась Хмельницькому обласному відділу охорони 
здоров’я. 
Здійснювала санітарний нагляд на території області, розробляла заходи з 
попередження масових інфекційних захворювань, проводила епідеміологічні 
аналізи, контролювала роботу пунктів і станцій: дезинфекції, дезинсекції. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Постанови, інструкції Міністерства охорони здоров’я СРСР, УРСР, 

обласної ради, рішення облвиконкому. Накази державної санітарної інспекції 
УРСР по відділу особливо небезпечних інфекцій Хмельницького 
облздороввідділу. Плани, звіти про діяльність санепідемстанції, проведення 
протиепідемічної роботи, пастерівську допомогу. Реєстраційні листи щеплень, 
інфекційних захворювань. Акти обстеження санітарного стану установ, 
підприємств міст та сіл. Річні кон’юктурні огляди районів. Кошториси та 
штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. Висновки по відведенню земельних 
ділянок під будівництво (1964–1968), по проектах будівництва промислових 
підприємств. Акти розслідувань харчових отруєнь (1970). Паспорти водоймищ 
області (1956). Документи по НОП. 

 
Санітарно-епідеміологічні станції районні та міські 
 

5 фондів, 377 од. зб., 1944–1962 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
 
Кам’янець-Подільська міська, ф.Р-4562, 170 од. зб., 1944–1962 рр. 
Кам’янець-Подільська районна, ф.Р-5138, 61 од. зб., 1946–1955 рр. 
Меджибіжзька районна, ф.Р-3589, 4 од. зб., 1946, 1950–1951 рр. 

   Орининська районна, ф.Р-3605, 118 од. зб., 1944–1955 рр. 
Плужнянська районна, ф.Р-4993, 24 од. зб., 1944-1949 рр. 
 
Здійснювали санітарний нагляд на відповідних територіях, заходи по 
попередженню масових захворювань, розробляли епідеміологічні аналізи, 
відповідні заходи і здійснювали їх у межах своїх компетенцій. 



 602

Фонди І категорії. Перше надходження – 1963–1967 рр. 
 
Постанови, інструкції РНК УРСР, НК охорони здоров’я УРСР, накази 

облздороввідділу. Положення про надзвичайні санітарні комісії. Протоколи 
надзвичайних санітарних комісій. Плани, звіти про діяльність санепідемстанції, 
проведення протиепідемічної роботи. Реєстраційні листи щеплень інфекційних 
захворювань. Акти обстежень санітарного стану установ, підприємств міст і 
сіл. Статистичний звіти міської та районних санепідемстанцій. Відомості на 
видачу заробітної плати працівникам. 

 
Хмельницька міська лікарня 
 
Ф.Р-6268. 231 од. зб. 1957–1984 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Почала роботу в 1957 р. Підпорядковувалась відділу охорони здоров’я 
міськвиконкому. Була організаційно-методичним і координаційним центром 
для лікувально-профілактичних закладів міста. Надавала стаціонарну і 
поліклінічну допомогу населенню, вивчала, узагальнювала, розповсюджувала 
передовий досвід роботи медичних закладів. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1996 р. 
 
Постанови та рішення обкому і міському КПУ, облвиконкому, 

міськвиконкому, обласного відділу охорони здоров’я, головного лікаря. 
Протоколи засідань медичної Ради; конференцій лікарів міста. Річні плани 
роботи; організаційних міроприємств. Штатні розписи, кошториси 
адміністративних витрат. Річні звіти про роботу лікарні, фінансові звіти, 
статистичні звіти по кадрах, праці. Доповідні записки на вимогу органів 
виконавчої влади. Листування з партійними та радянськими органами з питань 
діяльності лікарні. Акти про перевірку фінансової діяльності лікарні. 
Протоколи паталого-анатомічних розтинів. Документи профкому.  

