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Державний архів м. Києва репрезентує довідник “Фонди Державного
архіву міста Києва. Том ІІ. Анотований реєстр описів фондів радянського
періоду та періоду незалежності України”.
Мета видання – полегшити та прискорити пошук інформації, яка цікавить
користувачів та дослідників, розкрити відомості про зміст і види документів
Державного архіву міста Києва радянської доби та періоду незалежності
України.
Станом на 1 червня 2007 року в Державному архіві м. Києва зберігається
1233 фондів радянського періоду, 30 – періоду незалежності України, 36 –
особового походження. Вони відображають історію міста Києва, його
соціально-економічний, політичний, демографічний, культурний розвиток,
починаючи з 1917 року по теперішній час.
Київ має славетне минуле. Протягом всього свого існування він виконував
важливі соціально-політичні функції, був одним з основних центрів життя
слов’янства, відігравав вирішальну роль в історії українського народу і сьогодні
залишається лідером серед українських міст. Сучасний Київ – одне з
найбільших міст Європи, в межах якого міська територіальна громада
(населення міста) здійснює місцеве самоврядування, має відповідні
представницькі та виконавчі органи місцевої влади, свою комунальну власність
та свій місцевий бюджет. Київ – європейська столиця, яка зберігає пам’ять
тисячоліть.
Довідник є першою спробою дати вичерпну та повну інформацію про усі
наявні фонди Державного архіву міста Києва, хронологічні межі яких
відносяться до цього періоду.
Найповніше у довіднику представлені фонди органів місцевої виконавчої
влади та самоврядування міста: виконавчих комітетів, державних адміністрацій,
їх структурних підрозділів, служб, управлінь та відділів, міської та районних
рад депутатів. Документи цих фондів містять відомості про перенесення столиці
і переїзд урядових установ Української РСР із м. Харкова до м. Києва (1934),
проведення націоналізації промислових підприємств міста (1923-1924),
районування м. Києва і визначення меж районів у період проведення у місті
адміністративно-територіальних реформ, найменування та перенайменування
вулиць,
будівництво об’єктів соціально-культурного призначення,
забезпечення життєдіяльності міста, стан та перспективи розвитку галузей
народного господарства, будівництво та відкриття метрополітену, забудову і
розвиток нових житлових масивів, надання киянам житла, нагородження
державними нагородами тощо.
Окрему групу становлять фонди виборчих комісій з виборів Президента
України, народних депутатів України, Київського міського голови, депутатів
Київської міської та районних рад.
Значний масив документів зосереджено у фондах органів юстиції, суду,
прокуратури, державного контролю та робітничо-селянської інспекції міста,

відділень робітничо-селянської міліції, надзвичайної комісії по боротьбі з
дитячою безпритульністю при міськраді, нотаріальних контор.
Великий за обсягом комплекс архівних документів зосереджено у фондах
міських робітничих спілок та кооперативів, трудових, виробничих,
кооперативних артілей, профспілок.
Документи міського управління та районних відділів освіти знайомлять з
відомостями про стан та розвиток освіти міста, мережею навчальних закладів
освіти, відкриттям шкіл і дошкільних установ, організацією навчальновиховного процесу в закладах освіти.
Економічний розвиток міста відтворюють фонди: промислових
підприємств, заводів – “Арсенал”, “Авіант”, “Київприлад”, “Комуніст”,
“Кристал”, “Радіоприлад”,
ім. С. П. Корольова, “Ленінська кузня”,
“Вулкан”, “Київполіграфмаш”, радіовимірювальних приладів; виробничих
об’єднань – “Червоний екскаватор”, “Хімволокно”, “Октава”, “Медапаратура”,
“Більшовик”, “Електронмаш”, “Електроприлад”; будівельних трестів:
“Київміськбуд”,
“Київгазбуд”,
“Будмеханізація”,
“Київпідземшляхбуд”,
“Київводоканалбуд”,
“Київкомунбуд”,
“Київелектромонтаж”;
установ
транспорту та зв’язку – метрополітену, управлінь: трамвайно-тролейбусного,
річкового, пасажирського та вантажного автомобільного транспорту; міської
телефонної мережі, поштово-телеграфних відділень тощо.
У довіднику представлені також документи установ охорони здоров’я,
закладів фізичної культури і спорту, соціального забезпечення та громадських
організацій.
Особливу увагу привертають фонди особового походження – О. К.
Антонова,
М. У. Білого, В. Ф. Боброва, Ю. О. Вєтрова, Г. М. Доброва, В.
О. Замлинського,
О. С. Плигунова, В. І. Стрельського та інших
громадських і наукових діячів, які знайомлять з біографічними відомостями їх
життя, висвітлюють внесок у розвиток науки, культури, освіти міста.
Основним елементом довідника є описова стаття фонду, яка має таку
структуру:
 номер і назва фонду (українською мовою, за останньою назвою
фондоутворювача), підпорядкування фондоутворювача;
 кількість справ у фонді та крайні дати документів;
 номер опису та його назва;
 кількість справ, внесених до опису, та крайні дати документів;
 коротка анотація справ, внесених до опису.
Анотований реєстр описів фондів складається з описових статей фондів,
поданих у порядку зростання їх номерів. Фонди, що знаходяться на
спеціальному зберіганні – не анотовані, а ті з них, які розсекречені за період
незалежності України, мають назву “с”. Пропущені номери фондів належали

фондам, які були об’єднані з іншими фондами, передані до різних архівних
установ, або залишились вільними.
У ході підготовки реєстру анотування фондів здійснювалось за описами,
справами, що зумовлено бажанням подати в анотації справ найбільш повну та
змістовну інформацію про склад документів. У ході цієї роботи проводилося
уточнення назв фондів та їх відомчої підпорядкованості. Анотації справ
найбільш затребуваних дослідниками фондів є більш деталізованими та
розгорнутими.
Сподіваємось, що анотований реєстр описів стане в нагоді історикам,
краєзнавцям, студентам, всім, хто цікавиться історією міста Києва.

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
Ф. Р-1
Справ:

Київська міська рада народних депутатів та виконавчий орган
Київської міської ради депутатів (Київська міська державна
адміністрація)
24258; 1921-1941, 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
14092; 1921-1941 рр.
Стенограми, протоколи пленумів міськради, її президії, засідань губвиконкому,
списки депутатів міської ради. Постанови, розпорядження президії міськради про
встановлення тарифів на проїзд у міському транспорті, на комунальні послуги, надання
земельних ділянок під будівництво, службової та житлової площі, передавання будівель для
розташування установ, проведення обов’язкового загального навчання, стан впорядкування
міста та ін. Протоколи засідань депутатських комісій, плани їх роботи. Витяги з протоколів
засідань секретаріату та президії окрвиконкому про приєднання до міста Олександрівської і
Микільської слобідок, селищ Дарниця і Чоколівка. Акти обстеження дитбудинків, колоній.
Бюлетені розпоряджень міськради. Протоколи засідань комісії у справах опіки та піклування.
Стенограма першого з’їзду комнезамів приміської смуги.
Опис 1-ос
Справ:
409; 1943-1992 рр.
Накази з особового складу, особові рахунки з нарахування заробітної плати
працівникам. Списки працівників виконкому, перелік його відділів та управлінь. Особові
картки, автобіографіі депутатів міськради.
Опис 2
Справ:
411; 1923-1933 рр.
Постанови президії міськради про задоволення чи відхилення заяв громадян з питань
поновлення у виборчих правах, надання паспортів, дозволів прийняти радянське підданство
або вийти з нього, виселення за межі України та передачу до суду куркулів, “твердоздавців”
за невиконання планів хлібозаготівлі та ін. Відомості про розгляд скарг селян з питань
виконання завдань м’ясозаготівлі, виплати грошей за городину, стягнення штрафів за
невиконання планів хлібозаготівлі, виключення з колгоспів, повернення майна.

Відомості про підготовку і проведення виборів до Верховної Ради СРСР. Офіційний
бюлетень розпоряджень міськради.
Обов’язкові постанови міськради про навчання населення навичкам протиповітряної
оборони, організацію груп самозахисту та команд протиповітряної оборони. Відомості про
виплату заробітної плати працівникам.
Опис 3
Справ:
822; 1927-1937, 1960 р.
Протоколи, акти вручення орденів та медалей киянам, списки нагороджених.
Штатні розписи міськвиконкому та райвиконкомів м. Києва, їх відділів і управлінь.
Листування щодо вилучення домоволодінь у громадян.
Опис 4
Справ:
1072; 1943-1960 рр.
Стенограми, протоколи засідань виконкому міськради. Обов’язкові постанови та
рішення
виконкому. Покажчики до рішень виконкому. Журнали обліку розпоряджень та
рішень виконкому. Протоколи засідань міських комісій з прописки громадян та у справах
неповнолітніх. Алфавітні покажчики до рішень виконкому з питань надання приміщень
установам і підприємствам міста, житлової площі громадянам, відведення земельних ділянок
під будівництво споруд та ін.
Опис 5
Справ:
848; 1944-1960 рр.
Протоколи, стенограми засідань сесій міської ради, виконкому міськради. Документи
постійно діючих депутатських комісій. Звіти депутатів. Рішення про утворення виборчих
округів у Дарницькому, Залізничному, Кагановичському, Подільському, Молотовському,
Жовтневому, Сталінському, Печерському, Ленінському районах з виборів до місцевих рад.
Протоколи окружних виборчих комісій з результатами голосування з виборів до Верховної
ради УРСР, міськради. Списки, особові картки депутатів Київради. Документи про вибори
народних суддів і народних засідателів.
Опис 6
Справ:
90; 1923-1941 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань місцевкому, профгруп,
виробничих нарад. Протокол наради трійки (1931). Плани роботи профспілкового комітету
та звіти про їх виконання. Списки працівників міськради.
Опис 7-с
Справ:
304; 1944-1990 рр.
Копії постанов Ради Народних Комісарів СРСР, ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ЦК
КПУ і Ради Міністрів УРСР з питань соціально-економічного розвитку, забезпечення
підприємств і установ матеріалами, обладнанням, товарами, розвитку іноземного туризму,
залучення радянських спеціалістів до роботи в установах і організаціях ООН, поліпшення
житлових умов військовослужбовців. Постанови, рішення
міськвиконкому з питань
мобілізації населення на відбудову міста, розміщення евакогоспіталю, постачання палива.
Пояснювальні записки до креслень теплових мереж міста. Акт державної комісії з введення
в експлуатацію першої черги метрополітену (станцій Дніпро – Вокзальна). Протоколи
засідань оперативної групи міськкому КПУ з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.

Опис 8
Справ:

3998; 1961-1992 рр.
Протоколи, стенограми сесій міськради. Рішення, розпорядження виконкому. Плани
роботи секцій міськради, протоколи постійно діючих депутатських груп та комісій, звіти про
їх роботу. Списки членів секцій, відомості про склад депутатів. Облікові та особові картки
депутатів міськради.
Протоколи окружних, дільничних виборчих комісій з виборів депутатів до Верховної
Ради УРСР, Президента України, депутатів міськради. Протоколи комісій з результатами
Всеукраїнського референдуму.
Протоколи, акти, звіти про нагородження орденами та медалями киян.
Листування з Радою Міністрів України з питань
соціально-економічного та
культурного розвитку міста. Протоколи нарад з керівниками підприємств і установ міста.
Журнали обліку рішень та розпоряджень виконкому.
Протоколи засідань комісії у справах неповнолітніх.
Штатні розписи та кошториси видатків.
Опис 9
Справ:
40; 1964-1974 рр.
Протоколи профспілкових зборів, засідань профкому. Плани та звіти про роботу
профспілкового комітету. Кошториси та фінансові звіти.
Опис 10
Справ:
54; б/д
Вітальні листи та грамоти, фотоальбоми, запрошення на святкування урочистостей з
міст-побратимів (ЧССР, ПНР, НДР). Зразки перепусток на урочисті заходи.
Опис 11
Справ:
39; 1978-1980 рр.
Рішення та розпорядження міськвиконкому з питань підготовки і проведення ХХІІ
Олімпійських ігор у м. Києві. Сценарний план
театралізованого свята
зустрічі
олімпійського вогню. Список олімпійських об’єктів. Протоколи, звіти комісій з питань
культурного, медичного, транспортного, побутового обслуговування учасників і гостей
олімпійських ігор. Звіт про роботу міського оргкомітету “Олімпіада-80”.
Опис 12
Справ:
2210; 1967-1992 рр.
Списки, характеристики, клопотання та інші відомості про нагородження киян
орденами і медалями, присвоєння почесних звань.
Ф. Р-2
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської міської ради
народних депутатів та його профспілковий комітет
3388; 1929-1935, 1943-1996 рр.

Опис 1
Справ:
1965; 1944-1996 рр.
Копії наказів, інструкцій Народних комісаріатів фінансів, міністерств фінансів СРСР,
УРСР. Рішення сесій міськради, виконкому з фінансових питань.

Накази з основної діяльності. Бюджети м. Києва та пояснювальні записки до них,
звіти, довідки про їх виконання. Дані про структуру, чисельність установ та організацій,
утримання яких здійснювалося за рахунок міського бюджету. Статути, положення, накази,
журнали державної реєстрації підприємств, установ і організацій міста. Штатні розписи.
Опис 2
Справ:
905; 1929-1935 рр.
Постанови Народних комісаріатів праці, фінансів УСРР з питань нормування праці,
стягнення податків. Відомості про оподаткування артілей, товариств, фабрик, радгоспів та
інших установ.
Опис 3
Справ:
205; 1949, 1951-1960 рр.
Протоколи, довідки, листування з райфінвідділами з питань скорочення штатної
чисельності. Бюджети районів міста. Довідки, пояснювальні записки про виконання
бюджету. Плани фінансування бюджетних галузей міста. Рішення, акти, свідоцтва на право
власності та інші документи щодо відшкодування реабілітованим громадянам вартості
конфіскованого майна.
Опис 4
Справ:
22; 1955-1958 рр.
Рішення, довідки, акти та інші документи щодо відшкодування реабілітованим
громадянам вартості конфіскованого майна.
Опис 5-с
Справ:

261; 1943-1986 рр.

Опис 6
Справ:
30; 1964-1973 рр.
Протоколи профспілкових зборів, засідань профспілкового комітету. Кошториси та
фінансові звіти.
Ф. Р-3
Справ:

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської
ради народних депутатів
2774; 1930-1939, 1943-1989 рр.

Опис 1
Справ:
2588; 1930-1985 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань колегії управління, медичної ради,
групи народного контролю. Відомості про роботу штатних і позаштатних спеціалістів
медичних служб міста. Статистичні звіти про роботу районних лікувально-профілактичних
закладів республіканського, обласного і міського підпорядкування. Звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси витрат.
Протоколи загальних і звітно-виборних зборів членів профспілки. Фінансові звіти.

Опис 1-ос
Справ:
77; 1931-1957 рр.
Списки, відомості, посвідчення працівників лікувальних закладів міського відділу
охорони здоров’я.
Опис 2
Справ:
42; 1930-1933, 1936-1940, 1950-1958 рр.
Медичні звіти про роботу лікарні ім. Жовтневої революції, Київського наукового
товариства лікарів-окулістів, хірургічного відділення Першої фізіологічної терапевтичної
лікарні. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності підвідомчих установ.
Опис 3
Справ:
27; 1945, 1951-1967 рр.
Штатні розписи. Кошториси. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
Опис 4
Справ:
40; 1946, 1986-1989 рр.
Директиви Міністерства охорони здоров’я УРСР. Відомості про госпіталізацію
хворих, таблиці радіаційних досліджень навколишнього середовища.
Ф. Р-4
Справ:

Управління народної освіти виконавчого комітету Київської міської
ради народних депутатів та його профспілковий комітет
2772; 1927-1941, 1943-1988 рр.

Опис 1
Справ:
1115; 1927-1957, 1930-1935, 1941, 1943-1957 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи нарад директорів і
вчителів шкіл, завідувачів дошкільними закладами. Протоколи конференцій педагогічних
працівників. Звіти з питань комплектування закладів освіти педагогічними кадрами.
Документи про ліквідацію неграмотності серед населення міста Києва. Акти перевірки
навчально-виховної роботи в школах. Статистичні відомості про спеціалістів з вищою і
середньою освітою, учнів шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, вихованців
дитячих будинків, кількість шкіл. Плани і звіти з навчально-виховної роботи шкіл м. Києва та
приміської зони. Список шкіл приміської зони. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 1-ос
Справ:
641; 1930-1956 рр.
Списки працівників міського відділу народної освіти. Журнали обліку вихованців
дитячих будинків. Особові справи працівників міського відділу народної освіти та
підвідомчих йому установ.
Опис 2
Справ:
878; 1927-1935, 1941, 1943-1944, 1966-1988 рр.
Плани і звіти з навчально-виховної роботи шкіл і дошкільних закладів. Звіти з
фінансово-господарської діяльності. Акти про збитки, нанесені нацистскими загарбниками
установам освіти м. Києва під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Опис 3
Справ:
56; 1945, 1948-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат.
Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій діяльності комітету профспілки.
Опис 4-с
Справ:
Ф. Р-5
Справ:

82; 1943-1973 рр.
Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
1477; 1937, 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
1424; 1943-1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансові та виробничі плани і звіти.
Статистичні звіти. Звіти з виробничої діяльності підприємств, підпорядкованих управлінню.
Акти про збитки, нанесені нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. Протоколи виробничих нарад директорів і головних інженерів підприємств
управління, засідань техніко-експертної та техніко-економічної рад. Титульні списки
капіталовкладень. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Перспективні плани впровадження у виробництво нової техніки.
Опис 2
Справ:
34; 1937 р.
Накази з основної діяльності. Положення про заводи: буддеталей, бетонних виробів,
деревообробний комбінат. Річні виробничі звіти підвідомчих підприємств. Протоколи
виробничих нарад. Особові рахунки і списки працівників.
Опис 3
Справ:
19; 1966-1971 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат.
Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-6

Головне архітектурно-планувальне управління виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий
комітет (яке у 1943-1968 рр. мало назву «Управління у справах

будівництва і архітектури виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих»)
Справ:

20592; 1932, 1943-1987 рр.

Опис 1
Справ:
436; 1943-1987 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративногосподарських і управлінських витрат. Виробничі плани. Річні фінансово-господарські звіти.
Протоколи технічних і виробничих нарад, засідань художньої ради. Акти обстежень пам’яток

архітектури. Листування з проектними інститутами і реставраційними майстернями щодо
проведення ремонтно-реставраційних робіт. Перспективні плани реставраційних робіт.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
3928; 1932, 1945-1965 рр.
Технічна документація з будівництва житлового та нежитлового фонду (по районах
м. Києва).
Опис 3
Справ:
15831; 1945-1985 рр.
Технічні проекти, проектні завдання і кошториси на будівництво, реконструкцію,
перепланувння житлових будинків і споруд. Журнали реєстрації проектних завдань.
Протоколи засідань архітектурно-будівельної ради. Висновки експертів по проектах.
Опис 4
Справ:
17; 1944-1949 рр.
Акти обстежень пам’яток архітектури. Відомості про проведення
реставраційних робіт.

ремонтно-

Опис 5
Справ:
31; 1948, 1964-1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат.
Опис 6
Справ:
349; 1945-1985 рр.
Паспорти, обміри, схематичні плани, креслення, малюнки, фотографії, історичні
довідки про спорудження пам’яток архітектури. Кошториси, звіти, проектні завдання,
технічні проекти, альбоми з фотоілюстраціями та документи про методику і техніку
проведення реставраційних робіт. Звіти про виконання ремонтно-реставраційних робіт. Акти
реставраційних оглядів живопису і позолоти храмів, геологічних обстежень фундаментів
церков. Протоколи виробничих нарад.
Ф. Р-7
Справ:

Трест з проектування та експлуатації газового господарства “Київгаз”
Управління газового господарства виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
23; 1947-1950 рр.

Опис 1
Справ:
23; 1947-1950 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Річні виробничо-фінансові плани і звіти.
Ф. Р-8

Виробниче
об’єднання
газового
господарства
“Київгаз”
Республіканського об’єднання з газопостачання та газифікації “Укргаз”
Міністерства житлово-комунального господарства УРСР та його
профспілковий комітет

Справ:

948; 1948-1978 рр.

Опис 1
Справ:
652; 1948-1978 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Річні
фінансово-господарські і виробничі звіти підвідомчих підприємств. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Показники розвитку міського газового
господарства. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Протоколи засідань
технічної ради. Акти прийняття в експлуатацію міських газових мереж. Плани газифікації
квартир. Звіти про чисельність робітників і службовців, фонд заробітної плати.
Протоколи загальних зборів членів профспілки.
Опис 2
Справ:
101; 1950-1973 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Плани роботи.
Кошториси витрат. Фінансові і статистичні звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету
профспілки.
Опис 7-с
Справ:

22; 1949-1967 рр.

Опис 8
Справ:
42; 1947-1948, 1950-1951, 1958-1965 рр.
Статут і положення тресту “Київгаз”. Положення про службу захисту газових мереж
від корозії. Звіти про роботу відділу кадрів. Протоколи оперативних нарад. Плани
експлуатаційних робіт, впровадження у виробництво нової техніки, механізації, автоматизації
виробничих процесів. Паливно-енергетичні баланси.
Ф. Р-9
Справ:

Довідково-інформаційна
контора
Управління
комунально-побутового обслуговування
73; 1944-1949 рр.

підприємствами

Опис 1
Справ:
8; 1944 р.
Копія рішення виконкому міськради про відновлення діяльності Київської міської
довідки. Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Картотека особових рахунків
працівників.
Опис 2
Справ:
8; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Відомості про нарахування заробітної плати.
Штатні розписи.
Опис 3
Справ:
13; 1946 р.
Накази з основної діяльності. П’ятирічний план на 1946-1950 рр. Фінансовий звіт.
Штатний розпис. Картотека особових рахунків працівників.

Опис 4
Справ:
13; 1947 р.
Положення про “Київміськдовідку”. Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт.
Кошторис адміністративно-господарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових
рахунків працівників.
Опис 5
Справ:
16; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових рахунків працівників.
Опис 6
Справ:
15; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Фінансовий звіт. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Штатний розпис. Картотека особових рахунків і особові справи
працівників.
Ф. Р-10
Справ:

Трамвайно-тролейбусне управління виконавчого комітету Київської
ради народних депутатів та його профспілковий комітет
1812; 1925-1926 рр., 1943-1986 рр.

Опис 1
Справ:
1598; 1943-1986 рр.
Розпорядження та накази по управлінню. Звіти про відбудову господарства,
зруйнованого під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Довідки про діяльність
управління. Річні звіти з капітального будівництва. Списки робітників і службовців
трамвайно-тролейбусних депо. Особові рахунки працівників. Фінансові та адміністративногосподарські плани і звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат.
Опис 1-ос
Справ:
38; 1943-1947 рр.
Особові картки працівників управління. Протоколи кваліфікаційних комісій. Списки
особового складу та особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 2
Справ:
1; 1925-1926 рр.
Розпорядження та накази по управлінню. Виробничі звіти. Списки особового складу.
Опис 3-с
Справ:

95; 1943-1967 рр.

Опис 4
Справ:
55; 1944-1967 рр.
Протоколи зборів членів профспілки. Плани робіт. Статистичні і фінансові звіти.
Кошториси. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.

Опис 5
Справ:
25; 1966-1969 рр.
Фінансові і адміністративно-господарські плани і звіти. Штатні розписи. Кошториси
витрат.
Протоколи зборів членів профспілки. Плани робіт. Кошториси, статистичні і фінансові
звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-11
Справ:

Планова комісія виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
2595; 1926-1941, 1943-1970 рр.