 
Центральні районні лікарні (ЦРЛ) 
 
20 фондів, 2959 од. зб., 1925–1981 рр. Описи. Укр., рос. мова. 
 
Білогірська, ф.Р-6174, 165 од. зб., 1965–1978 рр. 
Берездівська, ф.Р-4605, 19 од. зб., 1944–1949 рр. 
Віньковецька,ф.Р-6366, 131 од. зб., 1967–1988 рр. 
Городоцька, ф.Р-4872, 168 од. зб., 1945–1974 рр. 
Деражнянська, ф.Р-5883, 54 од. зб., 1957–1967 рр. 
Дунаєвецька, ф.Р-3756, 108 од. зб., 1944, 1957, 1961–1970 рр. 
Ізяславська, ф.Р-5888, 492 од. зб., 1945–1981 рр. 
Кам’янець-Подільська, ф.Р-5016, 218 од. зб., 1956–1967, 1969–1991 рр. 
Красилівська, ф.Р-6115, 182 од. зб.. 1958–1981 рр. 
Летичівська, ф.Р-5860, 180 од. зб., 1947–1978 рр. 
Миньковецька, ф.Р-4461, 31 од. зб., 1945–1957 рр. 
Новоушицька, ф.Р-6089, 68 од. зб., 1965–1976 рр. 
Оринінська, ф. Р-3611, 229 од. зб., 1944–1953 рр. 
Полонська, ф.Р-6053, 334 од. зб., 1944–1976 рр. 
Ружичнянська, ф.Р-5008, 69 од. зб., 1952–1962 рр. 
Старокостянстянтинівська, ф.Р-6087, 189 од. зб., 1944–1975 рр. 
Теофіпольська, ф.Р-1736, 117 од. зб.. 1954–1964, 1969–1974 рр. 
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Чемеровецька, ф.Р-953, 73 од. зб., 1925–1936, 1944, 1963 рр. 
Шепетівська, ф.Р-5410, 144 од. зб., 1944–1963 рр. 
Ярмолинецька, ф.Р-6039, 200 од. зб., 1944–1989 рр. 
Підпорядковувались відділу охорони здоров’я облвиконкому. Надавали 
стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню, вивчали, узагальнювали, 
розповсюджували досвід роботи передових медичних закладів. 
Фонд ІІ, ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Накази, інструкції, методичні листи НК охорони здоров’я та 

Міністерства охорони здоров’я УРСР, рішення районних рад та їх виконкомів, 
обласних і районних відділів охорони здоров’я. Протоколи конференцій, 
засідань медичних рад, атестаційних комісій, виробничих нарад. Плани роботи, 
основні заходи щодо покращення медичного обслуговування населення, 
проведення оздоровчих компаній. Матеріали громадських оглядів роботи 
лікувальних установ. Аналізи роботи проведення профілактичних заходів, акти 
обстеження роботи лікувальних закладів. Доповідні записки, довідки з питань 
санітарно-профілактичної і лікувальної роботи. Статистичні і фінансові звіти. 
Кошториси, штатні розписи. Звіти про стан терапевтичної, акушерсько-
гінекологічної допомоги населенню, роботи жіночих консультацій, показники 
дитячої смертності, хід оздоровчих компаній. 
 

Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи 
 

Ф.Р-5105 517 од. зб. 1946–1960, 1964–1968 рр. Описи. Рос. мова. 
 
Діяльність прослідковується з 1921 р. у складі судово-медичного підвідділу 
охорони здоров’я Кам’янець-Подільського повіту. Створено у 1946 р., як 
судово-медичну експертизу. У післявоєнний період, наказом МОЗ СРСР .№817 
від 1952 р. організація виділена, як окрема незалежна структура – 
Хмельницьке обласне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони 
здоров’я УРСР з підпорядкуванням Головному бюро судмедекспертизи УРСР 
та облздороввідділу виконкому обласної ради депутатів трудящих. 
Проводило експертизу об’єктів для судово-слідчих органів, прокуратури, МВС 
Хмельницької області. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1967 р., останнє – 1973 р. 
 