Опис 1
Справ:
1463; 1929-1935, 1943-1970 рр.
Постанови Київського обкому КП(б)У, облвиконкому та міськради. Плани роботи
установ, підприємств та організацій м. Києва. Плани капітального будівництва об’єктів
комунального господарства м. Києва. Показники виконання планів організаціями та
установами. Особові справи працівників.
Опис 2
Справ:
132; 1930-1935 рр.
Постанови президії Київської міськради, міського планового бюро. Плани
капітального будівництва об’єктів комунального господарства м. Києва. Списки працівників.
Опис 3
Справ:
356; 1926-1941 рр.
Постанови і протоколи засідань окрвиконкому. Плани роботи підприємств та
організацій м. Києва.
Опис 4
Справ:
24; 1935-1941 рр.
Мобілізаційні плани та звіти. Листування з організаціями та установами.
Опис 5
Справ:
9; 1934-1937, 1940 р.
Особові справи працівників.
Опис 6
Справ:
498; 1943-1968 рр.
Плани роботи секторів: адміністративно-господарського, планового, матеріальних
ресурсів, будівельного.
Опис 7
Справ:
113; 1962-1970 рр.
Документи про затвердження оптових цін.
Ф. Р-12

Виконавчий комітет Дарницької районної ради народних депутатів
м. Києва

Справ:

3339; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
3339; 1943-1992 рр.
Копії постанов Ради Міністрів УРСР, Президії Верховної Ради УРСР. Розпорядження
голови виконкому. Протоколи засідань виконкому і рішення до них. Протоколи засідань
постійно діючих депутатських комісій. Штатні розписи. Протоколи засідань і рішення
опікунської ради.
Протоколи зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси, статистичні і
фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-гоподарської діяльності.
Ф. Р-13
Справ:

Старокиївська районна державна адміністрація м. Києва
3211; 1943-2001 рр.

Опис 1
Справ:
2556; 1943-1992 рр.
Постанови та рішення міськради і виконкому, Київського міськкому КПУ. Акти про
збитки, нанесені господарству району нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи і рішення сесій райради, засідань виконкому.
Журнали реєстрацїй рішень виконкому та райдержадміністрації. Протоколи засідань
постійно-діючих комісій. Штатні розписи. Фінансово-господарські звіти. Протоколи засідань
і рішення опікунської ради. Списки нагороджених орденами та медалями, характеристики на
них. Протоколи зборів членів профспілки. Плани робіт. Кошториси, статистичні і фінансові
звіти.
Опис 2
Справ:
31; 1959-1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки, звітно-виборних і загальних зборів членів
профспілки. Кошториси, фінансові і статистичні звіти.
Опис 3
Справ:
41; 1960-1974 рр.
Протоколи засідань комісій: з комунального господарства і побутового
обслуговування, торгівлі і громадського харчування, охорони здоров’я і соціального
забезпечення, народної освіти, житлового господарства, промисловості і будівництва, у
справах: молоді, культури, неповнолітніх, сприяння дотриманню законодавства про релігійні
культи. Плани роботи і звіти про діяльність опікунської ради. Номенклатура справ
виконавчого комітету.
Протоколи загальних зборів членів профспілки.
Опис 4
Справ:
43; 1972-1988 рр.
Документи про роботу товариського суду. Протоколи засідань комісій: з комунального
господарства і побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування, охорони
здоров’я і соціального забезпечення, народної освіти, житлового господарства, промисловості
і будівництва, у справах: молоді, культури,
неповнолітніх, сприяння дотриманню
законодавства про релігійні культи. Протоколи зустрічей виборців з кандидатами в депутати
райради . Звіти депутатів райради перед виборцями.

Протоколи профспілкових зборів.
Опис 5
Справ:
69; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента у Старокиївському районі м. Києва та
документи до них. Протоколи засідань: колегії при Представникові Президента у районі,
комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради та документи до них. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Програма боротьби зі злочинністю в
районі. Відомості щодо соціально-економічного розвитку району, стану навколишнього
середовища, виконання програми “Екологія”.
Опис 6
Справ:
60; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови райради. Рішення виконкому. Штатні розписи. Документи
засідань комісій при виконкомі.
Опис 7
Справ:
284; 1995-2001 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності та документи до
них. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи райдержадміністрації. Протоколи засідань
опікунської ради та документи до них.
Документи відділів: захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, соціальноекономічного розвитку, з питань управління майном, житлово-комунального господарства та
приватизації, у справах молоді та спорту, кадрів та з питань нагород, бухгалтерського обліку
та звітності, служби у справах неповнолітніх.
Штатні розписи і кошториси витрат райдержадміністрації. Фінансові звіти.
Опис 8
Справ:
59; 1990-2001 рр.
Протоколи засідань, регламенти, стенограми пленарних засідань та рішення сесій
райради. Розпорядження голови райради з основної діяльності і особового складу та
документи до них. Фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат.
Опис 10
Справ:
62; 1993-2001 рр.
Повідомлення, заяви, протоколи, реєстраційні справи про скасування державної
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.
Перелік суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, державну реєстрацію
яких скасовано, та їх ліквідаційні баланси.
Ф. Р-14
Справ:

Жовтнева районна державна адміністрація м. Києва
3742; 1943-2001 рр.

Опис 1
Справ:
3604; 1943-1992 рр.
Розпорядженя, протоколи засідань виконкому та рішення до них. Протоколи і
стенограми сесій райради.

Протоколи засідань постійно діючих комісій. Протоколи засідань опікунської ради,
комісії у справах неповнолітніх. Річні та фінансові звіти. Акти про збитки, нанесені
господарству району нацистскими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945
рр. Списки осіб, нагороджених орденами і медалями.
Опис 2
Справ:
14; 1962-1963 рр.
Звіти про роботу відділів торгівлі, громадського харчування, культури.
Опис 3
Справ:
6; 1957-1965 рр.
Постанови, рішення, протоколи засідань виконкому.
Опис 4
Справ:
118; 1945-1951, 1953,1957, 1960-1976 рр.
Документи про нагородження жителів району орденами та медалями. Списки
депутатів районної ради. Плани, протоколи, довідки про роботу координаційної методичної
ради при виконкомі.
Опис 5
Справ:
66; 1992-1994 рр.
Розпорядження представника Президента України та документи до них. Звіти про
роботу відділів, постійно діючих комісій, опікунської ради.
Опис 6
Справ:
36; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови райради. Протоколи засідань виконкому. Документи про
роботу постійно діючих комісій. Штатний розпис.
Опис 7
Справ:
370; 1995-2001 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації. Плани роботи та звіти про роботу
комісій і відділів. Протоколи засідань і рішення опікунської ради. Журнали реєстрації
розпоряджень.
Опис 8
Справ:
108; 1992-2001 рр.
Розпорядження голови райради. Протоколи, стенограми та рішення сесій райради.
Протоколи виборчих комісій. Штатні розписи. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-15

Виконавчий комітет Подільської районної ради народних депутатів
м. Києва та його профспілковий комітет

Справ:

3481; 1943-1995 рр.

Опис 1
Справ:
2936; 1943-1992 рр.
Протоколи засідань, рішення виконкому. Плани роботи постійно діючих комісій,
опікунської ради. Штатний розпис. Фінансові звіти. Списки громадян району, нагороджених
орденами і медалями. Список пам’яток архітектури Подільського району (1968 р.).
Опис 2-с
Справ:

28; 1944-1963 рр.

Опис 3
Справ:
68; 1955-1974 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Кошториси витрат.
Річні фінансові і статистичні звіти.
Опис 4
Справ:
207; 1957, 1959-1968, 1976-1977, 1979-1985 рр.
Документи окружних, дільничних комісій. Списки учасників Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 рр., Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, нагороджених
медалями.
Опис 5
Справ:
135; 1992-1995 рр.
Плани роботи та звіти про роботу відділів, комісій виконкому. Протоколи засідань і
рішення опікунської ради.
Опис 6
Справ:
51; 1995 р.
Плани роботи та звіти про роботу відділів, комісій виконкому. Протоколи засідань і
рішення опікунської ради.
Опис 7
Справ:
56; 1990-1994 рр.
Рішення президії районної ради.
Ф. Р-16
Справ:

Радянська районна державна адміністрація м. Києва
3388; 1943-2002 рр.

Опис 1
Справ:
3164; 1943-1992 рр.
Протоколи засідань, рішення та документи до рішень виконкому. Акти про збитки,
нанесені господарству району нацистскими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. Звіти про роботу постійно діючих депутатських комісій. Протоколи та
стенограми сесій районної ради. Штатні розписи. Рішення опікунської ради про всиновлення
неповнолітніх та оформлення опіки. Списки громадян, нагороджених медалями.

Опис 2
Справ:
114; 1947-1965 рр.
Особові справи, картки і списки депутатів райради.
Опис 3
Справ:
17; 1970-1975 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Плани роботи та
звіти про їх виконання. Кошториси, фінансові річні звіти.
Опис 4
Справ:
93; 1944-1950, 1952, 1958, 1962-1970, 1972-1975, 1980-1984 рр.
Фінансові звіти виконкому. Рішення опікунської ради. Штатні розписи. Списки
громадян, нагороджених медалями. Протоколи засідань постійно діючих комісій,
депутатських груп. Відомості щодо проведення виборів до будинкових комітетів. Звіти про
діяльність: товариських судів, будинкових комітетів.
Опис 5
Справ:
92; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента у районі. Протоколи нарад, засідань колегії
при Представникові Президента у районі. Документи про ліквідацію підприємницьких
структур. Інформація щодо екологічного стану району. Звіт про видачу посвідчень
громадянам району, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Документи комісії у справах
неповнолітніх.
Опис 6
Справ:
54; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови виконкому.
Опис 7
Справ:
357; 1995-2002 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них.
Опис 10
Справ:
152; 1990-2001 рр.
Протоколи засідань сесій райради.
Ф. Р-17
Справ:

Виконавчий комітет Шевченківської районної ради народних депутатів
м. Києва
3460; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
2795; 1943-1992 рр.
Постанови та розпорядження Ради Народних Комісарів УРСР, Президії Верховної
Ради СРСР, Київського міськвиконкому. Акти про збитки, нанесені господарству району
нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи
засідань виконкому, рішення та документи до них. Протоколи, стенограми і рішення сесій
райради, засідань постійно діючих комісій. Рішення про нагородження громадян району
орденами і медалями. Звіти про діяльність виконкому, товариських судів, виконання

бюджету. Протоколи окружних і дільничних виборчих комісій. Списки депутатів райради.
Штатні розписи.
Протоколи засідань профспілкового комітету. Кошториси, фінансові звіти.
Опис 2
Справ:
74; 1950, 1960-1968 рр.
Протоколи загальних зборів трудящих з висунення кандидатів у депутати райради.
Протоколи окружних і дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів
народних суддів, засідателів, депутатів райради. Звіти депутатів про виконання наказів
виборців. Номенклатура справ виконкому. Рішення про нагородження громадян району
орденами і медалями. Протоколи постійно діючих депутатських комісій, опікунської ради.
Опис 3
Справ:
31; 1951 р.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них.
Опис 4
Справ:
159; 1952, 1988-2001 рр.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Розпорядження голови
райдержадміністрації та документи до них. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів
видатків. Протоколи засідань опікунської ради.
Протоколи, стенограми та рішення сесій райради. Протоколи, плани роботи постійно
діючих комісій.
Опис 5
Справ:
104; 1953, 1992-1994 рр.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Розпорядження
Представника Президента України у районі та документи до них. Протоколи засідань колегії
при Представникові Президента. Штатні розписи. Звіти про виконання кошторисів видатків.
Протоколи засідань опікунської ради.
Опис 6
Справ:
65; 1954, 1994-1995 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Протоколи
засідань виконкому, рішення та документи до рішень. Штатні розписи. Звіти про виконання
кошторисів видатків. Журнали реєстрації розпоряджень. Протоколи засідань опікунської
ради.
Опис 7
Справ:
521; 1955-1960, 1995-2001 рр.
Розпорядження голови райдержадміністрації та документи до них. Журнали реєстрації
розпоряджень. Протоколи засідань опікунської ради. Штатні розписи. Звіти про виконання
кошторисів видатків.
Ф. Р-18

Виконавчий комітет Печерської районної ради народних депутатів
м. Києва

Справ:

3174; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
3124; 1943-1992 рр.
Протоколи засідань виконкому та рішення до них. Акти про збитки, нанесені
господарству району нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. Список мешканців району, які брали участь у визволенні України від нацистських
загарбників. Списки нагороджених орденами та медалями. Копії постанов Київського
міськвиконкому, облвиконкому. Стенограми, протоколи, рішення сесій райради. Протоколи
засідань постійно діючих комісій, опікунської ради. Фінансові звіти. Штатні розписи.
Перелік пам’яток історії, культури і мистецтва на території району.
Опис 2
Справ:
50; 1959-1968 рр.
Постанови бюро райкому КПУ та виконкому райради. Списки депутатів райради.
Копії положень про товариські суди, будинковий комітет у державному житловому фонді,
квартальний (вуличний) комітет. Протоколи загальних зборів трудящих з висунення
кандидатів у депутати райради. Звіти депутатів про виконання наказів виборців. Протоколи
голосувань окружних, дільничних виборчих комісій з виборів народних: суддів, засідателів,
депутатів райради. Протоколи, стенограми засідань райради. Плани роботи постійно діючих
депутатських комісій. Протоколи засідань опікунської ради.
Ф. Р-19
Справ:

Виконавчий комітет Залізничної районної ради народних депутатів
м. Києва
2238; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
2054; 1943-1992 рр.
Постанови Ради Міністрів СРСР, ЦК КПУ, Президії Верховної Ради України,
виконкому Київської міськради. Штатний розпис. Списки нагороджених медалями.
Протоколи засідань виконкому, рішення та документи до них. Протоколи, стенограми і
рішення сесій райради. Звіти про роботу постійно діючих депутатських комісій.
Опис 2
Справ:
24; 1945-1950, 1952-1959 рр.
Протоколи, стенограми засідань райради. Плани роботи постійно діючих депутатських
комісій. Протоколи нарад: голів депутатських комісій, апарату виконкому. Штатні розписи.
Кошториси витрат. Звіти депутатів про виконання наказів виборців. Документи опікунської
ради.
Опис 4
Справ:
117; 1970-1971, 1973-1987 рр.
Розпорядження голови райвиконкому. Протоколи засідань виконкому, рішення та
документи до них. Плани роботи постійно діючих депутатських комісій, будинкових рад,
квартальних комітетів. Протоколи загальних зборів трудящих з висунення кандидатів у
депутати райради. Протоколи окружних, дільничних виборчих комісій з результатами про
голосування з виборів депутатів до Верховної Ради УРСР, місцевих рад.

Опис 5
Справ:
43; 1970-1975 рр.
Документи опікунської ради.
Ф. Р-20
Справ:

Московська районна державна адміністрація м. Києва і Представник
Президента України в Московському районі м. Києва
та її
профспілковий комітет
3981; 1943-1994 рр.

Опис 1
Справ:
3751; 1943-1992 рр.
Рішення Київського міськвиконкому. Протоколи засідань та рішення райвиконкому.
Протоколи та стенограми сесій райради. Протоколи засідань постійно діючих комісій. Річні
фінансові та статистичні звіти. Штатні розписи. Списки нагороджених орденами і медалями.
Протоколи засідань опікунської ради.
Списки засновників і служителів релігійної общини Вознесенської церкви.
Опис 2
Справ:
36; 1963-1974 рр.
Протоколи звітно-виборних і загальних зборів членів профспілки. Кошториси витрат.
Річні фінансові і статистичні звіти.
Опис 3
Справ:
58; 1945-1949, 1957-1959,1961-1977 рр.
Списки нагороджених ювілейними медалями. Списки мешканців району – Героїв
Радянського Союзу. Протоколи засідань: постійно діючих комісій; комісії у справах
неповнолітніх. Протоколи окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних
суддів району. Звіти про роботу товариських судів, депутатів райради.
Опис 4
Справ:
136; 1992-1994 рр.
Звіти про роботу відділів райвиконкому.
Ф. Р- 21
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Радянської районної ради
депутатів трудящих м. Києва
272; 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
272; 1943-1969 рр.
Накази Київського міського відділу охорони здоров’я. Рішення виконкому райради.
Накази з основної діяльності. Звіти з фінансово-господарської діяльністі. Штатні розписи.
Кошториси на утримання закладів охорони здоров’я району. Довідки про кількість
інфекційних хворих у районі, стан медичного обслуговування населення, усиновлення дітей.
Річні звіти про роботу закладів охорони здоров’я. Протоколи виробничих нарад керівників
закладів охорони здоров’я. Списки медичних працівників.

Ф. Р- 22
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Московської районної
ради народних депутатів м. Києва
587; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
552; 1943-1978 рр.
Плани і накази Міністерства охорони здоров’я УРСР та Київського міського відділу
охорони здоров’я. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради району
Звіти з фінансово-господарської діяльності. Кошториси на утримання закладів охорони
здоров’я району. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Звіти про роботу
закладів охорони здоров’я. Списки медичних працівників. Листування з Київським міським
відділом охорони здоров’я щодо покращення медичного обслуговування. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності медичних установ.
Опис 2
Справ:
35; 1945-1969 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад керівників закладів
охорони здоров’я району. Річні звіти про роботу, кошториси на утримання закладів охорони
здоров’я. Протоколи засідань комітету профспілки. Списки медичних працівників.
Ф. Р- 23
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Подільської районної
ради народних депутатів м. Києва
619; 1945-1988 рр.

Опис 1
Справ:
614; 1945-1988 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського міського відділу охорони
здоров’я. Рішення Подільського райвиконкому з питань медичного обслуговування,
нагородження працівників закладів охорони здоров’я. Накази і розпорядження з основної
діяльності. Плани роботи головних спеціалістів закладів охорони здоров’я. Штатні розписи.
Статистичні звіти про чисельність працівників. Кошториси адміністративно-господарських
витрат, на утримання закладів охорони здоров’я району і звіти про їх виконання. Протоколи
засідань медичної ради, нарад керівників, звітно-виборних профспілкових зборів.
Опис 2
Справ:
5; 1966-1969 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки. Плани роботи комітету
профспілки. Статистичні річні звіти. Кошториси видатків.
Ф. Р- 24
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Шевченківської районної
ради народних депутатів м. Києва
486; 1943-1987 рр.

Опис 1
Справ:
486; 1943-1987 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради,
нарад лікарів і керівників лікувально-профілактичних медичних установ району. Статистичні

звіти про чисельність апарату управління. Особові рахунки працівників. Річні плани та звіти
про діяльність відділу. Фінансово-господарські звіти. Список закладів охорони здоров’я
району. Документи про роботу профспілкового комітету. Протоколи звітно-виборних зборів
членів профспілки.
Ф. Р- 25
Справ:

Відділ комунального господарства виконавчого комітету Залізничної
районної ради депутатів трудящих м. Києва
38; 1943-1950 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1943-1950 рр.
Виробничо-фінансові плани і річні звіти про роботу відділу. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Проекти реконструкції і робіт з
благоустрою вулиць району.
Ф. Р- 26
Справ:

Відділ комунального господарства виконавчого комітету Печерської
районної ради депутатів трудящих м. Києва
17; 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1946-1949 рр.
Виробничо-фінансові плани і річні звіти про роботу відділу. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Плани ремонтних робіт та їх кошториси.
Ф. Р- 27
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Радянської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
884; 1943-1981 рр.

Опис 1
Справ:
778; 1943-1981 рр.
Розпорядження і накази завідувача з основної діяльності. Статистичні звіти щодо
кількості учнів та їх успішності, чисельного складу працівників закладів освіти. Акти
перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Річні бюджети відділу освіти.
Протоколи, доповіді, рішення конференцій педагогічних працівників, нарад керівників
шкіл та дошкільних закладів.
Опис 2
Справ:
30; 1944-1954 рр.
Річні звіти про роботу навчально-виховних закладів району. Акти фронтальних
перевірок стану навчально-виховної роботи закладів освіти. Відомості про кількість учнів
та їх успішність. Протоколи засідань методичних нарад директорів шкіл і завідувачів дитячих
садків. Штатні розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.

Опис 3
Справ:
50; 1962-1967 рр.
Акти фронтальних перевірок стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
Відомості про кількість учнів та їх успішність, працевлаштування випускників шкіл.
Опис 4
Справ:
26; 1958-1972 рр.
Плани роботи комітету профспілки. Статистичні і фінансові річні звіти. Кошториси
витрат.
Ф. Р- 28
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Дарницької районної ради
народних депутатів м. Києва
917; 1943-1983 рр.

Опис 1
Справ:
888; 1961-1983 рр.
Накази і циркуляри міського і районного відділів освіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Фінансові звіти. Річні плани і звіти про роботу
закладів освіти. Акти приймання-передавання закладів освіти. Акти ревізій фінансової
діяльності відділу освіти. Відомості про кількість учнів та їх успішність. Протоколи
конференцій педагогічних працівників, нарад керівників шкіл та дошкільних закладів.
Опис 2
Справ:
29; 1943-1961 рр.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Штатні розписи. Протоколи
засідань районної комісії для боротьби з дитячою безпритульністю. Протоколи засідань
опікунської ради.
Ф. Р- 29
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Залізничної районної ради
депутатів трудящих м. Києва
417; 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
417; 1943-1969 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Директивні вказівки, копії наказів
міського відділу народної освіти. Звіти про діяльність відділу. Протоколи засідань
опікунської ради. Фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Річні плани і звіти про роботу
відділу освіти. Протоколи конференцій педагогічних працівників, нарад керівників шкіл і
дошкільних закладів. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани
семінарів заступників директорів шкіл, засідань методичних об’єднань вчителів. Відомості
про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірок стану навчально-виховної роботи
закладів освіти.
Ф. Р- 30

Відділ народної освіти виконавчого комітету Ленінської районної ради
депутатів трудящих м. Києва

Справ:

880; 1943-1964 рр.

Опис 1
Справ:
791; 1943-1964 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Плани робіт і звіти про діяльність
відділу. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських
витрат. Протоколи засідань опікунської ради. Річні звіти з навчально-виховної роботи
закладів освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарівпрактикумів заступників директорів шкіл, засідань методичних об’єднань вчителів. Відомості
про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірок стану навчально-виховної роботи
закладів освіти.
Опис 1-ос
Справ:
59; 1943-1958 рр.
Накази з основної діяльності. Списки педагогічних працівників району. Розрахунковоплатіжні відомості про нарахування заробітної плати педагогічному та адміністративнотехнічному персоналу шкіл і працівникам відділу.
Опис 2
Справ:
30; 1954-1958 рр.
Акти перевірок стану навчально-виховної роботи шкіл і дошкільних закладів району.
Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів
заступників директорів шкіл, засідань методичних об’єднань вчителів. Відомості про
кількість учнів та їх успішність.
Ф. Р- 31
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Московської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1138; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
1047; 1943-1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Акти про збитки, нанесені закладам
освіти району нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Плани роботи і звіти про діяльність відділу освіти. Штатні розписи, фінансові звіти і
кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з навчально-виховної роботи
закладів освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарівпрактикумів заступників директорів
шкіл, засідань методичних об’єднань вчителів.
Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної
роботи закладів освіти. Протоколи засідань опікунської ради. Списки вчителів району,
нагороджених медаллю “За доблесну працю”.
Опис 2
Справ:
43; 1944-1949 рр.
Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Фінансові річні звіти і
кошториси адміністративно-господарських витрат закладів освіти району.

Опис 3
Справ:
48; 1945-1953, 1955-1973 рр.
Постанови Президії Київського обласного комітету профспілок працівників освіти,
вищої школи і наукових установ. Протоколи профспілкових конференцій, засідань райкому
профспілок працівників освіти. Статистичні і фінансові річні звіти. Кошториси витрат.
Ф. Р- 32
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Подільської районної ради
народних депутатів м. Києва
1132; 1944-1978 рр.

Опис 1
Справ:
1072; 1944-1978 рр.
Накази Міністерства освіти УРСР, міського відділу народної освіти. Плани роботи і
звіти про діяльність відділу освіти. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси
адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів
освіти. Плани, протоколи нарад керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарівпрактикумів заступників директорів шкіл, засідань
методичних об’єднань вчителів.
Відомості про кількість учнів та їх успішність. Акти перевірки стану навчально-виховної
роботи закладів освіти.
Опис 2
Справ:
60; 1969-1978 рр.
Плани роботи і звіти про діяльність відділу освіти. Рішення виконкому з питань опіки.
Акти перевірки стану навчально-виховної роботи закладів освіти.
Ф. Р- 33
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Шевченківської районної
ради народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
739; 1944-1971 рр.