Накази та директивні вказівки Міністерства охорони здоров’я УРСР, 

облздороввідділу, начальника. Листування з управліннями головмедексперти-
зи, облздороввідділом, органами прокуратури, МВС, УКДБ, народними 
судами, установами та підприємствами. Плани, звіти, довідки про діяльність 
обласного бюро, міжрайонних, районних відділень. Акти, протоколи судово-
медичних обстежень живих осіб та трупів (за весь період діяльності). Журнали 
амбулаторного прийому осіб, реєстрації трупів, книги актів розтину трупів (за 
всі роки діяльності). Штатні розписи, кошториси  видатків. Акти 
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Акти 
судмедекспертиз по матеріалах судових справ, досліджень речових доказів 
(1959). 

 
 

Кам’янець-Подільська обласна протималярійна станція. 
 
Ф.Р-4085, 25 од. зб., 1945–1953 рр. Опис. Рос. мова. 

 
Створена у травні 1945 р. Розробляла санітарно-гігієнічні та протиепідемічні 
заходи, контролювала санітарний стан території області. 
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Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1965 р. 
 
Накази, рішення Міністерства охорони здоров’я СРСР і УРСР, 

облвиконкому, облздороввідділу. Кон’юктурні огляди, звіти про захворювання 
на малярію та заходи по боротьбі з нею. 

 
Кам’янець-Подільська міжрайонна ветеринарно-бактеріологічна 
лабораторія 
 
Ф.Р-3108, 71од. зб., 1924–1937 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Створена в червні 1924 р. Підпорядковувалася окружвиконкому. 

  Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 
 
Постанови, розпорядження, інструкції РНК землеробства СРСР, УРСР, 

окружвиконкому, облвиконкому, райвиконкому, ветеринарно-епізодичного 
тресту, обласного земельного управління, міської ради. Книга наказів, записів 
мікроскопії. Акти перевірки районів по виявленню інфекційних захворювань у 
тварин. Кошториси видатків, звіти про фінансово-господарську діяльність. 

 
Кам’янець-Подільська бальнеологічна водолікарня  

 
Ф.Р-3101, 33 од. зб., 1925–1932, 1963–1967 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Почала роботу в 1925 р. Підпорядковувалася окружній інспектурі охорони 
здоров’я. Забезпечувала кваліфікованою, спеціалізованою допомогою 
населення. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1947 р. 
 
Постанови, розпорядження, інструкції ЦВК і РНК УРСР, окружного 

фінансового відділу. Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
 

Хмельницький обласний Будинок санітарної освіти 
 
Ф.Р-5112, 84 од. зб., 1945–1961 рр. Опис. Рос. мова. 
 
Восени 1922 р. в м. Кам’янці-Подільському було створено перший міський 
Будинок санітарної освіти, з 1937 р. – обласний Будинок санітарної освіти. 
Підпорядковувався Міністерству охорони здоров’я УРСР, Хмельницькому 
обласному відділу охорони здоров’я. Проводив санітарно-просвітницьку 
роботу серед населення області з профілактики захворювань та пропаганди 
здорового способу життя 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1967 р. 
 
Накази, директивні вказівки Міністерства охорони здоров’я СРСР та 

УРСР, рішення облвиконкому, облздороввідділу, обласної методичної ради. 
Розпорядження та вказівки обласного Будинку санітарної освіти районним 
лікувально-профілактичним закладам. Річні, квартальні плани роботи, 
фінансово-господарські звіти, звіти про санітарно-профілактичну роботу. Акти 
документальних ревізій, штатні розписи, кошториси видатків. Акти 
обстеження санітарно-просвітницької роботи по районах області (1955, 1959–
1961), перевірки обласного Будинку санітарної освіти (1961). 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ І ТУРИЗМ 
 
Обласний комітет по фізичній культурі і спорту виконкому 
Хмельницької обласної ради народних депутатів 
 
Ф.Р-903, 800 од.зб., 1937–1941, 1945–1946, 1959–1962, 1965–1992 рр. 
Опис, каталог. Рос., укр. мови. 
 