Опис 1
Справ:
602; 1944-1969 рр.
Накази Міністерства освіти УРСР, міського відділу народної освіти. Плани роботи і
звіти про діяльність відділу. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративногосподарських витрат. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського
персоналу. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів освіти. Плани, протоколи нарад
керівників шкіл і дошкільних закладів, семінарів-практикумів заступників директорів шкіл,
засідань методичних об’єднань вчителів. Відомості про кількість учнів та їх успішність.
Акти перевірки стану навчально-виховної роботи, ревізій фінансово-господарської діяльності
закладів освіти. Протоколи засідань опікунської ради, документи про встановлення опіки,
всиновлення дітей.
Опис 2
Справ:
97; 1943-1950 рр.
Накази Київського міського відділу народної освіти та відділу освіти з основної
діяльності. Штатні розписи, фінансові звіти і кошториси адміністративно-господарських
витрат. Акти про збитки, нанесені закладам освіти району нацистськими загарбниками під

час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Річні звіти з навчально-виховної роботи закладів
освіти. Відомості про кількість педагогічних працівників та учнів шкіл району.
Опис 3
Справ:
40; 1951, 1953-1954, 1956-1971 рр.
Плани робіт райкому профспілок. Статистичні і фінансові річні звіти. Кошториси
витрат. Журнали обліку коштів. Акти ревізій фінансової діяльності райкому профспілок.
Ф. Р- 37
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Дарницької районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1314; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
1004; 1943-1978 рр.
Директивні вказівки, накази Народних комісаріатів фінансів СРСР, УРСР, Київського
міського фінансового відділу з фінансових питань. Накази завідувача відділу з основної
діяльності. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Відомості про штатну чисельність та
кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій, установ, підприємств району.
Інвентарні книги домоволодінь району. Журнали обліку державної реєстрації підприємств і
організацій району. Плани надходження податків та звіти про їх виконання. Бюджети району
та документи до них.
Опис 2
Справ:
83; 1954-1978рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 3
Справ:
227; 1944-1971 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат установ,
підприємств та організацій району.
Ф. Р- 38
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Залізничної районної ради
народних депутатів м. Києва
1306; 1943-1987 рр.

Опис 1
Справ:
961; 1943-1987 рр.
Накази Київського міського фінансового відділу з організаційних та фінансових
питань. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат відділу. Річні
бюджети району. Відомості про штатну чисельність та кошториси адміністративноуправлінських витрат організацій, установ, підприємств району. Плани надходження
податків. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Інвентарні книги домоволодінь району.

Опис 2
Справ:
307; 1944-1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат установ,
підприємств та організацій району.
Опис 3
Справ:
38; 1944-1946, 1949, 1952-1962, 1964, 1966-1970 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат
Документи про оподаткування фізичних осіб.
Ф. Р- 39
Справ:

відділу.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Ленінської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1412; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
853; 1943-1980 рр.
Накази Народного комісаріату фінансів УРСР, Київського міського фінансового
відділу з фінансових питань. Накази завідувача відділу з основної діяльності. Відомості про
штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій,
установ, підприємств району. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Інвентарні книги
домоволодінь району. Річні бюджети району. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат фінансового відділу.
Опис 2
Справ:
59; 1954-1963 рр.
Річні бухгалтерські звіти про виконання кошторисів бюджетних установ. Відомості
про штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій,
установ, підприємств району. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських
витрат фінансового відділу. Інвентарні книги домоволодінь району.
Опис 3
Справ:
383; 1950-1974 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат установ,
підприємств та організацій району.
Опис 4
Справ:
35; 1963-1966, 1968-1975 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 5
Справ:
82; 1944-1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат
установ,
підприємств та організацій району. Книги обліку і оцінювання майна, конфіскованого на
користь держави.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.

Ф. Р- 40
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Московської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1208; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
686; 1943-1978 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з
фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про штатну чисельність та
кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій, установ, підприємств району.
Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Інвентарні книги домоволодінь району. Річні
бюджети району. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат
фінансового відділу. Особові рахунки платників податків. Річні звіти про фінансову
діяльність підприємств району.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 1-ос
Справ:
10; 1943-1954 рр.
Накази з особового складу.
Опис 2
Справ:
421; 1944-1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат установ,
підприємств та організацій району.
Опис 3
Справ:
42; 1959-1974 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 4
Справ:
49; 1957-1970 рр.
Відомості про сплату податків фізичними особами. Звіти
Проекти бюджетів району.
Ф. Р- 41
Справ:

про роботу з кадрами.

Фінансовий відділ виконавчого комітету Жовтневої районної ради
депутатів трудящих м. Києва та його профспілковий комітет
1321; 1944-1978 рр.

Опис 1
Справ:
623; 1944-1978 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Народного комісаріату фінансів УРСР,
Київського міського фінансового відділу з фінансових питань. Відомості про формування
річних бюджетів району. Інвентарні книги домоволодінь району. Плани надходження
податків та звіти про їх виконання. Відомості про штатну чисельність та кошториси
адміністративно-управлінських витрат організацій, установ, підприємств району. Книги
обліку і оцінювання майна, конфіскованого на користь держави. Особові рахунки платників

податків. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат, акти ревізій
фінансової діяльності відділу.
Опис 2
Справ:
198; 1958-1965 рр.
Книги обліку домоволодінь району.
Опис 3
Справ:
401; 1944-1978 рр.
Штатні розписи і кошториси
організацій і підприємств району.

адміністративно-управлінських витрат

установ,

Опис 4
Справ:
66; 1959-1970 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 5
Справ:
33; 1956-1970 рр.
Штатні розписи і кошториси
організацій і підприємств району.
Ф. Р- 42
Справ:

адміністративно-управлінських витрат

установ,

Фінансовий відділ виконавчого комітету Подільської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1565; 1944-1984 рр.

Опис 1
Справ:
869; 1944-1984 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з
фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про формування річних бюджетів
району. Акти ревізій фінансової діяльності відділу.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Опис 2
Справ:
106; 1943-1964 рр.
Акти про стягнення податку з ремісників, кустарів, служителів релігійних культів.
Книги обліку і оцінювання майна, конфіскованого на користь держави.
Опис 3
Справ:
394; 1944-1977 рр.
Штатні розписи і кошториси
організацій і підприємств району.

адміністративно-управлінських витрат

установ,

Опис 4
Справ:
78; 1954-1977 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.

Опис 5
Справ:
58; 1964-1977 рр.
Відомості про стягнення податків зі служителів релігійних культів, фізичних осіб.
Ф. Р- 43
Справ:

Фінансовий відділ Радянської районної державної адміністрації
м. Києва та його профспілковий комітет
1312; 1943-2001 рр.

Опис 1
Справ:
1013; 1943-2001 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з
фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про формування річних бюджетів
району. Відомості про штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських
витрат організацій, установ, підприємств району. Акти ревізій фінансової діяльності відділу.
Акти комісії з оцінювання і реалізації майна, конфіскованого на користь держави. Штатні
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат
установ, організацій і
підприємств району.
Опис 2
Справ:
280; 1944-1968 рр.
Штатні розписи і кошториси
організацій і підприємств району.

адміністративно-управлінських витрат

установ,

Опис 3
Справ:
19; 1966-1972 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Ф. Р- 44
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Шевченківської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1533; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
1057; 1944-1980 рр.
Накази, інструктивні та директивні вказівки Київського міського фінансового відділу з
фінансових питань. Накази з основної діяльності. Відомості про формування річних бюджетів
району, штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій,
установ, підприємств. Акти ревізій фінансової діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат установ, організацій і підприємств району. Особові
рахунки про стягнення податку з підприємців.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.

Опис 2
Справ:
39; 1943-1954 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат установ,
організацій і підприємств району. Акти
комісії з оцінювання і реалізації майна,
конфіскованого на користь держави.
Опис 3
Справ:
392; 1944-1977 рр.
Штатні розписи і кошториси
організацій і підприємств району.

адміністративно-управлінських витрат

установ,

Опис 4
Справ:
45; 1954-1970 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти.
Ф. Р- 45
Справ:

Державний архів м. Києва Київської міської державної адміністрації та
його профспілковий комітет
1034; 1932-1997 рр.

Опис 1
Справ:
72; 1932-1961 рр.
Рішення, розпорядження Київського міськвиконкому, інструкції Архівного відділу
УМВС по Київській області з питань архівної справи. Накази з основної діяльності. Акти про
збитки, нанесені архіву нацистскими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. Трудові книжки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Річні плани і звіти про роботу архіву.
Опис 1-ос
Справ:
179; 1962-1994 рр.
Накази з особового складу архіву та госпрозрахункової групи. Особові рахунки та
справи працівників, звільнених з роботи. Відомості про нарахування заробітної платні
працівникам архіву та госпрозрахункової групи. Списки працівників госпрозрахункової
групи. Відомості про вручення медалей “Ветеран праці”.
Опис 2-ос
Справ:
41; 1932, 1961-1986 рр.
Трудові книжки працівників.
Опис 3
Справ:
466; 1961-1982 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про Київський міський архів з постійним
складом документів. Річні плани розвитку архівної справи та звіти про їх виконання.
Протоколи виробничих нарад, засідань комісій: методичної, експертно-перевірної. Робочі
інструкції з каталогізації, упорядкування документів. Паспорти архіву. Штатні розписи і
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Статті, інформаційні листи про зміст та
склад архівних документів.
Протоколи загальних зборів профспілкової організації, засідань комітету профспілки.

Опис 4
Справ:
50; 1962-1975 рр.
Протоколи загальних зборів профспілкової організації, засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 5
Справ:
66; 1964-1976 рр.
Протоколи загальних зборів профспілкової організації, засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат, річні статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 6-с
Справ:
Ф. Р- 46
Справ:

135; 1962-1997 рр.
Київський міський перший пологовий будинок відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
252; 1943-1948 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1943-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Фінансові і статистичні річні звіти.
Опис 2
Справ:
32; 1945 р.
Історії хвороб.
Опис 3
Справ:
52; 1945-1946 рр.
Історії хвороб.
Опис 4
Справ:
6; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Фінансові і статистичні річні звіти.
Опис 5
Справ:
58; 1947 р.
Історії хвороб.
Опис 6
Справ:
5; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Фінансові і статистичні річні звіти.
Опис 7
Справ:
83; 1948 р.
Історії хвороб.

Опис 8
Справ:
5; 1948 р.
Фінансові і статистичні річні звіти. Особові рахунки робітників та службовців.
Ф. Р- 47
Справ:

Будинок культури профспілки робітників поліграфічного виробництва
та друку України
5; 1948 р.

Опис 1
Справ:
5; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 48
Справ:

Спеціальний дитячий будинок № 3 відділу народної освіти виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
17; 1946-1949 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1946-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Кошториси та штатні розписи. Особові
рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 49
Справ:

Спеціальний дитячий будинок № 1 відділу народної освіти виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
15; 1943-1948 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1943-1944 рр.
Накази з основної діяльності. Особові справи вихованців і працівників.
Опис 2
Справ:
2; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи вихованців і працівників.
Опис 3
Справ:
3; 1946-1947 рр.
Накази з основної діяльності. Особові справи вихованців і працівників.
Опис 4
Справ:
3; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи педагогічних нарад, засідань методичної
ради. Особові справи працівників, звільнених з роботи.

Опис 5
Справ:
3; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 50
Справ:

Київський міський будинок народної творчості Управління культури
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
91; 1944-1961 рр.

Опис 1
Справ:
91; 1944-1961 рр.
Положення про будинок народної творчості. Річні плани творчої, фінансової і
господарської діяльності та звіти про їх виконання. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Протоколи виробничих нарад, засідань жюрі та
відбіркової комісії з проведення оглядів художньої самодіяльності. Списки колективів
художньої самодіяльності.
Ф. Р- 51
Справ:

Київський радіозавод Управління місцевої промисловості виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
75; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
32; 1944-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні виробничі та фінансові плани і звіти. Раціоналізаторські
пропозиції. Відомості про чисельність працюючих.
Опис 1-ос
Справ:
43; 1944-1948 рр.
Накази з особового складу. Журнали обліку трудових книжок, особові справи,
відомості про нарахування заробітної плати, картотеки особових рахунків робітників та
службовців заводу. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 52
Справ:

Утильхімзавод Тресту санітарної очистки м. Києва
31; 1943-1950 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1943-1947 рр.
Накази з основної діяльності. Статут заводу. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні виробничі та фінансові плани і звіти. Особові
рахунки працівників заводу.
Опис 2
Справ:
13; 1948-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Статут заводу. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні виробничі та фінансові плани і звіти. Особові
рахунки працівників заводу.

Ф. Р- 53

Справ:

Київський дослідний завод Всесоюзного науково-дослідного інституту
електропобутових машин та приладів Міністерства машинобудування
для легкої і харчової промисловості та побутових приладів СРСР та
його профспілковий комітет
280; 1948-1964 рр.

Опис 1
Справ:
244; 1948-1964 рр.
Статут заводу. Протоколи виробничо-технічних і диспетчерських нарад, засідань бюро
раціоналізації. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
виробничі та фінансові плани і звіти. Річні титульні списки і звіти з капітального
будівництва. Ліміти виробництва, собівартості продукції і праці. Відомості
про
раціоналізаторські пропозиції, розцінки на вироби заводу. Звіти із охорони праці та техніки
безпеки.
Опис 2
Справ:
36; 1949-1964 рр.
Колективні угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом заводу. Протоколи
загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні
статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р- 54

Справ:

Київський експериментальний кераміко-художній завод Управління
фарфорово-фаянсової та скляної промисловості Ради народного
господарства Київського економічного адміністративного району та його
профспілковий комітет
253; 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
212; 1943-1962 рр.
Накази Головного управління фарфоро-фаянсової промисловості. Статут заводу.
Перспективні плани розвитку заводу. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні виробничі та фінансові плани і
звіти. Відомості про
раціоналізаторські пропозиції, норми витрат сировини та розцінки на вироби заводу.
Опис 2
Справ:
41; 1951-1962 рр.
Колективні угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом заводу. Протоколи
загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні
статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р- 55

Республіканський завод “Металоіграшка” Управління виробництва
культтоварів ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та його профспілковий комітет

Справ:

147; 1945-1960 рр.

Опис 1
Справ:
125; 1945-1960 рр.
Річні виробничі та фінансові плани і звіти про їх виконання. Штатні розписи і
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Відомості про раціоналізаторські
пропозиції, розцінки на вироби заводу. Колективні угоди між адміністрацією та
профспілковим комітетом заводу. Протоколи технічних нарад.
Опис 2
Справ:
22; 1950-1960 рр.
Колективні угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом заводу. Протоколи
загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні
статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р- 56
Справ:

Київський механічний завод “Масловиробник” Головного управління
матеріально-технічного забезпечення УРСР
84; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Річний виробничий та фінансовий план і звіт про його
виконання. Особові справи, картотеки особових рахунків працівників.
Опис 2
Справ:
33; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річний виробничий та фінансовий план і звіт про його
виконання. Особові справи, картотеки особових рахунків працівників.
Опис 3
Справ:
7; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Річний виробничий та фінансовий план і звіт про його
виконання. Особові справи, картотеки особових рахунків працівників.
Опис 4
Справ:
19; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Річний виробничий та фінансовий план і звіт про його
виконання. Особові справи, картотеки особових рахунків працівників.
Опис 5
Справ:

7; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Річний виробничий та фінансовий план і звіт про
його виконання. Особові справи, картотеки особових рахунків працівників.
Ф. Р- 59

Промисловий комбінат Дарницького району м. Києва Управління
місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих та його профспілковий комітет

Справ:

109; 1943-1957 рр.

Опис 1
Справ:
90; 1943-1957 рр.
Накази з основної діяльності. Річні виробничі та фінансові плани і звіти про їх
виконання. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
19; 1952-1957 рр.
Колективні угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом заводу. Протоколи
загальних профспілкових зборів і засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, річні
статистичні і фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р- 60
Справ:

Київський м’ясокомбінат Головного управління м’ясної промисловості
Міністерства промисловості м’ясних та молочних продуктів УРСР
29; 1943-1950 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1943-1944 рр.
Накази з основної діяльності.
Опис 2
Справ:
1; 1945 р.
Накази з основної діяльності.
Опис 3
Справ:
3; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників. Списки особового складу.
Опис 4
Справ:
4; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 5
Справ:
5; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Списки особового складу. Особові справи працівників,
звільнених з роботи.
Опис 6
Справ:
4; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Списки працівників та характеристики на них. Особові
справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 7
Справ:
11; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Списки працівників та характеристики на них. Особові
справи працівників, звільнених з роботи.

Ф. Р- 61
Справ:

Київський навчально-курсовий комбінат
Київської міської ради депутатів трудящих
36; 1944-1949 рр.

виконавчого

комітету

Опис 1
Справ:
6; 1944 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи екзаменаційних комісій. Кошторис витрат.
Звіт про діяльність комбінату. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 2
Справ:
6; 1944 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради і екзаменаційних
комісій. Кошторис витрат і фінансовий звіт. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Опис 3
Справ:
6; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань екзаменаційних комісій. Кошторис
витрат і фінансовий звіт. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Акт
ревізії фінансово-господарської діяльності..
Опис 4
Справ:
6; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради і екзаменаційних
комісій. Кошторис витрат і фінансовий звіт. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Опис 5
Справ:
6; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань екзаменаційних комісій. Кошторис
витрат і фінансовий звіт. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 6
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради і екзаменаційних
комісій. Кошторис витрат і фінансовий звіт. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 62
Справ:

Деревообробний
“Хрещатикбуд”
21; 1946-1949 рр.

комбінат

Київського

будівельного

тресту

Опис 1
Справ:
5; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Титульні списки капітальних робіт. Кошторис витрат і
фінансовий звіт. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Особові рахунки робітників і службовців.

Опис 2
Справ:
4; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Титульні списки капітальних робіт. Кошторис витрат і
фінансовий звіт. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 3
Справ:
6; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Титульні списки капітальних робіт. Кошторис витрат і
фінансовий звіт. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Титульні списки капітальних робіт. Технічний і
виробничо-фінансовий плани. Кошторис витрат і фінансовий звіт. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 63
Справ:

Харчовий комбінат Управління громадського харчування виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
16; 1945-1949 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1945-1946 рр.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 2
Справ:
5; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи
Картотека працівників комбінату.

працівників, звільнених з роботи.

Опис 3
Справ:
3; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Картотека робітників і службовців комбінату.
Опис 4
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань атестаційної комісії. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 65

Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР по м. Києву

Справ:

11; 1947, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970, 1974 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1954, 1958 рр.
Протоколи дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів до
Верховної Ради СРСР у Печерському районі м. Києва.
Опис 2
Справ:
4; 1947, 1950, 1954, 1958 рр.
Протоколи загальних зборів робітників підприємств м. Києва із висунення кандидатів
у депутати до Верховної Ради СРСР. Протоколи голосувань дільничних виборчих комісій з
виборів до Верховної Ради СРСР у Шевченківському районі м. Києва.
Опис 3
Справ:
4; 1958, 1962, 1970, 1974 рр.
Протоколи голосування дільничних виборчих комісій з виборів до Верховної Ради
СРСР у Подільському районі м. Києва.
Ф. Р- 66
Справ:

Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради УРСР та України по
м. Києву
129; 1955-2002 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1955, 1959, 1999 рр.
Протоколи дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів до
Верховної Ради України у Печерському районі м. Києва.
Опис 1-ос
Справ:
1; 2000 р.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам комісії.
Опис 2
Справ:
2; 1955, 1959 рр.
Протоколи дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів до
Верховної Ради України у Шевченківському районі м. Києва.
Опис 3
Справ:
3; 1959, 1971 рр.
Протоколи дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів до
Верховної Ради України у Подільському районі м. Києва.
Опис 4
Справ:
120; 1998-2002 рр.
Протоколи засідань окружних і дільничних комісій.
Ф. Р- 67

Виборчі комісії з виборів до місцевих рад депутатів трудящих по
м. Києву

Справ:

113; 1950-1959 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1950, 1959 рр.
Протоколи окружних та дільничних виборчих комісій з результатами голосування з
виборів до місцевих рад депутатів трудящих у Печерському районі м. Києва.
Опис 2
Справ:
27; 1953, 1959 рр.
Протоколи окружних та дільничних виборчих комісій з результатами голосування з
виборів до місцевих рад депутатів трудящих у Ленінському районі м. Києва.
Опис 3
Справ:
34; 1950-1959 рр.
Протоколи окружних та дільничних виборчих комісій з результатами голосування з
виборів до місцевих рад депутатів трудящих у Шевченківському районі м. Києва.
Ф. Р- 68
Справ:

Рахункові комісії з виборів до народних судів м. Києва
30; 1948-1957 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1948-1951 рр.
Протоколи загальних зборів трудових колективів підприємств, громадських
організацій м. Києва із висунення кандидатів у народні судді і народні засідателі. Заяви
кандидатів зі згодою балотуватися. Протоколи голосування з виборів до народних
(дільничних) судів Печерського району м. Києва.
Опис 2
Справ:
13; 1951-1957 рр.
Протоколи загальних зборів трудових колективів підприємств, громадських
організацій м. Києва із висунення кандидатів у народні судді і народні засідателі. Заяви
кандидатів зі згодою балотуватися. Протоколи голосування з виборів до народних
(дільничних) судів Шевченківського району м. Києва.
Ф. Р- 69
Справ:

Київська міська реалізаційна
“Південьзаготзерно”
284; 1944-1948 рр.

база

Київської

обласної

контори

Опис 1
Справ:
34; 1944-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Відомості про нарахування заробітної плати,
картотека особових рахунків робітників та службовців бази. Колективні угоди.
Опис 1-ос
Справ:
250; 1944-1948 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.

Ф. Р- 70
Справ:

Київське будівельне управління тресту “Українвугіллябуд”
24; 1947-1950 рр.

Опис 2
Справ:
7; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Відомості про нарахування
заробітної плати робітникам і службовцям. Штатні розписи.
Опис 3
Справ:
4; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 5
Справ:
7; 1950 р.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Картотека
особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-71
Справ:

Транспортна
контора
“Київторгтранс”
Управління
торгівлі
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
97; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1944 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річний фінансовий звіт. Картотека особових рахунків робітників і
службовців.
Опис 2
Справ:
9; 1945 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Фінансовий план і звіт про його виконання. Відомості про чисельність
працюючих. Протоколи засідань балансової комісії. Картотека особових рахунків робітників
і службовців. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 3
Справ:
4; 1946 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні плани: фінансовий, освоєння капіталовкладень, проведення
капітальних ремонтів.

Опис 4
Справ:
9; 1946 р.
Статут тресту. Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси
адміністративно-господарських витрат. Протоколи засідань балансової комісії. Картотека
особових рахунків робітників і службовців. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 5
Справ:
13; 1947 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні фінансові та виробничі звіти. Плани капітального будівництва.
Картотека особових рахунків працівників. Особові справи працівників, звільнених з
роботи..
Опис 6
Справ:
19; 1948 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Протоколи засідань балансової комісії. Річні фінансові та виробничі
звіти. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 7
Справ:
14; 1949 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні фінансові та виробничі звіти. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 8
Справ:
2; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи робітників і службовців, звільнених з
роботи.
Опис 9
Справ:
19; 1950 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річний фінансовий звіт. Ліквідаційні баланси автогосподарств.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р- 72
Справ:

Транспортна контора Київського будівельного тресту “Хрещатикбуд”
31; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1944-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат.

Опис 2
Справ:
6; 1946 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з роботи. Картотека особових
рахунків робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
6; 1947 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з роботи. Картотека особових
рахунків робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
5; 1948 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи
працівників, звільнених з роботи. Картотека
особових рахунків робітників і службовців.
Опис 5
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з роботи. Картотека особових
рахунків робітників і службовців.
Опис 6
Справ:
5; 1950 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи
працівників, звільнених з роботи. Картотека
особових рахунків робітників і службовців.

Ф. Р- 73
Справ:

Ремонтно-будівельна
шляхова
контора
відділу
комунального
господарства виконавчого комітету Жовтневої районної ради депутатів
трудящих м. Києва
40; 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1943 р.
Річні фінансові звіти. Особові справи
особових рахунків робітників і службовців.

працівників, звільнених з роботи. Картотека

Опис 2
Справ:
3; 1944 р.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні звіти. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.

Опис 3
Справ:
2; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні звіти. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
4; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти. Штатний розпис. Особові справи
працівників, звільнених з роботи. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 5
Справ:
3; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарчих витрат. Особові справи працівників, звільнених з
роботи. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 7
Справ:
3; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з
роботи. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 7
Справ:
3; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з
роботи. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-74
Справ:

Контора з експлуатації дачного фонду житлового управління
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
81; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1944 р.
Положення про контору. Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти
про їх виконання. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Акти
оформлення права власності на домоволодіння.
Опис 2
Справ:
14; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Особові рахунки
квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Акти
про передавання житлових та дачних будинків у користування домовласникам. Списки
працівників контори та особові справи звільнених з роботи.

Опис 3
Справ:
11; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Особові рахунки
квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат.
Опис 4
Справ:
12; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Особові рахунки
квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат.
Опис 5
Справ:
13; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Особові рахунки
квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат.
Опис 6
Справ:
11; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Річні статистичні звіти.
Особові рахунки квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат.
Опис 7
Справ:
11; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Річні фінансові плани і звіти. Річні статистичні звіти.
Особові рахунки квартиронаймачів. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат.
Ф. Р- 75
Справ:

Київський консервний завод ім. А. І. Мікояна Українського тресту
підприємств консервної промисловості “Укрконсервтрест”
98; 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
98; 1943-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Виробничо-фінансові
плани. Відомості про раціоналізаторську роботу.
Штатний розпис і кошторис
адміністративно-господарських витрат.
Ф. Р- 76
Справ:

Ливарно-арматурний завод Управління місцевої та паливної
промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
365; 1948-1955 рр.

177; 1948-1955 рр.
Опис 1
Справ:
Положення про завод. Накази з основної діяльності. Штатні розписи.
Раціоналізаторські пропозиції. Протоколи засідань технічної ради. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Колективні угоди. Фінансово-виробничі звіти.

Опис 1-ос
Справ:
104; 1948-1954 рр.
Списки робітників і службовців, особові справи працівників, звільнених з роботи.
Списки нагороджених значком “Відмінник соціалістичного змагання”.
Опис 2
Справ:
69; 1949-1953 рр.
Проекти, технічні описи продукції заводу.
Опис 3
Справ:
15; 1952-1954 рр.
Постанови пленуму президії Київського обласного комітету профспілок. Протоколи
профспілкових зборів, засідань конфліктної комісії. Акти ревізії фінансово-господарської
діяльності комітету профспілки. Статистичні та фінансові звіти.
Ф. Р- 77
Справ:

Київський суднобудівельний та судноремонтний завод Управління
річкового транспорту виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
155; 1944-1951 рр.

Опис 1
Справ:
151; 1944-1951 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Виробничі плани і звіти про їх виконання. Норми виробітку на види
робіт. Звіти з кадрових питань. Книга обліку особового складу. Особові справи робітників і
службовців.
Опис 4
Справ:
1; 1950 р.
Накази з основної діяльності.
Опис 5
Справ:
3; 1951 р.
Накази з основної діяльності. Виробничі звіти.
Ф. Р- 78
Справ:

Промисловий комбінат № 1 Управління місцевої та паливної
промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
307; 1943-1954 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1943-1944 рр.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників. Звіти про виконання
планових показників виробництва продукції. Фінансові звіти.

Опис 2
Справ:
12; 1945 р.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани
і звіти про їх виконання. Списки працівників.
Опис 3
Справ:
16; 1946 р.
Списки робітників і службовців промислового комбінату. Річні фінансові та
виробничі звіти.
Опис 4
Справ:
15; 1947 р.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани
і звіти про їх виконання. Норми виробітку на види робіт. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 5
Справ:
15; 1948 р.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани
і звіти про їх виконання. Норми виробітку на види робіт. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 6
Справ:
19; 1949 р.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани
і звіти про їх виконання. Норми виробітку на види робіт. Картотека особових рахунків
робітників і службовців. Колективні угоди. Особові картки працівників, звільнених з роботи.
Дислокація підприємств промислового комбінату.
Опис 7
Справ:
25; 1950 р.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани
і звіти про їх виконання. Норми виробітку на види робіт. Списки робітників і службовців.
Опис 8
Справ:
32; 1951 р.
Протоколи засідань тарифно-кваліфікаційної комісії. Списки робітників і службовців.
Опис 9
Справ:
33; 1952 р.
Списки працівників. Колективні угоди. Дислокація цехів. Фінансові звіти.
Опис 10
Справ:
30; 1953 р.
Списки робітників і службовців комбінату. Звіти планового та виробничо-технічного
відділів. Фінансові звіти.

Опис 11
Справ:
37; 1954 р.
Особові справи та незатребувані трудові книжки працівників комбінату. Ліквідаційний
баланс підприємства.
Опис 12
Справ:
27; 1954 р.
Список робітників і службовців комбінату.
Опис 13
Справ:
28; 1951-1954 рр.
Відомості з нарахування заробітної плати робітникам і службовцям.
Ф. Р- 79
Справ:

Художньо-галантерейний виробничий комбінат Управління місцевої та
паливної промисловості виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
215; 1946-1954 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1946 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Паспорт комбінату. Річний фінансовий
звіт. Журнал обліку особового складу. Звіт з кадрових питань.
Опис 2
Справ:
10; 1947 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Калькуляція,
норми виробітку і розцінки на вироби. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
20; 1948 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи кваліфікаційної комісії з
підготовки кадрів. Калькуляція, норми виробітку і розцінки на вироби. Особові справи
працівників, звільнених з роботи. Колективні угоди. Штатний розпис і кошторис
адміністративно-господарських витрат.
Опис 4
Справ:
23; 1949 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи кваліфікаційної комісії з
підготовки кадрів. Калькуляція, норми виробітку і розцінки на вироби. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Колективні угоди. Штатний розпис і кошторис
адміністративно-господарських витрат.
Опис 5
Справ:
23; 1950 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Калькуляція, норми виробітку і
розцінки на вироби. Колективні угоди. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат. Особові справи працівників, звільнених з роботи.

Опис 6
Справ:
30; 1951 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансовий план і звіт про його
виконання. Протоколи засідань ради раціоналізаторів. Калькуляція, норми виробітку і
розцінки на вироби. Колективні угоди. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат. Картотека особових рахунків робітників і службовців. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Опис 7
Справ:
26; 1952 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансовий план і звіт про його
виконання. Протоколи засідань ради раціоналізаторів. Калькуляція, норми виробітку і
розцінки на вироби. Колективні угоди. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат. Картотека особових рахунків робітників і службовців. Особові справи
працівників, звільнених з роботи.
Опис 8
Справ:
24; 1953 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансовий план і звіт. Штатний
розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Калькуляція, норми виробітку і
розцінки на вироби. Відомості про собівартість продукції. Картотека особових рахунків
робітників і службовців. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 9
Справ:
38; 1954 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Фінансовий план і звіт. Калькуляція,
норми виробітку і розцінки на вироби. Протоколи кваліфікаційної комісії про присвоєння
розрядів робітникам. Раціоналізаторські пропозиції. Картотека особових рахунків робітників
і службовців. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 16
Справ:
3; 1944-1945 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 17
Справ:
9; 1954 р.
Список незатребуваних трудових книжок.
Ф. Р- 81
Справ:

Відділ торгівлі виконавчого комітету Шевченківської районної ради
депутатів трудящих м. Києва
54; 1943-1955 рр.

Опис 1
Справ:
54; 1943-1955 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні та квартальні фінансові звіти. Відомості про мережу підприємств
торгівлі району.

Ф. Р- 82
Справ:

Київська міська будівельно-ремонтна контора житлового управління
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
38; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1944 р.
Річні фінансово-виробничі звіти.
Опис 2
Справ:
8; 1945 р.
Положення і статут контори. Річні фінансово-виробничі плани і звіти про їх
виконання. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
5; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис і кошторис адміністративногосподарських витрат. Річні фінансово-виробничі звіти. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
7; 1947 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
8; 1948 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
7; 1949 р.
Те саме.
Ф. Р- 83
Справ:

Контора з монтажу та ремонту центрального опалення, теплофікації та
ліфтів житлового управління виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих
24; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1944 р.
Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
3; 1945 р.
Виробничо-фінансовий план. Штатний розпис. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Картотека особових рахунків робітників і службовців.

Опис 3
Справ:
6; 1946 р.
Те саме.
Опис 4
Справ:
4; 1947 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
5; 1948 р.
Положення про контору. Виробничо-фінансовий план. Штатний розпис. Кошторис
адміністративно-господарських витрат. Картотека особових рахунків робітників і
службовців.
Опис 6
Справ:
5; 1949 р.
Виробничо-фінансовий план. Штатний розпис. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р- 84
Справ:

Ремонтно-будівельна
шляхова контора відділу комунального
господарства виконавчого комітету Залізничної районої ради депутатів
трудящих м. Києва
15; 1945-1949 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1945 р.
Списки робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Технічний проект і кошторис відновлення Солом’янського шляхопроводу.
Опис 2
Справ:
2; 1946 р.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Список особового складу.
Опис 3
Справ:
3; 1947 р.
Те саме.
Опис 4
Справ:
2; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Опис 5
Справ:
2; 1949 р.
Те саме.
Ф. Р- 85

Київська заготівельно-збутова контора Українського тресту консервної

Справ:

промисловості
37; 1945-1950 рр.

Опис 1
Справ:
37; 1945-1950 рр.
Положення про контору. Накази з основної діяльності. Річні фінансові і виробничі
плани та звіти про їх виконання. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р- 86
Справ:

Київська міська контора Українського республіканського управління із
заготівлі вторинної сировини
110; 1944-1954 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1944-1955 рр.
Положення про контору. Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-господарських витрат. Протоколи виробничо-технічних нарад. Річні
виробничі і фінансові звіти. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Списки особового складу.
Опис 2-с
Справ:
Ф. Р- 87
Справ:

5; 1949-1954 рр.
Київська
лісозаготівельна
контора
“Київзаготліс”
житлового
управління виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
64; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1945-1947 рр.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
3; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани і звіти. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 3
Справ:
7; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани і звіти. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам. Особові справи робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
12; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансовий план. Річний фінансовий звіт.
Особові справи робітників і службовців.

Опис 5
Справ:
10; 1949 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
29; 1950-1955 рр.
Статут контори. Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-господарських витрат. Річні виробничі і фінансові звіти. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 88
Справ:

Житлово-комунальна контора Українського республіканського тресту
машино-приладобудування “Укрмашприладбуд”
4; 1953-1954 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1953-1954 рр.
Положення про контору. Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-господарських витрат.
Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 89
Справ:

Транспортна контора Київського державного будівельно-монтажного
тресту “Київгазбуд”
42; 1947-1953 рр.

Опис 1
Справ:
23; 1947-1954 рр.
Накази з основної діяльності. Картки особових рахунків працівників. Відомості про
нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
5; 1949-1950 рр.
Те саме.
Опис 3
Справ:
3; 1948-1953 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 4
Справ:
11; 1949 р.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р- 90

Київська будівельна контора Київського державного будівельномонтажного тресту “Київгазбуд -1“

Справ:

4; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1946-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 91
Справ:

Ремонтно-будівельна
шляхова
контора
відділу
комунального
господарства виконавчого комітету Сталінської районної ради депутатів
трудящих м. Києва
41; 1944-1956 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1944-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 92
Справ:

Київська державна перша нотаріальна контора Київського обласного
суду Міністерства юстиції УРСР
676; 1924-1929, 1939-1941, 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
144; 1924-1929 рр.
Реєстри оскаржених векселів. Загальні реєстри векселів. Актові книги. Накази та
обіжники.
Опис 2
Справ:
41; 1939 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування,
відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри
нотаріальних дій.
Опис 3
Справ:
58; 1940-1941 рр.
Те саме.
Опис 4
Справ:
53; 1945 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
57; 1946 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
68; 1947 р.
Те саме.

Опис 7
Справ:
58; 1948 р.
Те саме.
82; 1949 р.
Опис 8
Справ:
Те саме.
81; 1950 р.
Опис 9
Справ:
Те саме.
34; 1944 р.
Опис 10
Справ:
Те саме.
Ф. Р- 93
Справ:

Київська державна друга нотаріальна контора Київського обласного
суду Міністерства юстиції УРСР
341; 1922-1929, 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
176; 1922-1929 рр.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування,
відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри
нотаріальних дій. Актові книги.
Опис 2
Справ:
15; 1944 р.
Те саме.
Опис 3
Справ:
17; 1946 р.
Те саме.
Опис 4
Справ:
27; 1947 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
21; 1948 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
33; 1949 р.
Те саме.

Опис 7
Справ:
32; 1950 р.
Те саме.
Опис 8
Справ:
20; 1945-1946 рр.
Те саме.
Ф. Р-94
Справ:

Київська державна третя нотаріальна контора Київського обласного
суду Міністерства юстиції УРСР
311; 1922-1929, 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1944-1945 рр.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування,
відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри
нотаріальних дій.
Опис 2
Справ:
30; 1946 р.
Те саме.
Опис 3
Справ:
33; 1947 р.
Те саме.
Опис 4
Справ:
30; 1948 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
44; 1949 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
158; 1922-1929 рр.
Те саме.
Ф. Р- 95
Справ:

Київська державна четверта нотаріальна контора Київського обласного
суду Міністерства юстиції УРСР
217; 1922-1929, 1945-1949 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1945 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування,
відчуження майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри
нотаріальних дій.

Опис 2
Справ:
16; 1946 р.
Те саме.
Опис 3
Справ:
16; 1947 р.
Те саме.
Опис 4
Справ:
17; 1948 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
27; 1949 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
28; 1950 р.
Те саме.
Опис 7
Справ:
99; 1922-1929 рр.
Те саме.
Ф. Р-96
Справ:

Київська державна сьома нотаріальна контора Київського обласного
суду Міністерства юстиції УРСР
27; 1948-1950 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1948 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, заповіти, свідоцтва
про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
Опис 2
Справ:
11; 1949 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, заповіти, свідоцтва
про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
Опис 3
Справ:
11; 1950 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, відчуження майна, купівлі-продажу
домоволодінь, заповіти, свідоцтва про право на спадок. Реєстри нотаріальних дій.
Ф. Р-97

Київські державні курси стенографії та машинопису відділу народної
освіти виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

2058; 1925-1932, 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
20284; 1925-1932 рр.
Положення про курси. Протоколи засідань екзаменаційної комісії. Навчальні плани.
Кошториси на утримання курсів. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Особові справи, списки учнів, слухачів, викладачів курсів.
Опис 2
Справ:
3; 1944 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 3
Справ:
4; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 4
Справ:
6; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Річний фінансовий звіт. Журнали реєстрації свідоцтв про закінчення курсів. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 5
Справ:
5; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Журнали реєстрації свідоцтв про закінчення курсів. Відомості про нарахування заробітної
плати працівникам.
Опис 6
Справ:
6; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Квартальні фінансові звіти. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 7
Справ:
6; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Кошторис адміністративно-господарських витрат.
Квартальні фінансові звіти. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-98

Курси (міські) з підготовки кадрів для житлового господарства
житлового управління виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих

Справ:

10; 1945-1950 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1945-1950 рр.
Акти і протоколи засідань кваліфікаційної комісії з питань підвищення кваліфікації
працівників і підготовки кадрів. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-99
Справ:

Київська чавуноливарна майстерня Всесоюзного тресту виробничих
підприємств Міністерства трудових резервів СРСР
12; 1947-1949 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річні технічні та виробничо-фінансові плани.
Фінансовий звіт. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
4; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Річні технічні та виробничо-фінансові плани.
Фінансовий звіт. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
4; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Річні технічні та виробничо-фінансові плани.
Фінансовий звіт. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-101
Справ:

Відділ робітничого постачання Українського промислового музичного
тресту “Укрмузтрест”
55; 1945-1948 рр.

Опис 1
Справ:
55; 1945-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Плани і звіти роботи. Штатні розписи. Кошторис
адміністративно-господарських витрат. Особові справи і рахунки працівників.
Ф. Р-102
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського заводу № 473
41; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1944-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти роботи. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р-103

Відділ робітничого постачання тресту “Обозобудування”

Справ:

33; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1944-1948 рр.
Накази з особового складу та документи до них. Особові справи і особові рахунки
працівників.
Ф. Р-104
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського деревообробного комбінату
8; 1945 р.

Опис 1
Справ:
8; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Особові рахунки працівників.
Ф. Р-105
Справ:

Київське друге навчально-виробниче підприємство
товариства сліпих та його профспілковий комітет
49; 1945-1950 рр.

Українського

Опис 1
Справ:
49; 1945-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Плани і звіти роботи. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат.
Ф. Р-106
Справ:

Головне управління торгівлі виконавчого комітету Київської міської
ради народних депутатів
1510; 1943-1992 рр.

Опис 1
Справ:
1342; 1955-1978, 1980-1992 рр.
Положення про управління. Листування з Міністерством торгівлі УРСР про
розширення мережі підприємств торгівлі. Постанова міськвиконкому від 14 липня 1962 р.
№ 1182 про створення Київміськплодоовочеторгу. Накази з основної діяльності щодо
розвитку мережі підприємств торгівлі, виконання планів товарообігу, організації
торговельного і кулінарного професійних училищ. Рішення міськвиконкому про виділення
земельних ділянок, будівництво торговельних підприємств, надання приміщень для
розміщення магазинів.
Опис 2
Справ:
13; 1951 р.
Річні плани розвитку роздрібної торгівлі. Статистичний звіт. Штатний розпис.
Кошторис адміністративно-управлінських витрат. Картки особових рахунків і особові справи
працівників.

Опис 3
Справ:
8; 1952 р.
П’ятирічний план капітального будівництва підприємств торгівлі. Штатний розпис.
Кошторис адміністративно-управлінських витрат. Статистичний звіт. Особові справи
працівників.
Опис 4
Справ:
10; 1953 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Річний план товарообігу. Штатний
розпис. Кошторис адміністративно-господарських витрат. Статистичний звіт.
Опис 5
Справ:
8; 1954 р.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Річні плани та звіти про їх виконання.
Опис 6
Справ:
62; 1943-1950 р.
Накази та розпорядження основної діяльності. Річний звіт з кадрової роботи.
Опис 7
Справ:
67; 1956-1961 р.
Відомості про виконання планових
організаціями міста. Штатні розписи.
Ф. Р-107
Справ:
Опис 1
Справ:

показників торговельними підприємствами і

Київське міське відділення спеціального торгу в УРСР
14; 1943-1967 рр.

14; 1943-1967 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Фінансово-господарські звіти.

Ф. Р-108
Справ:

Житлово-комунальна контора виробничо-експлуатаційного управління
газового господарства виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
6; 1948-1950, 1953 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1948-1950, 1953 рр.
Кошторис прибутків і витрат. Картки особових рахунків. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф. Р-109

Відділ робітничого постачання Київського державного будівельномонтажного тресту “Київгазбуд-1”

Справ:

24; 1947-1949 рр.

Опис 1
Справ:
19 ; 1947-1949 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Фінансово-господарські звіти.
Відомості про роботу відділів: організації торгівлі, планово-економічного, громадського
харчування, торгівлі промисловими товарами, капітального будівництва.
Опис 2
Справ:
5; 1949 р.
Особові справи робітників і службовців.
Ф. Р-110
Справ:

Відділ торгівлі виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів
трудящих м. Києва
39; 1943-1955 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1943-1955 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про виконання плану товарообігу. Місячні
плани роботи контрольно-ревізійного бюро. Протоколи виробничих нарад. Річні фінансові
звіти. Штатний розпис. Особові справи працівників. Картотека особових рахунків робітників
і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-111
Справ:

Правління каси взаємодопомоги інвалідів Великої Вітчизняної війни та
пенсіонерів Жовтневого району м. Києва
27; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1946-1950 рр.
Накази правління каси взаємодопомоги. Списки робітників і службовців ремонтнобудівельних бригад. Виробничо-фінансовий план. Касова книга. Особові картки робітників і
службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-112
Справ:

Міське садівництво виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
55; 1943-1948 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1943-1944 рр.
Накази з основної діяльності. Картки особових рахунків робітників і службовців.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 2
Справ:
5; 1945 р.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Річний звіт. Картки особових рахунків
робітників і службовців.

Опис 3
Справ:
9; 1946 р.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Особові справи працівників. Річний
фінансово-господарський звіт.
Опис 4
Справ:
17; 1947 р.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи кваліфікаційної комісії. Річний
фінансовий звіт. Кошторис адміністративно-управлінських витрат. Особові справи, картки
особових рахунків працівників, звільнених з роботи.
Опис 5
Справ:
17; 1948 р.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Протоколи
кваліфікаційної комісії. Особові справи, картки особових рахунків працівників, звільнених з
роботи.
Ф. Р-113
Справ:

Рада кооперативного страхування членів
кооперації та кооперації інвалідів м. Києва
205; 1947-1955 рр.

артілей

промислової

Опис 1
Справ:
72; 1947-1951 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи, постанови засідання президії ради.
Статут міської промислової страхової каси. Річні звіти та акти ревізії фінансовогосподарської діяльності. Заяви про реєстрацію артілей. Штатний розпис адміністративногосподарського та медичного персоналу.Особові рахунків робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
82; 1948-1954 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 3
Справ:
52; 1950-1955 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р-114
Справ:

Київське міське бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони
здоров’я УРСР
16; 1943-1944, 1946-1948 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1943-1944, 1946-1948 рр.
Статистичні звіти про роботу бюро. Акти збитків, нанесених нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Штатний розпис.

Ф. Р-115
Справ:

Спілка промислових артілей з виробництва металовиробів Київської
міської ради промислової кооперації
126; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
126; 1945-1955 рр.
Стенограма пренуму спілки, протоколи засідань правління. Постанови президії з
основної діяльності. Статут, довідка про державну реєстрацію спілки. Технічні умови на
вироби артілей. Штатний розпис. Кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний
виробничий звіт. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-116
Справ:

Міська швацька спілка Київської міської ради промислової кооперації
104; 1944-1954 рр.

Опис 1
Справ:
104; 1944-1954 рр.
Протоколи засідання правління. Постанови з основної діяльності. Статут спілки. Звіти
про діяльність спілки. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатний розпис.
Кошторис адміністративно-господарських витрат. Річні виробничо-фінансові плани та звіти.
Ф. Р-117
Справ:

Київська міська малярійна станція відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
87; 1943-1954 рр.

Опис 1
Справ:
87; 1943-1954 рр.
Постанови Ради Міністрів УРСР. Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР.
Розпорядження міського відділу охорони здоров’я. Накази з основної діяльності і особового
складу. Протоколи виробничих нарад. Плани заходів з боротьби з малярією та гельмінтозами.
Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний звіт з
господарсько-фінансової діяльності. Списки робітників та службовців станції.
Ф. Р-118
Справ:

Народні суди (дільничні) Дарницького району м. Києва
134; 1944-1947 рр.

Опис 1
Справ:
134; 1944-1947 рр.
Кримінальні справи.
Ф. Р-119
Справ:

Народні суди (дільничні) Залізничного району м. Києва
1292; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
1292; 1944-1950 рр.
Кримінальні і цивільні справи.