Створений в кінці 1937 р. В січні 1945 р. перейменований у комітет по 
фізичній культурі і спорту при Хмельницькому облвиконкомі. У березні        
1959 р. ліквідований відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і рішення 
облвиконкому у зв’язку зі створенням Спілки спортивних товариств і 
організацій СРСР, які мали статус громадських. У грудні 1968 р. згідно з 
рішенням облвиконкому знову створений комітет по фізкультурі і спорту. 
Здійснював загальне керівництво обласними, міськими, районними 
комітетами, а також підвідомчими, організаціями, установами,федераціями, 
асоціаціями, що входили в його систему, розробляв проекти цільових 
комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1946 р. 

 
Накази всесоюзного і республіканського Комітетів фізкультури і 

спорту, обласного комітету з основної діяльності. Протоколи засідань, 
постанови, перспективні і річні плани розвитку фізкультури і спорту, матеріали 
чемпіонатів, спартакіад, першостей обласних змагань з різних видів спорту. 
Відомості про світові і всесоюзні рекорди. Соцзмагання по організації 
культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи. Плани підготовки 
спортсменів-розрядників. Списки фізкультурних працівників області. Звіти про 
роботу добровільних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, 
проведення обласних спартакіад, змагань із різноманітних видів спорту. 
Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії обласної ради, спілки 
спортивних товариств і організацій. Проектно-кошторисна документація на 
будівництво стадіону ,,Динамо” в м. Хмельницькому. Паспорти спортивних 
споруд області (1969 р.). 

 
Міські та районні комітети з питань фізкультури і спорту 
 
9 фондів, 732 од.зб., 1926–1935, 1946–1982 рр. Описи Укр., рос. мови. 
 
Міські 
Кам’янець-Подільський, ф.Р-628, 120 од. зб., 1926–1935, 1959–1981 рр. 
Хмельницький, ф.Р-6214, 270 од. зб., 1951–1982 рр. 
Районні 
Білогірський, ф.Р-6290, 25 од. зб., 1953–1961 рр. 
Віньковецький, ф.Р-3548, 61 од. зб., 1947–1956 рр. 
Ізяславський, ф.Р-5911, 124 од. зб., 1961–1976 рр. 
Миньковецький, ф.Р-3738, 27 од. зб., 1954–1959 рр. 
Орининський, ф.Р-3630, 13 од. зб., 1946–1949 рр. 
Староушицький, ф.Р-3407, 74 од. зб., 1946–1958 рр. 
Шепетівський, ф.Р-6100, 18 од. зб., 1971–1973 рр. 
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Створювалися при виконкомах міських і районних рад. Підпорядковувалися 
комітету у справах фізкультури і спорту Хмельницького облвиконкому.  
Займалися організацією спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Фонди ІІ, ІІІ категорій. Перше надходження – 1947 р. Інформація 
використовувалась в краєзнавчих і наукових виданнях. 

 
Постанови, інструкції та вказівки обласної ради про покращення 

спортивної роботи, порядок проведення спортивних змагань, обладнання 
спортзалів та майданчиків. Накази та розпорядження Кам’янець-Подільського 
обласного комітету у справах фізичної культури і спорту, листування з ним про 
проведення спортивних змагань, спартакіад. Накази з основної діяльності. 
Положення про стрілкову секцію. Календарні плани роботи секцій при будинку 
фізкультури. Перспективні та річні плани роботи, фінансові та статистичні 
звіти, звіти спортивних товариств, шкіл району по фізкультурі та спорту. Річні 
звіти про використання кошторису витрат по бюджету, виконання плану по 
праці. Таблиці рекордів. Матеріали про підготовку значкістів комплексу ГПО 
колективами фізкультури. Заходи по підготовці, підбору і вихованню кадрів. 
Протоколи засідань міської ради фізкультури та спорту, спортивних товариств, 
райкому. Довідкові документи. Результати спортзмагань. 