Ф. Р- 123
Справ:

Народні суди (дільничні) Ленінського району м. Києва
470; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
470; 1944-1950 рр.
Кримінальні і цивільні справи.
Ф. Р-125
Справ:

Народні суди (дільничні) Московського району м. Києва
266; 1943-1947 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1944-1946 рр.
Кримінальні справи
Опис 2
Справ:
213; 1944-1947 рр.
Цивільні справи
Опис 3
Справ:
1; 1944-1947 рр.
Цивільні справи
Ф. Р-127
Справ:

Народні суди (дільничні) Жовтневого району м. Києва
202; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1944-1946 рр.
Кримінальні справи
Опис 2
Справ:
12; 1948-1949 рр.
Цивільні справи
Ф. Р-129
Справ:

Народні суди (дільничні) Печерського району м. Києва
440; 1940, 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
172; 1943-1949 рр.
Кримінальні справи.
Опис 2
Справ:
268; 1940,1943-1946 рр.
Цивільні справи.

Ф. Р-135
Справ:

Народні суди (дільничні) Подільського району м. Києва
1078; 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
438; 1943-1949 рр.
Кримінальні справи.
Опис 2
Справ:
615; 1944-1948 рр.
Цивільні справи
Опис 3
Справ:
2; 1944-1948 рр.
Цивільні справи.
Ф. Р-139
Справ:

Народні суди (дільничні) Радянського району м. Києва
2418; 1943-1950 рр.

Опис 1
Справ:
552; 1944-1950 рр.
Кримінальні справи.
Опис 1-ос
Справ:
7; 1944-1949 рр.
Накази з особового складу. Списки народних засідателів.
Опис 2
Справ:
1857; 1943-1950 рр.
Цивільні справи.
Опис 3
Справ:
2; 1944-1950 рр.
Цивільні справи.
Ф. Р-147
Справ:

Народні суди (дільничні) Шевченківського району м. Києва
690; 1943-1949 рр.

Опис 1
Справ:
158; 1944-1948 рр.
Кримінальні справи.
Опис 2
Справ:
531; 1944-1948 рр.
Цивільні справи.

Опис 3
Справ:
1; 1943-1947, 1949 рр.
Цивільні справи.
Ф. Р-149
Справ:

Київський кінотехнікум Міністерства культури УРСР
1794; 1944-1958 рр.

Опис 1
Справ:
166; 1944-1957 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи педагогічних нарад, засідань приймальної та
екзаменаційних комісій. Екзаменаційні відомості. Журнали реєстрації видачі дипломів. Копії
дипломів, довідки про закінчення технікуму. План розподілу випускників. Кошторис
адміністративно-господарських витрат. Картотека особових рахунків працівників. Штатний
розпис. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 2
Справ:
1354; 1944-1958 рр.
Особові справи студентів.
Опис 3
Справ:
245; 1944-1957 рр.
Особові справи працівників.
Опис 4
Справ:
21; 1955-1957 рр.
Накази Міністерства вищої освіти СРСР, Міністерства культури УРСР з питань
організації діяльності вищих та середніх спеціальних закладів. Накази управління кінофікації
та кінопрокату. Екзаменаційні відомості абітурієнтів. Місячні меморіальні ордери. Журнал
реєстрації платіжних відомостей.
Опис 5
Справ:
8; 1958 р.
Накази з основної діяльності. Журнали реєстрації виданих дипломів. Штатні розписи.
Ф. Р-150
Справ:

Київський статистичний технікум та його профспілковий комітет
2152; 1944-1958 рр.

Опис 1
Справ:
251; 1944-1958 рр.
Листування з Міністерством вищої освіти УРСР з питань організації навчальновиховного процесу у вищих та середніх спеціальних закладах. Накази з основної діяльності.
Листування з Ленінським райвиконкомом м. Києва щодо надання приміщення для технікуму.
Статут технікуму. Навчальні плани та програми. Протоколи засідань педагогічних рад;
приймальних, кваліфікаційних, предметних комісій. Навчальні плани. Екзаменаційні
відомості. Журнали реєстрації виданих дипломів. Копії дипломів, довідки про закінчення
технікуму. План розподілу випускників. Квартальні касові плани. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Штатний розпис. Річний фінансовий звіт. Кошторис до проекту

будівництва технікуму. Картотека особових рахунків працівників. Списки викладачів.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 2
Справ:
126; 1944-1958 рр.
Особові справи робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
977; 1944-1958 рр.
Особові справи студентів, які закінчили технікум.
Опис 4
Справ:
49; 1947-1952 рр.
Особові справи студентів, які навчалися екстерном.
Опис 5
Справ:
8; 1958 р.
Особові справи студентів.
Опис 7
Справ:
690; 1949-1958 рр.
Залікові книжки студентів.
Опис 8
Справ:
10; 1950-1958 р.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Фінансові звіти каси
взаємодопомоги.
Ф. Р-151
Справ:

Київський
хіміко-механічний
промисловості СРСР
138; 1943-1958 рр.

технікум

Міністерства

хімічної

Опис 1
Справ:
127; 1943-1958 рр.
Накази з основної діяльності. Навчальні плани. Копії свідоцтв про народження,
атестатів зрілості абітурієнтів. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Семестрові
відомості успішності студентів. Кошторис адміністративно-господарських витрат і штатний
розпис. Річний фінансовий звіт. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 2
Справ:
2; 1955 р.
Листування з Міністерствами вищої освіти УРСР, хімічної промисловості СРСР з
питань організації навчального процесу, фінансово-господарської діяльності. Місячні
меморіальні ордери. Обіговий баланс.
Опис 3
Справ:

3; 1956 р.

Копії наказів Міністерства хімічної промисловості СРСР, листування з Управлінням
навчальними закладами Міністерства вищої освіти УРСР з питань організації навчального
процесу, фінансування витрат на утримання технікуму.
Опис 4
Справ:
4; 1957 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
Те саме.
Ф. Р-152
Справ:

2; 1958 р.

Київське міське добровільне товариство працівників тваринницького
господарства “Промінь”
53; 1946-1956 рр.

Опис 1
Справ:
43; 1946-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідання правління товариства. Річні
фінансово-господарські звіти. Виробничо-фінансові, контрольно-кормові плани. Картки
особових рахунків членів і працівників товариства. Ліквідаційний баланс товариства.
Опис 2
Справ:
10; 1954-1956 рр.
Заяви про вступ до товариства. Акти обстеження пасіки ветеринарним лікарем. Трудові
та господарські договори. Договори на здійснення гужових перевезень. Обігова відомість.
Меморіальні ордери. Журнал реєстрації вихідної кореспонденції.
Ф. Р-153
Справ:

Київське міське добровільне товариство працівників тваринницького
господарства “Перемога”
34; 1948-1956 рр.

Опис 1
Справ:
34; 1948-1956 рр.
Протоколи засідань правління. Накази з основної діяльності. Список членів товариства.
Особові рахунки членів товариства. Річний звіт з фінансово-господарської діяльності. Картки
особових рахунків працівників. Ліквідаційний баланс товариства.
Ф. Р-154

Трест “Київміськсвітло” Управління благоустрою виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

42; 1935-1941, 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
42; 1935-1941, 1944-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Особові справи працівників
тресту, звільнених з роботи. Відомості про виплату заробітної плати працівникам.
Ф. Р-155
Справ:

Трест зеленого будівництва виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих
108; 1939-1941,1943-1956 рр.

Опис 1
Справ:
108; 1939-1947, 1943-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Постанова Раднаркому СРСР та ЦК КП/б/У від 25.09
1945 р. №1549 “Про будівництво першої черги Київського міського парку”. Свідоцтво та
диплом за участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці. Виробничо-фінансові плани
та звіти про їх виконання. Річний фінансовий звіт. Кошториси видатків на капітальне
будівництво. Штатний розпис. Списки працівників.
Ф. Р-156
Справ:

Державне союзне Київське будівельне управління
управління паливного будівництва “Укрпаливобуд”
4; 1939-1947, 1943-1956 рр.

Українського

Опис 1
Справ:
4; 1939-1947, 1943-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Річний звіт. Відомості про нарахування заробітної платні
робітникам і службовцям будівельної ділянки № 3.
Ф. Р-157
Справ:

Київський державний будівельно-монтажний трест “Київгазбуд”
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
204; 1945-1954 рр.

Опис 1
Справ:
174; 1945-1953 рр.
Накази з основної діяльності. Положення і статут тресту. Проектне завдання на
спорудження газових мереж. Накази з особового складу. Списки особового складу тресту та
підвідомчих підприємств. Статистичний звіт. Штатний розпис і кошторис. Річний фінансовий
звіт. Ліквідаційний баланс. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
25; 1945-1954 рр.
Особові справи працівників тресту.
Опис 3
Справ:
5; 1950 рр.
Особові справи працівників тресту.

Ф. Р-158
Справ:

Будівельно-монтажний трест “Київгазбуд” виробничо-експлуатаційного
управління газового господарства Київської міської ради депутатів
трудящих
11; 1949-1950 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1949-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Картки особових рахунків
робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-159
Справ:

Трест “Міськжитлопостачторг” житлового управління
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
113; 1943-1955 рр.

виконавчого

Опис 1
Справ:
5; 1943-1944 рр.
Рішення міськвиконкому про організацію тресту. Накази з основної діяльності. Штатний
розпис і кошторис адміністративно-управлінських витрат. Річний фінансовий план і звіт.
Особові справи працівників тресту.
Опис 2
Справ:
5; 1945-1946 рр.
Те саме
Опис 3
Справ:
8; 1946 р.
Те саме
Опис 4
Справ:
9; 1947 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
12; 1948 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
Те саме

9; 1949 р.

Опис 7
Справ:
11; 1950 р.
Те саме.
Опис 8
Справ:

46; 1951-1955 р.

Акт приймання-передавання справ. Ліквідаційний баланс. Списки працівників тресту.
Ф. Р-160
Справ:

Трест “Міськпостач” виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
83; 1943-1955 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1943-1944 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансовий план. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-управлінських витрат. Річний фінансовий звіт. Особові справи
працівників тресту.
Опис 2
Справ:
6; 1945 рр.
Те саме
Опис 3
Справ:
9; 1946 р.
Те саме
Опис 4
Справ:
8; 1947р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
7; 1948 р.
Те саме.
Опис 6
Справ:
8; 1949 р.
Те саме
Опис 7
Справ:
5; 1945-1949р.
Те саме.
Опис 8
Справ:
35; 1950-1955 р.
Накази та розпорядження з основної діяльності.
Ф. Р-161
Справ:

Дитячі будинки м. Києва
411; 1920-1935, 1946-1965 рр.

Опис 1
Справ:
238; 1922-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад. Навчальні
програми. Плани з навчально-виховної роботи. Списки вихованців будинків. Класні

журнали. Фінансовий звіт. Інвентарна книга. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Особові картки працівників і вихованців інтернату.
Опис 2
Справ:
42; 1920, 1923-1930 рр.
Протоколи засідань педагогічних рад, загальних зборів дитячих організацій. Фінансові
звіти. Особові картки працівників і вихованців. Відомості про нарахування заробітної плати.
Опис 3
Справ:
131; 1946-1965 р.
Рішення бюро Київського міськкому КПУ про стан навчально-виховної роботи у
дитячих будинках м. Києва. Протоколи методичних нарад. Акти перевірки навчальновиховної роботи. Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний
фінансовий звіт.
Ф. Р-162
Справ:

Київський оптово-роздрібний заготівельний плодово-овочевий торг
“Київзаготплодоовочеторг” Міністерства торгівлі УРСР
84; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1944 р.
Картотека особових рахунків працівників.
Опис 2
Справ:
9; 1945 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансовий план. Річний фінансовогосподарський звіт. Картотека особових рахунків працівників.
Опис 3
Справ:
11; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Стенограми нарад працівників торговельної мережі.
Опис 4
Справ:
11; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Стенограми нарад працівників торговельної мережі.
Опис 5
Справ:
14; 1948 р.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Транспортно-фінансовий план. Річний
фінансово-господарський звіт. Картотека особових рахунків працівників.
Опис 6
Справ:
8; 1949 р.
Те саме.
Опис 7
Справ:
27; 1950 р.
Те саме.

Ф.Р-163
Справ:

Перше будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -1”
32; 1946-1953 рр.

державного

Опис 1
Справ:
32; 1946-1953 рр.
Картотека особових рахунків робітників і службовців. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф.Р-164
Справ:

Третє будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -1”
3; 1949 р.

державного

Опис 1
Справ:
3; 1949 р.
Річні баланси. Штатний розпис. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф.Р-165
Справ:

Четверте будівельно-монтажне управління Київського державного
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -1”
18; 1948-1950 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1948-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Журнал обліку молодих спеціалістів, випускників
ремісничих училищ. Річний звіт. Штатний розпис та кошторис. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Ф.Р-166
Справ:

П’яте будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -1”
5; 1948, 1950 рр.

державного

Опис 1
Справ:
5; 1948, 1950 рр.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис і кошторис. Картотека особових
рахунків робітників і службовців.

Ф.Р-167
Справ:

Перше будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -2”
2; 1949-1950 рр.

державного

Опис 1
Справ:
2; 1949-1950 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Річний звіт.
Ф.Р-168
Справ:

Друге будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -2”
19; 1948-1950 рр.

державного

Опис 1
Справ:
3; 1949-1950 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Картки особових рахунків працівників.
Опис 2
Справ:
Те саме.

5; 1949 р.

Опис 3
Справ:
Те саме.

11; 1948-1950 рр.

Ф.Р-169
Справ:

Четверте будівельно-монтажне управління Київського державного
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -2”
1; 1949-1950 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1949-1950 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Річні звіти.
Ф.Р-170
Справ:

П’яте будівельно-монтажне управління Київського
будівельно-монтажного тресту “Київгазбуд -2”
3; 1949-1950 рр.

державного

Опис 1
Справ:
3; 1949-1950 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Річні плани. Відомості про нарахування
заробітної плати робітникам і службовцям.

Ф.Р-171
Справ:

Друге будівельно-монтажне управління Київського будівельного тресту
Міністерства вищої освіти СРСР “Київвузбуд”
75; 1947-1955 рр.

Опис 1
Справ:
75; 1947-1955 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань кваліфікаційних
комісій. Звіти про виконання будівельних робіт. Річні виробничі плани. Штатний розпис і
кошторис витрат. Картотека особових рахунків працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати робітникам і службовцям. Ліквідаційний баланс.
Ф.Р-172
Справ:

Київське будівельно-монтажне управління Українського
тресту з
будівництва
підприємств
машиноприладобудування
“Укрмашиноприладбуд”
39; 1948-1955 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1948-1955 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань кваліфікаційних комісій. Річні
виробничі плани. Штатний розпис і кошторис витрат. Картотека особових рахунків
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-173
Справ:

Управління річкового транспорту виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
98; 1943-1951 рр.

Опис 1
Справ:
86; 1943-1951 рр.
Накази з основної діяльності. Річний план управління та баланс. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний баланс з експлуатації річкового
флоту і обсягу капіталовкладень. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Особові справи працівників, звільнених з роботи. Відомості про нарахування заробітної
плати.
Опис 2
Справ:
1; 1948 р.
Меморіальні ордери. Картотека балансових рахунків.
Опис 3
Справ:
4; 1949 р.
Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР з галузевих
питань. Меморіальні ордери. Картотека балансових рахунків.
Опис 4
Справ:
6; 1950 р.
Те саме.

Опис 5
Справ:
Те саме.
Ф. Р-174
Справ:

11; 1951 р.

Перший київський торг промислових товарів міського управління
місцевими торгами
41; 1938, 1943-1946 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1938, 1943-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Структура, штатний розпис управлінського апарату.
Кошторис адміністративно-господарських витрат. Протоколи виробничих нарад працівників
торгу.
Ф. Р-175

Будівельне управління Київського будівельного тресту “Хрещатикбуд”

Справ:

30; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
30; 1944-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Річний звіт. Штатний розпис і кошторис адміністративноуправлінських витрат. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-176
Справ:

Київське міське управління місцевими торгами Міністерства торгівлі
УРСР
150; 1944-1955 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1945 р.
Накази з основної діяльності. Основні показники фінансово-господарської діяльності
місцевих торгів. Торговельно-фінансовий план. Річний фінансовий звіт. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарських витрат. Особові справи і картотека особових
рахунків робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 2
Справ:
18; 1946 рр.
Те саме.
Опис 3
Справ:
21; 1947 р.
Накази Міністерства торгівлі УРСР про організацію Київхлібторгу. Основні показники
виробничої діяльності. Торговельно-фінансовий план. Річний статистичний звіт. Протоколи
засідань кваліфікаційної комісії. Особові справи та картотека особових рахунків робітників і
службовців. Баланс ліквідованих відділів робітничого постачання.

Опис 4
Справ:
Те саме

24; 1948 р.

Опис 5
Справ:
Те саме.

15; 1949 р.

Опис 6
Справ:
7; 1945-1949 рр.
Розпорядження з основної діяльності. План товарообігу. Річний статистичний звіт.
Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Фінансовий план.
Протоколи засідань балансових комісій. Протоколи засідань кваліфікаційних комісій.
Відомості про атестацію працівників. Списки та особові справи працівників.
Опис 7
Справ:
Те саме.

56; 1950-1955 рр.

Ф. Р-177

Третє будівельно-монтажне управління тресту “Київміськбуд -1”

Справ:

12; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1946-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Журнал обліку особового складу.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
4; 1949 рр.
Накази з основної діяльності. Журнал обліку особового складу. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 3
Справ:
2; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Журнал обліку особового складу.
Ф. Р-178
Справ:

Друге будівельно-монтажне управління
“Більшовик” тресту “Київпромбуд”
7; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1946-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт.

із

будівництва

заводу

Ф. Р-183
Справ:

Ремісничі училища № 1, № 7, № 8, № 10 Київського обласного
управління трудових резервів
173; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
58; 1946-1948 рр.
Накази начальника Республіканського управління трудових резервів при РНК УРСР і
Народного комісаріату легкої промисловості УРСР від 26 жовтня 1944 р. № 348 і № 317
“Про організацію ремісничого училища взуттєвиків у м. Києві на базі четвертої взуттєвої
фабрики”. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань навчальнометодичної ради, методичної комісії із загальноосвітніх дисциплін. Плани, звіти з навчальнометодичної роботи. Річний фінансовий звіт. Звіт про результати проведення випускних
екзаменів. Штатний розпис та кошторис адміністративно-господарських витрат.
Статистичний звіт. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис-ос
Справ:
115; 1944-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідання кваліфікаційної комісії.
Характеристики, книга обліку студентів. Списки випускників. Списки працівників училища,
їх особові рахунки. Відомості про нарахування заробітної платні.
Ф. Р-184
Справ:

Київське друге медичне училище відділу охорони здоров’я виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
96; 1944-1956 рр.

Опис 1
Справ:
96; 1944-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Кошторис курсів з підвищення кваліфікації. Штатний
розпис, кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний фінансовий звіт.
Екзаменаційні відомості. Журнал реєстрації видачі дипломів. Протоколи перевідних іспитів.
Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-185
Справ:

Київська перша швейна фабрика Київського виробничого об’єднання
швейної промисловості “Україна” та її профспілковий комітет
272; 1944-1964 рр.

Опис 1
Справ:
228; 1944-1964 рр.
Накази з основної діяльності. Рішення виконкому Кагановицької райради депутатів
трудящих м. Києва” від 9 червня 1954 року № 1649 “Про передачу в орендне користування
швейній фабриці № 1 приміщення по вул. Федорова № 18”. Свідоцтво про державну
реєстрацію фабрики. Листування з міністерствами, управлінням місцевої і паливної
промисловості з виробничих питань. Протоколи виробничих нарад, засідань кваліфікаційної
комісії. Технологічні схеми на пошиття виробів. Річні фінансові і виробничі плани та звіти.
Титульні списки з капітального будівництва. Журнал обліку винаходів, раціоналізаторських
пропозицій. Норми витрат сировини та матеріалів. Звіт з охорони праці та техніки безпеки.
Штатний розпис і кошториси адміністративно-господарських витрат. Місячні баланси.

Опис 2
Справ:
44; 1957-1963 рр.
Постанови Київського обкому профспілок робітників місцевої промисловості та
комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Річні фінансові
звіти.
Ф. Р-187
Справ:

Київська дослідно-технічна швейна фабрика ім. О. М. Горького
Українського науково-дослідного інституту швейної промисловості
Міністерства легкої промисловості УРСР та її профспілковий комітет
577; 1932-1935, 1944-1967 рр.

Опис 1
Справ:

466; 1944-1967 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Свідоцтво про державну
реєстрацію фабрики. Протоколи нарад. Технологічні схеми на пошиття виробів. Виробничі
плани та звіти. Річний звіт з капітального будівництва. Журнал обліку винаходів,
раціоналізаторських пропозицій. Норми витрат сировини. Звіти: статистичний, з охорони
праці, техніки безпеки. Штатний розпис. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Місячні баланси. Річні фінансово-господарські звіти. Листування з Міністерством легкої
промисловості УРСР, головним управлінням швейної промисловості та іншими
організаціями з виробничих питань.
Опис 1-ос
Справ:
14; 1932-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Опис 2
Справ:
97; 1950-1967 рр.
Постанови Київського обкому профспілок робітників місцевої промисловості та
комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис,
штатний розпис і фінансовий звіт комітету профспілки.
Ф. Р-188
Справ:

Київська фабрика головних уборів Управління легкої промисловості
Ради
народного
господарства
Київського
економічного
адміністративного району та її профспілковий комітет
310; 1944-1963 рр.

Опис 1
Справ:
260; 1944-1963 рр.
Статут фабрики. Накази з основної діяльності та особового складу. Доповідна записка
про відновлення роботи Київської фабрики головних уборів. Свідоцтво про державну
реєстрацію фабрики. Протоколи виробничих нарад. Технологічні схеми на пошиття
виробів. Виробничі плани та звіти. Річний звіт з капітального будівництва. Журнал обліку
винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Норми витрат сировини. Штатні розписи та

кошториси адміністративно-господарських
господарські звіти.

витрат. Місячні баланси. Річні фінансово-

Опис 2
Справ:
50; 1950-1962 рр.
Постанови Київського обкому профспілки робітників місцевої промисловості та
комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис,
штатний розпис і фінансовий звіт комітету профспілки.
Ф. Р-189
Справ:

Київський завод лічильних приладів Головного управління з
виробництва оргтехніки Міністерства приладобудування засобів
автоматизації і систем управління УРСР та його профспілковий комітет
393; 1946-1967 рр.

Опис 1
Справ:
318; 1946-1967 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Статут заводу. Протоколи
виробничих нарад. Виробничі плани та звіти. Річні фінансово-господарські звіти. Звіт з
капітального будівництва. Журнал обліку винаходів, раціоналізаторських пропозицій.
Штатний розпис та кошториси адміністративно-господарських і цехових витрат. Місячні
баланси.
Опис 2
Справ:
75; 1949-1967 рр.
Постанови Київського обкому профспілки робітників місцевої промисловості та
комунального господарства. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні
договори. Фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-190
Справ:

Київська швейна фабрика тресту постачання цукрової промисловості
“Укрцукроремзбут”
Ради
народного
господарства
Київського
економічного адміністративного району
111; 1938-1941,1944-1960 рр.

Опис 1
Справ:
111; 1938-1941, 1944-1960 рр.
Накази директора з основної діяльності та особового складу. Акт інвентаризації майна,
евакуйованого з м. Києва і відправленого до Алмаатинського цукробурякотресту. Протоколи
виробничих нарад. Виробничі плани та звіти. Фінансово-господарські звіти. Річний
титульний список з капітальних робіт. Колективні договори. Штатний розпис. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-191
Справ:

Київська спеціальна середня школа з підготовки до війських училищ
військово-повітряних сил Міністерства освіти УРСР
356; 1944-1955 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1944 рр.
Положення про школу. Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти про роботу
школи. Класні журнали. Особові справи учнів, які вибули зі школи.
Опис 2
Справ:
24; 1945-1946 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних
комісій, методичних об’єднань. Класні журнали. Журнал обліку атестатів зрілості, золотих
та срібних медалей, виданих випускникам школи. Звіт про роботу. Штатний розпис і
кошторис адміністративно-господарських витрат. Річний фінансовий звіт. Списки особового
складу працівників та учнів школи.
Опис 3
Справ:
Те саме.

29; 1946-1947, 1953 рр.

Опис 4
Справ:
Те саме.

42; 1947-1948, 1954 рр.

Опис 5
Справ:
Те саме.

32; 1948-1949, 1955 рр.

Опис 6
Справ:
Те саме.

24; 1949-1950 рр.

Опис 7
Справ:
Те саме.

34; 1950-1951 рр.

Опис 8
Справ:
Те саме.

33; 1951-1952 рр.

Опис 9
Справ:
Те саме.

35; 1952-1953 рр.

Опис 10
Справ:
Те саме.

33; 1953-1954 рр.

Опис 11
Справ:
Те саме.

35; 1953-1954 рр.

Опис 12
Справ:
25; 1955 р.
Те саме. Трудові книжки працівників.
Ф. Р-192
Справ:

Загальноосвітні школи м. Києва
549; 1938-1966 рр.

Опис 1
Справ:
222; 1938-1952 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад, методичних
об’єднань, батьківських комітетів. Протоколи проведення іспитів. Журнали обліку видачі
атестатів зрілості, золотих і срібних медалей. Звіти з навчально-виховної роботи. Штатні
розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. Списки
особового складу працівників та учнів шкіл.
Опис 1-ос
Справ:
252; 1943-1952 рр.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 4
Справ:
11; 1951-1966 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад.
Опис 5
Справ:
22; 1956-1965 рр.
Те саме. Звіти з навчально-виховної роботи шкіл.
Опис 7
Справ:
26; 1957-1966 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад.
Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Опис 8
Справ:
16; 1956-1957,1960-1961 рр.
Накази директорів шкіл з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічних рад,
методичних комісій вчителів-предметників, виробничих нарад працівників шкіл.
Ф. Р-271
Справ:

Київська професійно-технічна школа Української ради промислової
кооперації
26; 1946-1949 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1946 р.
Навчальні плани, програми з індивідуального пошиття взуття, чоловічого та жіночого
одягу. Штатний розпис. Особові справи працівників, звільнених з роботи. Особові рахунки
працівників.

Опис 2
Справ:
5; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Звіти про роботу школи. Штатний розпис. Особові
рахунки працівників.
Опис 3
Справ:
6; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідання кваліфікаційної комісії з атестації
учнів. Звіт про роботу школи. Штатний розпис. Особові рахунки працівників.
Опис 4
Справ:
7; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідання кваліфікаційної комісії з атестації
учнів. Протоколи засідань педагогічної ради.
Ф. Р-274
Справ:

Київська автошкола Всесоюзного навчально-виробничого комбінату
“Енерготранснавчтекстиль”
28; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1944-1946 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради. Журнал обліку
курсантів.
Опис 2
Справ:
3; 1946 р.
Книга обліку курсантів. Річний фінансовий звіт.
Опис 3
Справ:
10; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників філіалу. Квартальні плани та
звіти про їх виконання. Книга обліку курсантів. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 4
Справ:
5; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи працівників.
Опис 5
Справ:
1; 1949 р.
Накази з основної діяльності.
Опис 6
Справ:
2; 1945-1946 рр.
Звіти про виконання навчальних планів.
Опис 7
Справ:
1; 1947 р.
Копії наказів з основної діяльності. Розпорядження з особового складу.

Ф. Р-275
Справ:

Школа-інтернат № 69 Жовтневого району м. Києва
36; 1945-1950 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1945-1950 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Штатний розпис. Кошторис адміністративногосподарських витрат. Плани та фінансові звіти.
Опис 1-ос
Справ:
11; 1945-1949 рр.
Накази з особового складу. Особові рахунки робітників та службовців.
Ф. Р-276
Справ:

Школа-інтернат для глухонімих дітей № 105 м. Києва
18; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1944-1948 рр.
Кошторис адміністративно-господарських витрат. Штатний розпис. Фінансові звіти.
Опис 1-ос
Справ:
8; 1946-1948 рр.
Особові рахунки робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р-282
Справ:

Школи фабрично-заводського
управління трудових резервів
101; 1943-1949 рр.

навчання

Київського

обласного

Опис 1
Справ:
39; 1943-1948 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Фінансові звіти.
Паспорти шкіл. Звіти з навчально-виробничої роботи.
Опис 1-ос
Справ:
62; 1944-1949 рр.
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Особові рахунки робітників і службовців.
Списки працівників та учнів шкіл. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.

Ф. Р-284

Київське лісопромислове господарство Головного управління цукрової
промисловості УРСР

Справ:

24; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1944-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Квартальні плани роботи та звіти про їх виконання.
Інструкції з бухгалтерського обліку. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Штатні розписи. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-285
Справ:

Лісопромислове господарство Київського тресту матеріально-технічного
постачання житлової системи “Міськжитлопостачторг”
16; 1943-1951 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1943-1951 рр.
Положення про ліспромгосп. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Книга обліку працівників. Витяг з рішення міськради про ліквідацію ліспромгоспу.
Ф. Р-286
Справ:

Київська третя теплоелектроцентраль Міністерства енергетики та
електрифікації УРСР та її профспілковий комітет
257; 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
203; 1944-1960 рр.
Штатні розписи. Акти збитків, нанесених електростанції № 3 нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Річні фінансово-господарські
звіти. Протоколи засідань технічної ради щодо розгляду раціоналізаторських пропозицій.
Плани роботи відділів: загального, експлуатаційного, капітального будівництва.
Опис 2
Справ:
54; 1951-1962 рр.
Колективні угоди. Протоколи загальних зборів членів профспілки. Звіти про роботу
комітету профспілки. Фінансові звіти.
Ф. Р-287
Справ:

Експлуатаційний річковий парк Управління річкового транспорту
44; 1946-1951 рр.

Опис 1
Справ:
44; 1946-1951 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Книги обліку особового складу.
Положення про річковий парк. Річні виробничі плани та звіти про їх виконання. Особові
справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р-288

Машино-прокатна база тресту “Київгазбуд”

Справ:

10; 1948-1950 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1948-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про базу. Фінансово-господарські звіти.
Штатні розписи. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-289
Справ:

Київська міська п’ята клінічна дитяча інфекційна лікарня відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
393; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
22; 1944-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Журнал реєстрації хворих. Історії хвороб. Річні
фінансові звіти. Штатні розписи.
Опис 2
Справ:
90; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Журнал реєстрації хворих. Історії хвороб. Річні
фінансові звіти. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
153; 1947 р.
Історії хвороб.
Опис 4
Справ:
3; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Картотека особових рахунків
робітників і службовців.
Опис 5
Справ:
27; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Річний фінансовий звіт. Особові справи і картотека
особових рахунків робітників і службовців.
Опис 6
Справ:
48; 1949 р.
Те саме.
Опис 7
Справ:
50; 1950 р.
Те саме.
Ф. Р-290

Гараж виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

11; 1945-1950 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1945-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-291
Справ:

Київський центральний робітничий кооператив
590; 1922-1931 рр.

Опис 1
Справ:
590; 1922-1931 рр.
Протоколи загальних зборів. Накази з основної діяльності. Положення про
кооперативи. Правила внутрішнього розпорядку. Наказ губвиконкому про утворення
Київського центрального робітничого кооперативу. Баланси. Фінансові звіти. Ліквідаційний
баланс кооперативу. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-292
Справ:

Київське державне підприємство роздрібної
Київського міського торгового відділу
123; 1932-1935 рр.

торгівлі

(Київторг)

Опис 1
Справ:
123; 1932-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи ззборів працівників продовольчих контор.
Баланси. Річні фінансові звіти. Плани із заготівлі сільськогосподарських продуктів. Списки
та особові рахунки працівників.
Ф. Р-293
Справ:

Київський міський харчовий торг Народного комісаріату торгівлі УРСР
359; 1927-1939 рр.

Опис 1
Справ:
156; 1927-1938 рр.
Накази з основної діяльності.
рахунки працівників.

Баланси. Протоколи виробничих нарад. Особові

Опис 2
Справ:
203; 1935-1939 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів, виробничих нарад. Акти
ревізій. Баланси. Штатний розпис. Річні звіти. Особові рахунки працівників.
Ф. Р-294
Справ:

Київська юридична школа Міністерства юстиції УРСР
1816; 1944-1953 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1944 р.
Особові справи випускників.

Опис 2
Справ:
99; 1945 р.
Те саме.
Опис 3
Справ:
110; 1946 р.
Звіти про роботу школи. Списки випускників. Особові справи студентів.
Опис 4
Справ:
88; 1947 р.
Те саме.
Опис 5
Справ:
101; 1948 р.
Протоколи державної екзаменаційної комісії. Особові справи випускників.
Опис 6
Справ:
102; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, екзаменаційної
та атестаційної комісій. Звіти про роботу школи. Особові справи випускників.
Опис 7
Справ:
105; 1950 р.
Те саме.
Опис 8
Справ:
100; 1951 р.
Те саме.
Опис 9
Справ:
15; 1952 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи екзаменаційної комісії. Конспекти лекцій.
Звіт про роботу школи.
Опис 10
Справ:
94; 1953 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи державної екзаменаційної комісії. Особові
справи працівників школи.
Опис 11
Справ:
9; 1944 р.
Особові справи випускників.
Опис 12
Справ:
104; 1945 р.
Те саме.

Опис 13
Справ:
322; 1946 р.
Те саме.
Опис 14
Справ:
149; 1947 р.
Те саме.
Опис 15
Справ:
97; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Звіти про роботу заочного відділення. Особові справи
випускників.
Опис 16
Справ:
113; 1949 р.
Накази з основної діяльності. Особові справи випускників школи.
Опис 17
Справ:
126; 1950 р.
Те саме.
Опис 18
Справ:
20; 1951 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи приймальної комісії та засідань методичної
ради. Навчальний план заочного відділення. Особові справи випускників.
Опис 19
Справ:
4; 1952 р.
Накази з основної діяльності. Звіти про роботу
засідань методичної ради.

заочного відділення. Протоколи

Опис 20
Справ:
5; 1953 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань методичної ради. Список студентів
заочного відділення.
Опис 21
Справ:
3; 1944 р.
Фінансові звіти.
Опис 22
Справ:
4; 1945 р.
Статистичні та фінансові звіти. Баланси.
Опис 23
Справ:
3; 1946 р.
Річний кошторис. Фінансовий звіт.

Опис 25
Справ:
4; 1948 р.
Річний кошторис. Річний фінансовий звіт. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 26
Справ:
4; 1949 р.
Річний фінансовий звіт. Кошторис. Статистичні звіти відділу кадрів. Журнал обліку
сплати за навчання. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 27
Справ:
4; 1950 р.
Річний фінансовий звіт. Кошторис. Листування з Міністерством фінансів УРСР з
фінансових питань. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 28
Справ:
4; 1951 р.
Річний фінансовий звіт. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 29
Справ:
4; 1952 р.
Кошторис. Річний фінансовий звіт. Особові рахунки робітників і службовців.
Опис 30
Справ:
10; 1953 р.
Кошторис. Журнал реєстрації видачі дипломів та свідоцтв. Особові рахунки
робітників і службовців.
Ф. Р-295-с
Справ:

Київський міський військовий комісаріат
77; 1943-1959 рр.

Опис 1-с
Справ:

77; 1943-1959 рр.

Ф. Р-296
Справ:

Житлове управління виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
712; 1933-1937, 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
542; 1943-1969 рр.
Накази з основної діяльності. Акти про збитки, нанесені житловому господарству
м. Києва нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Протоколи виробничих нарад. Баланси. Штатні розписи та кошториси адміністративногосподарських витрат. Експлуатаційно-фінансові плани. Плани з підготовки кадрів.
Статистичні і фінансові звіти.

Опис 2-с
Справ:

91; 1944-1964 рр.

Опис 3
Справ:
51; 1933-1937 рр.
Накази з основної діяльності. Інструкції зі складання договорів на оренду приміщень.
Протоколи загальних зборів працівників. Річні фінансові звіти. Баланси. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 4
Справ:
28; 1963-1969 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошториси витрат. Фінансові та
статистичні звіти.
Ф. Р-297
Справ:

Київський
міський
промисловий
комбінат
відділу
місцевої
промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
6; 1945-1946 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1945-1946 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Список працівників, нагороджених
медаллю “За доблесну працю у роки Великої Вітчизняної війни”. Особові справи
працівників, звільнених з роботи. Журнал обліку працівників.
Ф. Р-298
Справ:

Виробничі підприємства Головного управління постачання Народного
комісаріату місцевої промисловості УРСР
5; 1945-1946 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1945-1946 рр.
Накази з основної діяльності. Річні звіти про виконання планових показників. Штатні
розписи та кошториси. Заяви працівників про приймання на роботу та звільнення з неї.
Ф. Р-299
Справ:

Київський кооперативний інститут ім. В. Я. Чубаря
1; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1928-1929 рр.
Навчальний план. Проект навчального плану кооперативної профшколи.
Ф. Р-301

Хахутов Шалва Дмитрович – професор Київського медичного інституту

Справ:

5; 1921-1941 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1921-1941 рр.
Біографічні документи: заява про зарахування на посаду професора кафедри
пропедевтичної хірургії Київського медичного інституту (1930), протокол судового засідання
народного суду щодо звинувачення Ш. Д. Хахутова, як начальника будівництва Інституту
швидкої допомоги, у затримці будівництва інституту, висновки експертів про відсутність
злочину у діях Хахутова Ш. Д.
Документи творчої та службової діяльності: монографія “Патологічні псевдоартрози
і їх хірургічне лікування” (1929), копії доповідей Н. І. Шпільрейна (Москва), В. Штерна
(Німеччина, Гамбург) на 7-й Міжнародній психотехнічній конференції (1931). Листування з
грузинськими колегами (1928-1929). Листи від медсестер 12-ї Радянської лікарні (1921),
лікарів, які стажувалися у Ш. Д. Хахутова (1923).
Ф. Р-306
Справ:

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих
268; 1920-1921, 1937, 1938, 1941, 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
247; 1944-1962 рр.
Накази Міністерства соціального забезпечення УРСР щодо працевлаштування
інвалідів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., інвалідів праці, пенсіонерів і членів родин
загиблих військовослужбовців. Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Рішення,
розпорядження міськвиконкому з питань соціального забезпечення киян. Відомості про
працевлаштування пенсіонерів. Звіти про діяльність дитячих будинків і будинків інвалідів,
матеріально-побутове обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Опис 2
Справ:
21; 1920-1921, 1937, 1938, 1941 рр.
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР про затвердження положення про
персональну пенсію. Рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих, накази та розпорядження відділу соціального забезпечення з питань надання
допомоги інвалідам і пенсіонерам.
Ф. Р-308
Справ:

Київський політехнічний інститут Міністерства вищої та середньої
освіти УРСР
14401; 1918-1978 рр.

Опис 1
Справ:
884; 1919-1930 рр.
Витяги з протоколу президії ради вищих навчальних закладів про об’єднання
Київського політехнічного інституту (далі – КПІ) і Вищого технічного інституту (1919).
Накази з основної діяльності. Доповіді ректора КПІ про організацію Київського
сільськогосподарського інституту (1922). Дипломи, свідоцтва та інші документи випускників
інституту. Навчальні плани та програми факультетів: інженерного, електротехнічного,
механічного, сільськогосподарського, хімічного. Списки професорсько-викладацького

складу, технічного персоналу, студентів. Екзаменаційні відомості. Відомості про захист
дипломних робіт. Листування з АН СРСР, вузами та іншими установами щодо участі
викладачів інституту у наукових конференціях.
Опис 1-ос
Справ:
2037; 1919-1930 рр.
Особові справи студентів.
Опис 2-ос
Справ:
86; 1919-1930 рр.
Особові справи викладачів.
Опис 3
Справ:
409; 1919-1930 рр.
Особові справи службовців.
Опис 4
Справ:
668; 1919-1930 рр.
Особові справи студентів.
Опис 5
Справ:
66; 1918-1930 рр.
Опис майна інституту. Кошторис витрат на ремонт лабораторії інституту. Список
викладацького складу політехнічного та сільськогосподарського інститутів. Протоколи
засідань факультетських і кваліфікаційних комісій. Листування з підприємствами та
установами щодо проходження практики студентами інституту.
Опис 7
Справ:
17; 1925-1929 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР щодо соціального складу студентів.
Характеристики, списки студентів – кандидатів для вступу до аспірантури.
Опис 8
Справ:
11; 1917-1919, 1923, 1925, 1930 рр.
Списки професорсько-викладацького складу факультету інженерів шляхів сполучення.
Відомості про пожежу в ракетній майстерні. Звіт про витрачання коштів на будівництво
інституту.
Опис 9
Справ:
1714; 1944-1969 рр.
Листування з Вищою атестаційною комісією Всесоюзного комітету у справах вищої
школи при РНК СРСР, Міністерством вищої освіти СРСР з питань діяльності наукової ради,
здобуття наукових ступенів. Документи (автореферати, рецензії, витяги з протоколів,
стенограми засідань наукової ради) із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів.

Опис 10
Справ:
318; 1945-1964 рр.
Протоколи, звіти науково-технічних конференцій. Звіти з науково-дослідної роботи.
Листування з Міністерствами вищої освіти СРСР, УРСР, Інститутом техніко-економічної
інформації АН СРСР з питань складання анотацій на науково-дослідні роботи.
Опис 11-с
Справ:

1943; 1942-1982 рр.

Опис 12
Справ:
2695; 1944-1965 рр.
Навчальні плани факультетів. Статистичні звіти про розподіл студентів за курсами і
спеціальностями. Протоколи засідань наукових рад факультетів. Відгуки та рецензії
викладачів на наукові праці, підручники, навчальні посібники. Звіти державних
екзаменаційних комісій факультетів про результати захисту студентами дипломних робіт.
Звіт про роботу оздоровчо-спортивного табору інституту “Сосновий”.
Опис 13
Справ:
279; 1941, 1944-1966 рр.
Накази та постанови Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР та
УРСР, Міністерства вищої освіти УРСР з питань організації навчально-методичної роботи.
Листування зі Всесоюзним комітетом у справах вищої школи при Раді Міністрів СРСР щодо
придбання обладнання для інституту. Вітальні листи з нагоди нагородження інституту
орденом Леніна (1948). Звіти про результати вступних іспитів. Штатні розписи.
Опис 15
Справ:
81; 1950-1975 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Кошториси прибутків і витрат.
Звіт про роботу комісії зі спорудження монумента студентам, викладачам і працівникам
інституту, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Опис 16
Справ:
59; 1954-1975 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Документи
проведення
конкурсу серед вузів м. Києва на кращий студентський гуртожиток, організацію побуту і
відпочинку студентів.
Опис 18
Справ:
167; 1954-1974 рр.
Механіко-машинобудівний факультет. Протоколи засідань методичної комісії. Відгуки
викладачів факультету на методичні посібники, автореферати та дисертації. Звіт з навчальновиховної роботи. Тематика дисертаційних досліджень.
Опис 19
Справ:
138; 1966-1975 рр.
Хіміко-технологічний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Звіти з науководослідної роботи. Тематика дисертаційних досліджень.

Опис 20
Справ:
172; 1966-1976 рр.
Електроенергетичний факультет. Програми курсу лекцій з електротехніки. Пропозиції
та план роботи щодо розвитку творчої співпраці між кафедрами електроенергії інституту у м.
Брно (ЧССР) та кафедрою електроприводу КПІ. Тематика дисертаційних досліджень.
Опис 21
Справ:
206; 1966-1976 рр.
Факультет хімічного машинобудування. Протоколи, стенограми засідань наукової ради
факультету. Програми курсу лекцій з предметів. Відомості про результати навчальновиховної та дослідної роботи. Відгуки, рецензії на статті, навчальні посібники. Тематичний
план з науково-дослідної роботи.
Опис 22
Справ:
213; 1966-1976 рр.
Теплоенергетичний факультет. Плани, звіти з науково-дослідницької роботи. Угоди про
творчу співпрацю теплоенергетичного факультету КПІ з організаціями Азербайджанської
РСР. Звіти державної екзаменаційної комісії про захист дипломних робіт. Відомості про
надання технічної допомоги промисловим підприємствам.
Опис 23
Справ:
103; 1966-1976 рр.
Механіко-технологічний факультет. Протоколи засідань кафедри. Програма курсу
лекцій для аспірантів. Відгуки, рецензії на автореферати, підручники, посібники. Звіти з
навчально-виховної роботи.
Опис 24
Справ:
76; 1965-1975 рр.
Електроакустичний факультет. Плани, звіти з навчально-виховної роботи. Програми
курсів лекцій. Звіти про розподіл студентів за курсами і спеціальностями.
Опис 25
Справ:
81; 1966-1976 рр.
Радіотехнічний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Плани та звіти з
навчально-виховної роботи.
Опис 26
Справ:
102; 1966-1976 рр.
Факультет автоматики та електроприладобудування. Перспективні плани з науководослідницької роботи. Протоколи засідань ради факультету. Звіт з навчально-виховної
роботи. Тематика дисертаційних досліджень.
Опис 27
Справ:
93; 1966-1975 рр.
Приладобудівний факультет. Протоколи засідань ради факультету. Плани та звіти з
науково-дослідної роботи.

Опис 28
Справ:
83; 1966-1976 рр.
Факультет радіоелектроніки. Плани з науково-дослідної
лекцій. Звіти з науково-методичної роботи.

роботи. Програми курсів

Опис 29
Справ:
75; 1966-1976 рр.
Факультет гірської електромеханіки. Протоколи засідань наукової ради факультету з
питань розробки наукових тем. Звіт з науково-методичної роботи. Програми курсу лекцій.
Опис 30
Справ:
1405; 1954-1978 рр.
Дипломні проекти студентів та розрахунково-пояснювальні записки до них.
Опис 31-с
Справ:

220; 1975-1982 рр.

Ф. Р-309
Справ:

Київський хіміко-технологічний інститут
9; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1930-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Реєстри видачі дипломів. Протоколи засідань
кваліфікаційної комісії.
Ф. Р-310
Справ:

Київський машинобудівний інститут
17; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1930-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Навчальні плани, програми. Протоколи засідань
кваліфікаційної комісії. Списки випускників інституту.
Опис 2
Справ:
3; 1933-1934 рр.
Протоколи засідань правління студентського кооперативу. Ліквідаційний баланс
кооперативу.
Ф. Р-311
Справ:

Київський енергетичний інститут
26; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1930-1934 рр.
Накази з основної діяльності.
кваліфікаційної комісії.

Реєстр

видачі

дипломів.

Протоколи

засідань

Опис 2
Справ:
15; 1933-1934 рр.
Особові справи студентів.
Ф. Р-312
Справ:

Відділ комунального господарства виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
675; 1922-1938, 1943-1945 рр.

Опис 1
Справ:
654; 1922-1938 рр.
Накази з особового складу. Угоди на оренду житлових будинків, крамниць. План
проведення робіт з благоустрою м. Києва. План розташування вулиць на території місцевості
Караваєві дачі. Проекти трамвайного парку ім. В. І. Леніна. Особові справи працівників.
Опис 2
Справ:
21; 1943-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Довідки, інформації про хід відбудови м. Києва після
звільнення його від нацистських загарбників у 1943 р. Звіти про фінансування.
Ф. Р-313
Справ:

Ленінська рада соціальної допомоги матерям і дітям м. Києва
7; 1931-1941 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1931-1941 рр.
Протоколи засідань бюро ради. Угоди на виконання робіт між радою та
підприємствами, установами, організаціями. Особові картки працівників. Відомості про
нарахування заробітної платні працівникам.
Ф. Р-314
Справ:

Редакція журналу “Радянський Київ”
74; 1936, 1938-1940 рр.

Опис 1
Справ:
74; 1936, 1938-1940 рр.
Відомості про тематику журнальних публікацій. Машинописні та рукописні статті до
номерів журналу. Посвідчення працівників редакції. Анкети слухачів семінару редакторів
стінгазет.
Ф. Р-315
Справ:

Дім народів Сходу Київського міського відділу народної освіти
19; 1929-1931, 1934 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1929-1931, 1934 рр.
Протоколи загальних зборів секцій: татарської, турецько-перської, ассірійської,
караїмської. Анкети та особові рахунки членів товариства трудящих народів Сходу.