 
Хмельницька обласна рада туризму і екскурсій 
 
Ф.Р-6015, 120 од.зб., 1963–1974, 1994 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
 
Займалась туристичним обслуговуванням населення. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1984 р. 

 
Перспективний та річний план туристично-екскурсійного 

обслуговування. Статистичні, фінансові, річні бухгалтерські звіти, звіти 
підвідомчих організацій. Штатний розклад. Документи по розвитку 
самодіяльного туризму. Протоколи засідань президії облради, районних і 
міських конференцій по туризму. 

 
Добровільні обласні та районні ради спортивних товариств і 
організацій 
 
17 фондів, 1470 од. зб., 1925, 1938–1941, 1944–2001 рр.Описи. Укр., рос. мови. 
 
Обласні 
,,Авангард”, ф.Р-4098, 53 од. зб., 1958–1960 рр. 
„ Більшовик”, ф.Р-4096, 10 од.зб., 1945-1950 рр. 
,,Буревісник”, ф.Р-4090, 239 од.зб., 1947–1956 рр. 
,,Іскра”, ф.Р-4093, 27 од. зб., 1951–1955 рр. 
,,Наука”, ф.Р-4095, 2 од. зб., 1955 р. 
,,Спартак”, ф.Р-3731, 702 од. зб., 1938–1941, 1944–1960 рр. 
,,Труд”, ф.Р-4097, 4 од.зб., 1953–1955 рр. 
,,Трудові резерви”, ф.Р-6131, 214 од. зб., 1969–1980 рр., 1981–2001 рр. 
,,Харчовик”, ф.Р-4094, 6 од.зб., 1956–1957 рр. 
„Колос”, ф.Р-3399, 879 од.зб., 1950–1955, 1961–1987 рр. 
Районні 
,,Колгоспник” (Летичівської райради), ф.Р-5863, 20 од. зб., 1959–1964 рр. 
,,Колгоспник” (Староушицької райради), ф.Р-3408, 54 од. зб., 1950–1959 рр. 
,,Колгоспник” (Ярмолинецької райради), ф.Р-5133, 47 од. зб., 1958–1965 рр. 
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,,Колос” (Шепетівської райради), ф.Р-6101, 25 од. зб., 1971–1973 рр. 
Райради спортивних товариств і організацій 
Деражнянська, ф.Р-4519, 40 од. зб., 1955–1961 рр. 
Летичівська, ф.Р-5862, 111 од. зб., 1954–1969 рр. 
Славутська, ф.Р-1510, 3 од. зб., 1925 р. 
Чорноострівська, ф.Р-3580, 13 од. зб., 1955–1962 рр. 
 
Створювались у різні роки. Підпорядковувались Центральним радам 
добровільних спортивних товариств і профспілковим комітетам відповідних 
рад.  
Займалися організацією фізкультурно-масової, туристичної і краєзнавчої 
роботи. 
Фонди ІІ, ІІІ категорій. Перше надходження – 1950 р., останнє – 2005 р. 
 
Плани, звіти, доповіді, інформації про роботу облради і низових 

спортивних комітетів. Статзвіти про чисельність і склад фізкультурних 
колективів. Документи про проведення змагань з різних видів спорту, розвиток 
самодіяльного туризму. Штатні розписи і кошториси видатків. Протоколи 
засідань президії облрад, обласних конференцій, загальних зборів членів 
товариств, педагогічних рад. 

 
Хмельницька обласна Рада Всесоюзного фізкультурно-спортивного 
ордена Леніна товариства „Динамо” 
 
Ф.Р-3400, 417 од.зб., 1945–1988 рр. Опис. Рос. мова. 
 