Ф. Р-316
Справ:

Ринковий та ярмарковий комітети м. Києва
101; 1921-1930 рр.

Опис 1
Справ:
101; 1921-1930 рр.
Журнали реєстрації торговців. Фінансові звіти про діяльність ринків. Особові рахунки
орендарів лавок, рундуків. Колективні угоди. Посвідчення членів санітарної комісії.
Ф. Р-317
Справ:

Київський крохмале-патоковий завод Київського тресту із заготівлі та
переробки плодоовочів
1; 1931, 1933 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1931, 1933 рр.
Проект переобладнання заводу. Виробничий план. Колективна угода.
Ф. Р-318
Справ:

Дитячий будинок “Ленінське дитяче містечко” Київського міського
відділу народної освіти
560; 1922-1933 рр.

Опис 1
Справ:
560; 1922-1933 рр.
Дислокація мережі дитячих будинків та трудових шкіл м. Києва. Тимчасове положення
про дитяче містечко. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради,
інспекторів соціального виховання. Навчальні плани. Свідоцтва про закінчення школи.
Списки вихованців дитячого будинку. Особові картки вихователів і вихованців.
Ф. Р-319
Справ:

Головні трамвайні майстерні Київського міського відділу комунального
господарства
182; 1926-1930 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1926-1929 рр.
Відомості з історії виникнення та розвитку трамвайного руху в м. Києві. Протоколи
засідань виробничих комісій. Акти приймання автобусів та трамвайних вагонів після
капітального ремонту. Листування з підвідомчими майстернями з виробничих питань. Звіти
про витрату пального.
Опис 2
Справ:
144; 1920-1930 рр.
Накази, циркуляри Управління комунального трамваю з питань проведення ремонтних
робіт рухомого складу, реконструкції майстерень. Акти обстеження стану охорони праці.
Відомості про кількісний склад працівників. Інвентарний список устаткування майстерень.
Листування з Управлінням комунального трамваю щодо вартості ремонту рухомого складу.
Протоколи засідань президії комітету профспілки.

Ф. Р-320
Справ:

Перша робітнича поліклініка ім. В.І. Леніна Київського міського відділу
охорони здоров’я
39; 1924-1934 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1924-1934 рр.
Статистичні звіти про роботу поліклініки та амбулаторії. Кошторис на утримання
поліклініки. Протоколи засідань міської надзвичайної комісії для боротьби з епідеміями та
антисанітарією. Інструкції з проведення щеплення проти тифу. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф. Р-321
Справ:

Перша лікарня Товариства Червоного Хреста УРСР ім. академіка
Ф. Г. Яновського
253; 1928-1939 рр.

Опис 1
Справ:
61; 1928-1939 рр.
Відомості про проведення всеукраїнської медико-санітарної наради Товариства
Червоного Хреста. Журнали реєстрації хворих. Операційні журнали. Статистичний звіт про
роботу лікарні. Списки працівників лікарні.
Опис 2
Справ:
99; 1928-1938 рр.
Історії хвороб пацієнтів гінекологічного відділення.
Опис 3
Справ:
93; 1928-1938 рр.
Історії хвороб пацієнтів хірургічного відділення.
Ф. Р-322
Справ:

Київський діловий клуб
3; 1926-1933 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1926-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів клубу, засідань секцій і правління клубу.
Ф. Р-323
Справ:

Київська міська контрольна комісія
1746; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
1746; 1930-1934 рр.
Постанови
комісії про результати обстеження підприємств союзного та
республіканського значення, заводів і фабрик міста, організацію робітничого контролю
підприємств споживчої кооперації та громадського харчування. Акти обстеження: якості

продукції на заводах і фабриках Києва; стану сільськогосподарського будівництва, зокрема,
зерносховищ; роботи колгоспів Київської приміської зони; медичного та матеріального
забезпечення дитячих будинків; роботи музеїв. Списки, посвідчення штатних і позаштатних
інспекторів комісії. Протоколи засідань: надзвичайної комісії по боротьбі з дитячою
безпритульністю та
структурно-штатної. Штатні розписи підприємств, установ та
організацій м. Києва.
Ф. Р-324
Справ:

Штаб місцевої протиповітряної оборони
82; 1939-1940, 1943-1960 рр.

Опис 1
Справ:
82; 1939-1940, 1943-1960 рр.
Накази з особового складу. Кошториси на утримання штабів і міських частин по
офіцерському, вільнонайманому, вахтерському складу. Списки особового складу 417, 429,
447, 430, 449, 490 батальйонів, командного складу хімічної служби. Особові рахунки
працівників. Відомості про виплату коштів офіцерському, вільнонайманому, вахтерському
складу. Картки робітників, службовців, працівників воєнізованої охорони.
Ф. Р-325
Справ:

Київський механічний завод з виготовлення апаратури для розливу
бензину Київського обласного управління трудових резервів
2; 1940-1941 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1940-1941 рр.
Відомості про виконання норм виробітку. Штатні розписи.
Ф. Р-326
Справ:

Київська міська рада професійних спілок
432; 1929-1936 рр.

Опис 1
Справ:
432; 1929-1936 рр.
Постанови президії про стан оздоровчої кампанії, направлення робітників із числа 25тисячників до колгоспів Київської області, організацію громадського харчування на
підприємствах м. Києва. Постанови пленуму про перевірки виконання колективних угод на
підприємствах, в установах і організаціях міста. Звіти, доповідні записки, плани про
діяльність профспілок. Заяви та скарги громадян. Перелік профспілкових організацій.
Листування з установами та підприємствами м. Києва з питань організації культурномасової роботи.
Ф. Р-328

Київська міська клінічна лікарня ім. Жовтневої революції відділу
охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської ради народних
депутатів

Справ:

3636; 1919-1941, 1943-1978 рр.

Опис 14
Справ:
2827; 1923-1938 рр.
Циркуляри та розпорядження відділу охорони здоров’я з медичних питань,
матеріального забезпечення лікарні. Журнали реєстрації хворих. Штатні розписи. Списки та
особові справи медичного персоналу.
Опис 15
Справ:
723; 1919-1923, 1926-1927, 1932-1941, 1943-1978 рр.
Накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського міського
відділу охорони здоров’я з лікувальної роботи. Накази з основної діяльності. Звіти про
роботу лікарні. Протоколи засідань медичної ради, нарад завідувачів відділеннями,
конференцій лікарів. Штатні розписи. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 16
Справ:
86; 1949, 1953-1968 рр.
Протоколи виробничих нарад; звітно-виборних конференцій, загальних зборів,
засідань комітету профспілки. Акти ревізій фінансової діяльності. Список працівників
лікарні – ударників комуністичної праці.
Ф. Р-329
Справ:

Бюро робітничого винахідництва при промисловій секції Київської
міської ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
1715; 1923-1935 рр.

Опис 1
Справ:
1640; 1923-1935 рр.
Креслення, розрахунки, пояснювальні записки до раціоналізаторських пропозицій.
Опис 2
Справ:
Те саме.
Ф. Р-330
Справ:

75; 1929 р.

Техніко-експертна рада виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
4460; 1930, 1935-1941, 1944-1971 рр.

Опис 1
Справ:
3398; 1936-1941 рр.
Постанови ради. Штатні розписи. Кошториси, калькуляції, креслення, проекти
житлових будинків, шкіл, дитячих садків, магазинів, заводів і пояснювальні записки до них.
Основні вимоги до проектування та зведення будівель. Переліки розцінок на будівельні
роботи. Кошториси капітальних ремонтів будівель, переобладнання водопостачання. Акти
приймання та введення будівель в експлуатацію.

Опис 2
Справ:
211; 1930, 1935-1941 рр.
Постанови ради. Відомості про реконструкцію металургійних заводів, будівництво
шкіл. Проекти та пояснювальні записки до них. Кошториси на будівництво та реконструкцію
житлового і нежитлового фонду, водопостачальної і вентиляційної мереж. Розцінки на
будівельні роботи.
Опис 3
Справ:
2; 1937, 1939 рр.
Листування з Київрадою з питань погодження проектів та кошторисів на будівництво.
Висновки ради щодо проекту вентиляції спортивного залу біологічного корпусу Першого
Київського медичного інституту.
Опис 4
Справ:
849; 1944-1971 рр.
Положення про техніко-експертну раду. Накази з основної діяльності та особового
складу. Висновки експертів про технічний стан будівель. Акти і висновки технічної
експертизи проектів, кошторисів ремонтних робіт і реконструкції будівель. Штатні розписи.
Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-331
Справ:

Київська міська виборча комісія з виборів робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів
12208; 1922-1938 рр.

Опис 1
Справ:
2886; 1922-1938 рр.
Постанови, інструкції, розпорядження та протоколи засідань міської виборчої комісії з
питань підготовки та проведення виборів до міськради. Протоколи загальних зборів
робітників і службовців підприємств, організацій та установ м. Києва з висування кандидатів
у депутати. Дислокація виборчих дільниць м. Києва. Статистичні звіти селищних рад,
підпорядкованих Київській міськраді, про підготовку та результати виборів до сільрад. Заяви
громадян про внесення їх до списків виборців. Витяги з протоколів про позбавлення або
поновлення громадян у виборчих правах. Особові справи громадян позбавлених або
поновлених у виборчих правах.
Опис 2
Справ:
9309; 1922-1938 рр.
Особові справи громадян, позбавлених або поновлених у виборчих правах.
Опис 3
Справ:
13; 1922-1923 рр.
Протоколи загальних зборів робітників і службовців підприємств та установ м. Києва з
висування кандидатів у депутати до міської та районних рад. Протоколи засідань міської
виборчої комісії з виборів до міської та районних рад. Відомості Деміївської, Печерської,
Подільської, Солом’янської, Шулявської районних виборчих комісій про хід виборів до
міської ради.

Ф. Р-332
Справ:

Київська друга українська гімназія
178; 1917-1921 рр.

Опис 1
Справ:
178; 1917-1921 рр.
Циркуляри міністерств народної освіти УНР, УСРР. Накази попечителя Київського
учбового округу про призначення викладачів на роботу. Розпорядження директора гімназії.
Список вчителів гімназії (1917). Журнал реєстрації вихідної кореспонденції. Протоколи
засідань педагогічної ради. Екзаменаційні роботи. Списки гімназистів. Особові справи
викладачів і службовців.
Ф. Р-333
Справ:

Київська масова школа-майстерня № 17 професійної освіти окружної
інспектури народної освіти
15; 1926-1928 рр.

Опис 1
Справ:
15; 1926-1928 рр.
Інструкції з організації виробничого навчання. Виробничі плани, навчальні програми,
правила внутрішнього розпорядку. Протоколи засідань методичної комісії. Листування з
Київською окружною комісією допомоги дітям, комітетом з боротьби із безробіттям. Списки
вчителів, учнів. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-334
Справ:

Планова комісія виконавчого комітету Шевченківської районної ради
депутатів трудящих м. Києва
37; 1948-1954 рр.

Опис 1
Справ:
37; 1948-1954 рр.
Звіти з виконання промисловими підприємствами району народногосподарських планів.
Звіти житлового управління і відділу комунального господарства про виконання планів
капітального будівництва та благоустрою. Титульний список
будівництва житлових
будинків, закладів освіти, об’єктів соціально-побутового призначення.
Ф. Р-335
Справ:

Виконавчий комітет Печерської ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів м. Києва
4; 1921-1922 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1921-1922 рр.
Листування з головами будинкових комітетів і громадянами з питань
житлового фонду. Списки будинків, які підлягають капітальному ремонту.
Ф. Р-337

Кар’єроуправління Управління благоустрою м. Києва

ремонту

Справ:

70; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
28; 1944-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні
фінансові звіти. Штатні розписи. Картотека особових рахунків працівників. Книга обліку
трудових книжок.
Опис 2
Справ:
42; 1944-1949 рр.
Особові справи працівників.
Ф. Р-338
Справ:

Домоуправління № 2012 житлового управління виконавчого комітету
Кагановицької районної ради депутатів трудящих м. Києва
31; 1944-1950 рр.

Опис 1
Справ:
31; 1944-1950 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Штатні розписи. Річні звіти. Картотека особових рахунків робітників і службовців. Особові
рахунки квартиронаймачів.
Ф. Р-339
Справ:

Київська міська рада винахідників
37; 1931 р.

Опис 1
Справ:
37; 1931 р.
Постанова про проведення місячника боротьби за економію палива та електроенергії.
Протоколи засідань: бюро у справах винахідництва, управління товариства робітничого
винахідництва. Акти обстеження, відомості про стан роботи з винахідництва на
підприємствах, заводах і фабриках м. Києва. План та кошторис виставки робітничого
винахідництва. Описи раціоналізаторських пропозицій та висновки до них.
Ф. Р-340
Справ:

Другий київський медичний інститут Народного комісаріату охорони
здоров’я УРСР
407; 1926-1941 рр.

Опис 1
Справ:
168; 1937-1941 рр.
Особові справи випускників.
Опис 2
Справ:
38; 1931-1940 рр.
Копії дипломів випускників.

Опис 3
Справ:
4; 1939-1940 рр.
Особові справи студентів випуску 1939-1940 рр. Протоколи державної екзаменаційної
комісії.
Опис 4
Справ:
189; 1926-1941 рр.
Особові справи працівників.
Опис 5
Справ:
8; 1937-1941 рр.
Книга обліку академічної успішності студентів.
Ф. Р-341
Справ:

Київський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів
цивільної авіації Міністерства цивільної авіації СРСР
12436; 1931-1941, 1947-1980 рр.

Опис 1
Справ:
152; 1931-1941 рр.
Розпорядження, вказівки, інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи з
питань організації навчально-виховної роботи. Звіти, доповідні записки, довідки про
діяльність інституту. Наказ Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР про
ліквідацію Київського авіаційного інституту (1937). Постанова Ради Народних Комісарів
УРСР про відновлення діяльності інституту (1938). Накази з основної діяльності та
особового складу. Звіти з
навчально-методичної роботи та виробничої діяльності.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Відомості про контингент студентів і
спеціалістів інституту. Навчальні програми факультетів. Конспекти лекцій, наукові праці
професорсько-викладацького складу інституту. Розрахунково-пояснювальні записки до
проектів. Протоколи засідань кафедр інституту. Штатні розписи. Списки працівників
інституту, нагороджених значком “Відмінник Аерофлоту”.
Опис 1-ос
Справ:
1717; 1933-1941 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки студентів і службовців інституту.
Особові справи професорсько-викладацького складу, адміністративно-технічного персоналу,
студентів. Свідоцтва слухачів, випускників інститут.
Опис 2
Справ:
78; 1933-1941 рр.
Розрахунково-пояснювальні записки до дипломів.
Опис 4
Справ:
2042; 1937-1941, 1947-1963 рр.
Статут інституту. Накази Головного управління цивільного повітряного флоту про
приймання-передавання справ Київського авіаційного інституту цивільної повітряної авіації
технічній учбовій ескадрильї м. Актюбінська РРФСР (1941), призначення молодих
спеціалістів. Рішення міськвиконкому про відведення земельної ділянки під будівництво
інституту (1950). Накази з основної діяльності та особового складу. Навчальні плани,

програми курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників цивільноповітряного флоту. Відомості про зарахування студентів на навчання. Штатні розписи.
Листування з питань організації навчально-виховної роботи, комплектування кадрами.
Кошторис на будівництво гуртожитку інституту. Статистичні звіти про чисельний та якісний
склад професорсько-викладацького складу. Програми засідань наукових студентських
конференцій. Звіти про роботу заочного відділення. Технічні звіти та інструкції з науковотехнічних розробок.
Опис 5
Справ:
284; 1939-1941, 1947-1973 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 6
Справ:
2940; 1938-1939, 1948, 1950-1965 рр.
Дипломні проекти студентів.
Опис 7-с
Справ:

69; 1937, 1938, 1948-1980 рр.

Опис 8
Справ:
5; 1935, 1938-1940 рр.
Протоколи засідань ради соціального страхування при комітеті профспілки. Заяви
членів каси взаємодопомоги.
Опис 9
Справ:
524; 1964-1973 рр.
Протоколи, стенограми засідань наукової ради інституту.
Опис 10
Справ:
1123; 1964-1975 рр.
Механічний факультет. Плани, звіти про роботу факультету та його кафедр. Протоколи
засідань ради факультету, науково-технічних конференцій, семінарів. Програми, лекції,
методичні вказівки з навчально-методичної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії,
студентського наукового товариства.
Опис 11
Справ:
601; 1964-1975 рр.
Радіотехнічний факультет. Те саме.
Опис 13
Справ:
202; 1968-1975 рр.
Факультет аеропортів. Те саме.
Опис 14
Справ:
434; 1965-1975 рр.
Факультет обчислювальної техніки. Те саме.

Опис 15
Справ:
114; 1971-1975 рр.
Інженерно-економічний факультет. Те саме.
Опис 16
Справ:
132; 1971-1975 рр.
Факультет паливно-мастильних матеріалів. Те саме.
Опис 18
Справ:
262; 1964-1975 рр.
Плани та звіти з навчально-методичної, виховної та науково-дослідної роботи кафедр.
Рукописи навчально-методичних посібників, тези доповідей, лекцій викладачів. Рецензії на
наукові роботи.
Опис 22
Справ:
1245; 1964-1980 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
Опис 23
Справ:
512; 1953, 1955, 1957-1977 рр.
Дисертації на здобуття наукових ступенів.
Ф. Р-345
Справ:

Київський технікум сільськогосподарського будівництва Народного
комісаріату землеробства УСРР
812; 1927-1935 рр.

Опис 1
Справ:
812; 1927-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Інструкція про приймання до навчальних закладів.
Протоколи засідань приймальної комісії; методичних нарад; комісії з обстеження стану
українізації технікуму; кваліфікаційної комісії. Відомості про викладацький склад та
адміністративний персонал. Журнали успішності. Листування з Народним комісаріатом
землеробства УСРР з питань працевлаштування випускників. Списки викладачів. Особові
справи, характеристики студентів.
Ф. Р-346
Справ:

Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького
Міністерства освіти УРСР
7453; 1920-1924, 1928-1984 рр.

Опис 1
Справ:
184; 1920-1924, 1928 рр.
Статут інституту. Протоколи засідань об’єднаної президії інституту. Протоколи засідань
факультетських комісій. Звіти про роботу факультетів. Навчальні програми і плани. Списки
викладачів, адміністративного та технічного персоналу. Особові картки студентів.

Опис 2
Справ:
3763; 1937, 1940-1941, 1943-1965 рр.
Розпорядження, положення, інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи
при Раді Народних Комісарів СРСР, Народного комісаріату освіти УРСР, Міністерства освіти
УРСР з питань організації навчально-виховного процесу, порядку проведення державних
іспитів. Стенограми засідань наукової ради, конференцій та нарад професорськовикладацького складу. Документи наукових студентських конференцій. Доповідні записки та
довідки про діяльність інституту. Плани з навчально-методичної та виховної роботи
факультетів і кафедр. Звіт про роботу заочного відділення. Статистичні звіти з кадрових
питань. Штатні розписи. Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 4
Справ:
222; 1948-1949, 1952-1973 рр.
Статистичні звіти про роботу аспірантури. План науково-дослідної роботи інституту.
Звіти про роботу приймальної комісії. Протоколи засідань кафедр, конкурсної комісії на
заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу. Відомості про кількісний та
соціальний склад студентів. Стенограми звітно-виборних зборів профспілки.
Опис 5
Справ:
507; 1944-1984 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 6
Справ:
175; 1976-1983 рр.
Дипломні роботи студентів.
Опис 8
Справ:
98; 1973-1983 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
Опис 9
Справ:
381; 1974-1983 рр.
Відомості про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 10
Справ:
1737; 1974-1975 рр.
Плани та звіти
з навчально-методичної, науково-дослідної роботи факультетів.
Стенограми лекцій. Протоколи засідань: кафедр, наукових рад факультетів, студентських
наукових гуртків, методичних семінарів.
Опис 11
Справ:
386; 1974-1983 рр.
Накази та постанови Міністерства освіти УРСР з питань діяльності вищих навчальних
закладів. План роботи інституту та Київського обласного інституту удосконалення
кваліфікації вчителів з питань підвищення науково-теоретичного та методичного рівня
педагогічних працівників. Звіти голів екзаменаційних комісій інституту. Листування з
педагогічними інститутами щодо розвитку співробітництва, навчально-виховної, науководослідної роботи, інтернаціонального виховання молоді.

Ф. Р-347
Справ:

Київський вищий кооперативний
кооперативних товариств УСРР
8; 1924-1927 рр.

технікум

Всеукраїнської

ради

Опис 1
Справ:
8; 1924-1927 рр.
Плани та звіти про роботу технікуму, академічного, економічного та культурного
відділень. Анкети та списки студентів. Протоколи засідань членів комітету профспілки.
Ф. Р-348
Справ:

Київський технікум комунального будівництва Народного комісаріату
комунального будівництва УСРР
682; 1919, 1920, 1921-1934 рр.

Опис 1
Справ:
682; 1919, 1920, 1921-1934 рр.
Протоколи засідань завідувачів індустріально-технічних професійних шкіл,
приймальних комісій із розгляду документів абітурієнтів. Навчальні плани та пояснювальні
записки до них. Протоколи засідань предметних комісій. Штатні розписи. Відомості про
кількісний та соціальний склад студентів. Особові справи, списки студентів та працівників.
Ф. Р-349
Справ:

Видавництво каси взаємодопомоги студентів Київського політехнічного
інституту
17; 1921-1933 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1921-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Угоди з видавництвами та авторами на право видання
наочних посібників, книг. Колективна угода з Київським окружним відділенням профспілок
працівників поліграфічного виробництва. Виробничі звіти. Анкети викладачів і студентів.
Рекомендації для вступу до аспірантури. Списки студентів і працівників.
Ф. Р-350
Справ:

Київський завод точних приладів “Фізико-хімік” Київського окружного
відділу місцевої промисловості
275; 1922-1936 рр.

Опис 1
Справ:
275; 1922-1936 рр.
Циркуляри та інструкції Київського окружного відділу місцевої промисловості з питань
організації роботи заводу. Накази з основної діяльності. Річні плани та звіти. Протоколи
технічних нарад. Листування з підприємствами,
акціонерними товариствами щодо
виготовлення контрольно-вимірювальних приладів, постачання обладнання, сировини.
Норми розцінок на продукцію заводу.

Ф. Р-351
Справ:

Київський
інститут
народногосподарського
комісаріату освіти УСРР
46; 1924 р.

обліку

Народного

Опис 1
Справ:
46; 1924 р.
Особові справи студентів.
Ф. Р-352
Справ:

Київський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут
ім. О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я УРСР
36380; 1918-1985 рр.

Опис 1
Справ:
3054; 1920-1941 рр.
Історична довідка про діяльність клініки ока (1870-1937). Статут Київського медичного
інституту. Копії наказів по інституту. Програми та навчальні плани кафедр, клінік інституту.
Циркуляр Головного комітету професійної освіти про перейменування інституту охорони
здоров’я у Київську державну медичну академію (1920). Проект постанови ЦК КП(б)У про
організацію медичного університету (1934). Протоколи засідань правління медичної академії.
Протоколи засідань предметних комісій, рад факультетів із захисту дисертацій. Рецензії,
характеристики, відгуки на наукові роботи, дисертації професорів, доцентів, асистентів,
аспірантів, студентів і викладачів інституту. Витяги з протоколів кваліфікаційної комісії про
присвоєння наукових ступенів. Фінансові звіти інституту. Кошториси на проведення
науково-дослідної роботи. Відомості про виплату стипендій студентам. Списки професорів,
доцентів, викладачів, асистентів, ординаторів, лаборантів, аспірантів, студентів.
Опис 2
Справ:
14579; 1912-1941 рр.
Особові справи студентів.
Опис 3
Справ:
Те саме.

151; 1919-1940 рр.

Опис 4
Справ:
Те саме.

165; 1920-1940 рр.

Опис 5
Справ:
2206; 1919-1941 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 6
Справ:
2223; 1918-1941 рр.
Особові справи службовців.