В кінці 1920 р. за ініціативи 8-ї кавалерійської дивізії (з 1921 р. – першої 
Запорізької дивізії) в м. Проскурові почали створюватися перші фізкультурно-
спортивні команди серед молоді, в жовтні 1924 р. на Україні створюється 
фізкультурно-спортивне товариство працівників міліції, ДПУ, прикордонних 
та внутрішніх військ „Динамо”. Підпорядковувалося Українській спортивній 
раді „Динамо”, обласній раді спортивних товариств, обласному комітету в 
справах фізичної культури і спорту. Здійснювала керівництво діяльністю 
районних товариств і спортивних колективів, займалася організацією 
спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Фонд ІІ категорії. Перше надходження – 1959 р. 
 
Рішення та розпорядження виконкому Хмельницької обласної ради. 

Постанови, накази, циркуляри і вказівки Укрради „Динамо”, Президії 
Хмельницької обласної ради спортивних товариств і організацій, Хмельницької 
обласної ради „Динамо”. Суддівські протоколи, протоколи змагань з різних 
видів спорту, розпорядження, накази на присвоєння спортивних розрядів. 
Протоколи та матеріали пленумів обласної ради „Динамо”, засідань 
тренерської ради, групи народного контролю, звітно-виборних зборів. Річні 
плани роботи по фізкультурно-масовій роботі, підготовці спортсменів-
розрядників, значкістів ГПО. Календарні плани спортивних заходів, виконання 
партійних рішень (1976). Штатні розписи, кошториси. Річний титульний 
список, проект і кошторис реконструкції стадіону „Динамо” (1960), 
стрілецького тиру (1955). Положення про змагання на першість товариства. 
Списки кандидатів у збірні команди і таблиці командних результатів 6-ї 
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спартакіади УРСР (1975). Договір на соцзмагання між Тернопільською і 
Хмельницькою організаціями „Динамо” (1977).  

Проскурівське міжрайонне лекційно-екскурсійне бюро 
 
Ф.Р-2308, 1 од. зб., 1940 р.  Опис. Рос. мова. 
 
Діяльність установи простежується упродовж 1940 р. Займалось лекційно-
екскурсійним обслуговуванням населення. 
Фонд ІІІ категорії. Перше надходження – 1948 р. 
 
Документи про стан екскурсійного обслуговування. Відомості на 

виплату зарплати співробітникам бюро. 
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Науково-довідкове видання 
 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ПУТІВНИК 
 
Головна редакційна колегія серії „Архівні зібрання України”:  
Удод О. А. (голова), Боряк Г. В., Верстюк В. Ф., Дубровіна Л. А., Делеган М.В.,    
Гурбова Л. В., Кулініч Ю. Я., Лозицький В. С., Маковська Н. В., Матяш І. Б., 
Музичук О. В., Новохатський К. Є., Онищенко О. С., Папакін Г. В., Пельц Д. І., 
Прилепішева Ю. А., Прись Т. П., Скрипка Л. В., Слободянюк П. Я., Смолій В. А., 
Терещук Л. В., Топішко Н. О. 
 
Комп’ютерний набір: 
Олександр Бобер, Олександр Васильєв, Оксана Мельник, Любов Снігур 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакційно-видавничий відділ ВАТ «ТВПК «Збруч» 
46008, м. Тернопіль, вул. Живова, 11, тел. (0352) 23-63-03 
 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої 
продукції, видане Державним комітетом телебачення 
і радіомовлення України. Серія ДК № 1862 від 07.07.2004 р. 
 
Вiддруковано у Вiдкритому акцiонерному товариствi 
«Тернопiльський видавничо-полiграфiчний комбiнат «Збруч», 
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46008 м. Тернопiль, вул. Живова, 11, тел. (0352) 23-54-08. 