Опис 7
Справ:
482; 1920-1941 рр.
Особові справи лаборантів.
Опис 8
Справ:
4210; 1931-1941 рр.
Особові справи студентів.
Опис 9
Справ:
106; 1932-1942 рр.
Особові справи працівників.
Опис 10
Справ:
42; 1922-1941 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань державної екзаменаційної комісії.
Список студентів лікарського факультету. Журнал реєстрації видачі дипломів.
Опис 11
Справ:
168; 1920-1939 рр.
Доповіді, реферати, статті, наукові праці професорів, доцентів, асистентів. Протоколи
засідань наукової ради. Плани з науково-дослідної роботи. Звіти про роботу науковометодичного бюро. Протоколи засідань факультетських комісій, випускних іспитів.
Положення, інструкція з організації виробничої практики студентів. Списки студентів і
працівників інституту. Посвідчення про закінчення фельдшерсько-акушерської школи.
Відомості успішності студентів інституту.
Опис 12
Справ:
92; 1929-1941 рр.
Реєстр дипломів.
Опис 13
Справ:
8; 1938-1939 рр.
Протоколи державної екзаменаційної комісії.
Опис 14
Справ:
73; 1922-1928 рр.
Особові справи студентів.
Опис 15
Справ:
9; 1940-1941 рр.
Особові справи студентів.
Опис 16
Справ:
19; 1942 р.
Особові справи студентів.

Опис 17
Справ:
43; 1932-1941 рр.
Стенограми засідань рад інституту, факультетів. Дисертаційні роботи. Журнали обліку
академічної успішності студентів.
Опис 26
Справ:
5; 1918-1929 рр.
Особові справи студентів.
Опис 28
Справ:
8; 1918-1929 рр.
Особові справи аспірантів.
Опис 31
Справ:
2; 1939 р.
Протоколи іспитів зі складання кандидатського мінімуму. Атестаційні картки
аспірантів.
Опис 32
Справ:
6; 1940 р.
Накази, розпорядження міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації роботи
інституту. Індивідуальні плани та атестаційні картки аспірантів. Протоколи іспитів зі
складання кандидатського мінімуму.
Опис 33
Справ:
Те саме.

8; 1941 р.

Опис 34
Справ:
Те саме.

4; 1942 р.

Опис 35
Справ:
Те саме.

10; 1943-1944 рр.

Опис 36
Справ:
3022; 1938, 1940-1985 рр.
Дисертації, автореферати, рецензії, витяги із протоколів на здобуття наукових ступенів.
Опис 37
Справ:
2606; 1940-1985 рр.
Навчальні плани вищих медичних навчальних закладів. Накази та розпорядження
Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР з питань організації навчально-методичної
роботи. Протоколи методичних нарад та конференцій. Відомості про чисельність студентів,
розподіл їх за спеціальностями. Звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи
факультетів і кафедр. Звіти голів державних екзаменаційних комісій. Лекції викладачів
інституту.

Опис 38
Справ:
1592; 1940-1985 рр.
Стенограми та протоколи засідань наукової ради інституту. Тематичний план науководослідної роботи. Протоколи засідань студентського наукового товариства. Авторські
рукописи наукових статей. Звіти кафедр з науково-дослідної роботи.
Опис 39
Справ:
144; 1945-1972 рр.
Накази та розпорядження Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР з питань
підготовки аспірантів та клінічних ординаторів. Листування з Міністерствами охорони
здоров’я УРСР та вищої освіти СРСР з питань організації роботи аспірантури. Протоколи
засідань комісії про затвердження планів роботи аспірантів. Тези доповідей аспірантів і
клінічних ординаторів на наукових конференціях.
Опис 40
Справ:
596; 1940-1985 рр.
Накази та інструкції Всесоюзного комітету у справах вищої школи з питань приймання
студентів до інституту. Акти збитків, нанесених інституту нацистськими загарбниками під
час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Штатні розписи. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Листування з ЦК КП(б)У, Радою Народних Комісарів УРСР щодо
будівництва корпусів інституту.
Опис 41
Справ:
123; 1943-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові звіти, кошториси витрат.
Протоколи зборів про висування кандидатів у депутати до місцевих рад депутатів трудящих.
Стенограми звітно-виборних профспілкових конференцій.
Опис 42
Справ:
172; 1945, 1950-1963 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР з питань організації наукової роботи
інституту. Звіти кафедр про виконання тематичних планів науково-дослідної роботи.
Стенограми засідань ради санітарно-гігієнічного факультету з обговоренням
питань
присвоєння наукових ступенів. Звіт про роботу студентського наукового товариства.
Протоколи наукових конференцій та методичних нарад. Статистичні звіти роботи з кадрами.
Опис 43
Справ:
414; 1944-1969 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 44
Справ:
38; 1948-1975, 1977-1978 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-353

Київський гідромеліоративний
землеробства УСРР

інститут

Народного

комісаріату

Справ:

5; 1934 р.

Опис 1
Справ:
5; 1934 р.
Річний звіт про діяльність інституту. Списки працівників.
Ф. Р-354
Справ:

Київський геодезичний інститут Вищої Ради Народного Господарства
УСРР
1; б/д

Опис 1
Справ:
1; б/д
Особові справи працівників.
Ф. Р-355
Справ:

Київський електромеханічний інститут
комунального господарства УСРР
28; 1932-1934 рр.

Народного

комісаріату

Опис 1
Справ:
28; 1932-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Листування з питань покращення житлових умов
працівників інституту. Списки студентів і викладачів. Відомості, довідки, посвідчення
студентів на одержання хлібних карток. Анкети та списки студентів підготовчих курсів
інституту.
Ф. Р-356
Справ:

Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельний
інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
8509; 1934-1981 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1934, 1937, 1941 р.
Проект заводу із виробництва черепиці, розроблений архітектурно-планувальною
майстернею інституту. Списки, анкети та реєстраційні картки наукових працівників
інституту.
Опис 2
Справ:
81; 1943-1964 рр.
Акти збитків, нанесених інституту нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Наказ Народного Комісаріату СРСР про відновлення роботи
інституту (1943). Накази та постанови Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
СРСР та УРСР, Міністерства культури УРСР з питань діяльності інституту. Накази,
розпорядження з основної діяльності. Доповідні записки, листи до Ради Народних Комісарів
УРСР щодо будівництва приміщень інституту.

Опис 3
Справ:
3609; 1943-1975 рр.
Перелік кафедр інституту. Звіти з навчально-методичної, науково-дослідної роботи
кафедр інституту. Тези доповідей професорів, доцентів інституту. Відгуки, рецензії
викладачів інституту на технічні проекти, підручники та автореферати. Протоколи нарад з
деканами факультетів. Листування з Міністерством вищої освіти СРСР з навчальнометодичної роботи. Плани, звіти державної приймальної комісії про набір студентів, захист
дипломних проектів випускниками. Статистичні звіти про чисельність та рух студентів,
розподіл їх за спеціальностями. Звіти з виробничої практики студентів.
Опис 4
Справ:
711; 1944-1968 рр.
Доповідні записки, плани науково-дослідної роботи інституту. Результати лабораторних
випробувань будівельних матеріалів, висновки викладачів інституту щодо експертизи
обстеження промислових та цивільних об’єктів. Програми, протоколи, тези доповідей на
пленарних та секційних засіданнях науково-технічних конференцій. Технічний проект
прибудови навчального корпусу інституту, проекти та пояснювальні записки до них,
висновки про проведення інженерно-геологічних досліджень. Анотації на науково-дослідні
роботи.
Опис 5
Справ:
1086; 1943-1975 рр.
Протоколи засідань наукової ради інституту. Відомості про персональний склад ради.
Автореферати, витяги з протоколів із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів,
відгуки на наукові роботи.
Опис 6
Справ:
64; 1944-1965 рр.
Протоколи нарад з питань роботи аспірантури, звіт про її роботу. Доповідь директора
інституту щодо підготовки наукових кадрів. Перелік тем дисертаційних робіт.
Опис 7
Справ:
125; 1943-1965 рр.
Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Баланс з капітального
будівництва. Кошторис адміністративно-управлінських витрат. Звіти про навчання іноземних
громадян. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності інституту.
Опис 8
Справ:
39; 1951-1960 рр.
Положення про вищі інженерні курси при інженерно-будівельних вузах. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Статистичні звіти про
чисельність працюючих, фонд заробітної плати. Звіти голови державної екзаменаційної
комісії про захист слухачами курсів дипломних проектів.
Опис 9
Справ:
161; 1943-1962 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.

Опис 10
Справ:
103; 1949-1962 рр.
Статистичний звіт про розподіл студентів за курсами і спеціальностями. Звіт з науководослідної роботи інституту. Конспекти лекцій викладачів. Наукові роботи асистентів кафедр.
Опис 11
Справ:
362; 1948-1981 рр.
Накази Міністерств вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР. Накази з
основної діяльності. Навчальні плани військової кафедри. Пропозиції із відновлення
зруйнованих тунелів. Протоколи засідань наукової ради з розгляду питань присвоєння
наукових ступенів.
Опис 12
Справ:
49; 1949, 1951-1966 рр.
Протоколи профспілкових конференцій. Фінансові звіти комітету профспілки. Звіти
про роботу профспілкової організації. Акти перевірки фінансово-господарської діяльності
комітету профспілки.
Опис 13
Справ:
1024; 1976-1981 рр.
Стенограми засідань наукової ради інституту. Перспективний план надання методичної
допомоги з удосконалення навчально-виховного процесу та організації наукових досліджень.
Звіти з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. План видання
навчально-методичних посібників. Статистичні звіти про розподіл студентів за
спеціальностями. Протоколи засідань та звіти роботи кафедр інституту.
Опис 14
Справ:
585; 1966-1981 рр.
Накази Міністерства вищої освіти та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР з
питань діяльності вищих навчальних закладів. Накази з основної діяльності. Штатні розписи.
Звіти про роботу аспірантури. План розподілу випускників аспірантури. План впровадження
наукових досягнень у виробництво. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Відомості про роботу товариського суду, групи народного контролю. Списки співробітників
інституту, нагороджених медалями “Ветеран праці” та “30 років Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”. Відомості
про участь інституту у всесоюзних і
республіканських виставках досягнень народного господарства. Документи звітно-виборних
профспілкових конференцій.
Опис 15
Справ:
187; 1960-1975 рр.
Протоколи засідань рад факультетів, кафедр інституту. Звіти про роботу приймальної
комісії. Звіти з навчально-методичної роботи.
Опис 16
Справ:
320; 1969-1970 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
Ф. Р-357

Київський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський

Справ:

інститут Міністерства вищої освіти СРСР
1118; 1924, 1926, 1937-1941, 1944-1954 рр.

Опис 1
Справ:
173; 1945-1954 рр.
Протоколи, тези дисертацій, рецензії на кандидатські дисертації.
Опис 2
Справ:
703; 1926, 1937-1941, 1944-1954 рр.
Протоколи засідань наукової ради, кафедр інституту. Плани науково-дослідної роботи
кафедр. Навчальні плани. Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії, аспірантури.
Акт та угода про передавання цегляного заводу в с. Корчувате в орендне користування
інституту. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Рукописи,
тези наукових статей, конспекти лекцій викладачів. Статистичні звіти з кадрів.
Опис 3
Справ:
147; 1944-1954 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу інституту.
Опис 4
Справ:
39; 1944-1953 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки. Акти документальної ревізії
фінансової діяльності комітету профспілки. Плани роботи.
Опис 5
Справ:
19; 1946-1953 рр.
Протоколи загальних, звітно-виборних зборів членів профспілки. Акти документальної
ревізії фінансової діяльності комітету профспілки.
Опис 6
Справ:
37; 1949-1954 рр.
Дипломні роботи та проекти.
Ф. Р-358
Справ:

Київський технікум музичної промисловості Народного комісаріату
легкої промисловості УРСР
534; 1931-1939 рр.

Опис 1
Справ:
534; 1931-1939 рр.
Директиви, постанови та накази Народного комісаріату легкої промисловості УРСР.
Копії постанов Ради Народних Комісарів УРСР щодо розвитку музичної промисловості.
Накази з основної діяльності. Навчальні плани із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних та виробничих нарад, державної
кваліфікаційної комісії. Відомості про успішність студентів. Угоди з підприємствами про
проведення виробничої практики. Списки та особові справи студентів.
Ф. Р-359

Київський російський педагогічний технікум Народного комісаріату

Справ:

освіти УСРР
1138, 1926-1935 рр.

Опис 1
Справ:
1138; 1926-1935 рр.
Копії наказів з основної діяльності. Положення про курси підготовки вчителів
початкових класів. Листування з Народним комісаріатом освіти УРСР щодо організації
заочного навчання. Протоколи засідань педагогічних нарад, приймальної комісії, методичних
нарад. Навчальні плани. Список викладачів та студентів технікуму. Особові справи
студентів. Списки слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів.
Ф. Р-360
Справ:

Київський художній технікум Народного комісаріату освіти УСРР
492; 1928-1934 рр.

Опис 1
Справ:
492; 1928-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Особові справи студентів. Списки працівників.
Ф. Р-361
Справ:

Київський електромеханічний технікум
комунального господарства УСРР
223; 1927-1934 рр.

Головного

управління

Опис 1
Справ:
223; 1927-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, методичної,
стипендіальної, приймальної, виробничої комісій. Навчальні плани з дисциплін. Особові
справи студентів. Відомості успішності студентів. Листування з підприємствами з питань
працевлаштування студентів.
Ф. Р-362
Справ:

Київський вечірній індустріальний технікум Народного комісаріату
важкої промисловості СРСР
24; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1933-1935 рр.
Накази про реорганізацію вечірнього робітничого університету в індустріальний
технікум. Навчальні плани факультетів. Відомості успішності студентів. Відомості про
організацію виробничої практики студентів та розподілу випускників. Особові картки
студентів.
Ф. Р-363

Київський інститут обміну та розподілу Вищої Ради Народного
Господарства УСРР

Справ:

52; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1930-1931 рр.
Постанови Народного комісаріату праці СРСР з питань тарифікації викладачів. Штатні
розписи. Протоколи: нарад, засідань кафедр, комісії з направлення студентів на практику.
Списки професорсько-викладацького складу та студентів.
Ф. Р-364
Справ:

Київський
енергетичний
технікум
Всесоюзного
енергетичного господарства “Енергоцентр”
893; 1923-1933 рр.

об’єднання

Опис 1
Справ:
832; 1930-1933 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, Народного комісаріату важкої
промисловості УСРР з питань діяльності технікуму, порядку розподілу стипендій. Накази з
основної діяльності. Листування з Головним управлінням енергетичного господарства з
фінансових питань. Відомості про навчання студентів. Протоколи засідань кваліфікаційної та
екзаменаційної комісій. Списки випускників. Особові справи студентів.
Опис 2
Справ:
46; 1923-1929 рр.
Особові справи студентів.
Опис 3
Справ:
15; 1923-1929 рр.
Циркуляри та розпорядження Народного комісаріату освіти УСРР щодо організації
навчального процесу. Протоколи засідань навчально-контрольної комісії. Листування з
окружним партійним комітетом з питань соціального та матеріального становища студентів.
Ф. Р-365
Справ:

Київський педагогічний технікум інструкторів політехнічної праці
Народного комісаріату освіти УСРР
342; 1930-1936 рр.

Опис 1
Справ:
342; 1930-1936 рр.
Розпорядження Народного комісаріату освіти УСРР з питань організації навчальнометодичного процесу в технікумах. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань
педагогічної ради, стипендіальної комісії. Навчальні плани. Журнали успішності. Списки та
особові справи студентів.
Ф. Р-366

Київський технікум м’ясної промисловості Вищої Ради Народного
Господарства УСРР

Справ:

327; 1925-1930 рр.

Опис 1
Справ:
327; 1925-1930 рр.
Протоколи засідань предметних комісій. Особові анкети викладачів і слухачів. Копії
свідоцтв випускників. Списки адміністративно-технічного та викладацького складу. Особові
справи студентів.
Ф. Р-367
Справ:

Третя робітнича поліклініка Київського міського відділу охорони
здоров’я
1; 1935 р.

Опис 1
Справ:
1; 1935 р.
Трудові книжки працівників.
Ф. Р-368
Справ:

Київське міське товариство “Меддопомога”
13; 1922, 1928, 1930 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1922, 1928, 1930 рр.
Статут товариства. Протоколи: загальних зборів членів товариства, засідань медичної та
житлової комісій. Циркуляри та розпорядження Народного комісаріату соціального
забезпечення УСРР щодо організації діяльності товариства. Звіти про діяльність товариства.
Списки працівників. Довідки та посвідчення членів товариства.
Ф. Р-369
Справ:

Київські вищі державні курси з раціоналізації Вищої Ради Народного
Господарства УСРР
79; 1928, 1931 рр.

Опис 1
Справ:
79; 1928, 1931 рр.
Особові справи учнів.
Ф. Р-370
Справ:

Курси швидкої медичної допомоги Київської окружної інспектури
охорони здоров’я
1; 1928 р.

Опис 1
Справ:
1; 1928 р.
Анкети слухачів курсів і списки випускників.
Ф. Р-371

Заочні державні фармацевтичні курси Народного комісаріату охорони
здоров’я УСРР

Справ:

1; 1929 р.

Опис 1
Справ:
1; 1929 р.
Протоколи засідань старост курсів.
Ф. Р-372
Справ:

Київський державний сьомий шкіряний завод Українського тресту
шкіряної промисловості
3; 1924-1926 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1924-1926 рр.
Циркуляри Українського тресту шкіряної промисловості з питань діяльності заводу.
Кошторис на ремонт заводу. Списки працівників.
Ф. Р-373
Справ:

Акціонерне товариство відкритого типу “Київський завод художнього
скла”
1826; 1920, 1925-1931, 1943-2003 рр.

Опис 1
Справ:
1481; 1943-2003 рр.
Статут заводу. Накази Народного комісаріату легкої промисловості УРСР, Міністерства
легкої промисловості УРСР, Українського тресту скляної промисловості з питань
раціоналізації енергетичного господарства, впровадження нової техніки, економії палива та
електроенергії. Накази з основної діяльності. Листування з Радою Міністрів УРСР,
Міністерством легкої промисловості УРСР щодо розширення асортименту випуску
кришталевих виробів, зниження собівартості продукції. Плани з виробництва та собівартості
продукції. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Протоколи засідань
художньої ради заводу про затвердження зразків продукції. Технічні умови на вироби заводу.
Штатні розписи. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань комітету профспілки. Звіти про
роботу групи народного контролю.
Опис 2
Справ:
56; 1920, 1925-1931 рр.
Накази, розпорядження та інструкції Вищої ради народного господарства УСРР з питань
реконструкції заводу. Накази з основної діяльності. Креслення та пояснювальна записка до
проекту реконструкції заводу. Виробничі плани заводу. Протоколи засідань розцінковоконфліктної комісії. Кошториси ремонтних робіт.
Опис 2-ос
Справ:
31; 1927 р.
Відомості про нарахування заробітної плати. Списки працівників заводу.
Опис 3
Справ:
258; 1947-1973 рр.
Протоколи: засідань президії Київського обкому профспілки, загальних зборів членів
профспілки. Колективні угоди. Звіти про роботу профспілкового комітету.

Ф. Р-374

Справ:

Київське виробниче об’єднання полімерного машинобудування
“Більшовик” та його головне підприємство завод “Більшовик”
Всесоюзного промислового об’єднання полімерного машинобудування
Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР
2043; 1920, 1925, 1938, 1939, 1942-1983 рр.

Опис 1
Справ:
1575; 1942-1980 рр.
Довідка про роботу заводу у 1941-1943 рр. Накази та циркуляри Міністерства
машинобудування та приладобудування СРСР з питань реевакуації робітників і службовців,
фінансування заводу, запуску цехів. Накази з основної діяльності. Листування з радянськими
та партійними органами щодо комплектування заводу кадрами, виробничих питань.
Протоколи диспетчерських і технічних нарад. Номенклатурні плани, списки замовлень,
баланси завантаження обладнання. Звіти з капітального будівництва. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Протоколи засідань комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
7; 1920, 1925, 1938, 1939 р.
Кошторис на обладнання медико-санітарного цеху. Головна книга. Баланс. Журнал
обліку видавання інструментів.
Опис 3
Справ:
170; 1945-1967 рр.
Постанови президії Київського обласного комітету профспілки робітників
машинобудування. Протоколи загальнозаводських профспілкових конференцій, засідань
комітету профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Опис 4
Справ:
165; 1970-1980 рр.
Накази та розпорядження Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР,
Всесоюзного об’єднання із виробництва обладнання для переробки гуми з питань діяльності
заводу. Накази та розпорядження з основної діяльності. Звіт з науково-дослідної та
фінансово-господарської діяльності.
Опис 5-с
Справ:

95; 1957-1972 рр.

Опис 6-с
Справ:

32; 1970-1983 рр.

Ф. Р-375

Київський завод “Ленінська
промисловості СРСР

кузня”

Міністерства

суднобудівної

Справ:

5187; 1934, 1937-1969 рр.

Опис 1
Справ:
1411; 1934, 1937-1968 рр.
Накази Народного комісаріату суднобудівної промисловості СРСР, Міністерства
суднобудівної промисловості СРСР з питань діяльності заводу. Накази основної діяльності.
Листування з конструкторськими бюро про виконання спеціальних замовлень на будівництво
кораблів. Проекти майстерень і цехів заводу. Альбоми з кресленнями до типових
технологічних процесів виготовлення корпусів снарядів. Угоди на виконання замовлень з
військового суднобудування, виробництва снарядів. Журнал реєстрації раціоналізаторських
пропозицій, плани їх впровадження. Плани собівартості, виробництва та випуску готової
продукції. Штатні розписи. Статистичні звіти з кадрових питань. Звіти з фінансовогосподарської діяльності. Протоколи загальнозаводських профспілкових конференцій, звітновиборних профспілкових зборів. Колективні угоди.
Опис 2
Справ:
2453; 1935, 1941, 1946-1963 рр.
Відділ технічного контролю: акти випробувань та приймання в експлуатацію, технічні
формуляри парових та водопровідних котлів, парових машин, циркулярних насосів та інших
виробів заводу.
Опис 3
Справ:
1094; 1947-1968 рр.
Будівельний відділ: акти приймання в експлуатацію буксирних і стандартних
пароплавів, земснарядів, барж, теплоходів, риболовних траулерів.
Опис 4
Справ:
229; 1966-1969 рр.
Постанови Президії Центрального комітету профспілки робітників транспортного та
важкого машинобудування. Звіти про роботу комітету профспілки. Протоколи звітновиборних та загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди. Штатні розписи.
Ф. Р-376
Справ:

Київський завод ім. З. Письменного Міністерства чорної металургії
УРСР
338; 1924-1925, 1943-1970 рр.

Опис 1
Справ:
277; 1943-1970 рр.
Накази Міністерств місцевої та паливної промисловості, чорної металургії УРСР.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
2; 1924-1925 рр.
Циркуляри, інструкції Вищої ради народного господарства з питань діяльності заводу.
Угода про надання в оренду приміщень заводу.

Опис 3
Справ:
59; 1952-1970 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошториси прибутків та
витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-377
Справ:

Київський завод “Арсенал” Міністерства оборонної промисловості СРСР
246; 1927, 1941-1960 рр.

Опис 1
Справ:
73; 1920-1927 рр.
Накази та інструкції Головного управління військової промисловості СРСР з питань
діяльності заводу. Положення про управління заводу. Листування з Головним управлінням
військової промисловості СРСР про затвердження та виконання виробничих планів.
Військова виробнича програма заводу. Протоколи технічних нарад, відомості про
виготовлення продукції та її реалізацію. Кошториси на виготовлення військової продукції.
Списки робітників та службовців заводу.
Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-378
Справ:

173; 1927-1960 рр.
Київський кабельний завод Всесоюзного виробничого об’єднання
кабельної
промисловості
“Союзелектрокабель”
Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР
1915; 1928-1930, 1933-1940, 1943-1977 рр.

Опис 1
Справ:
1444; 1933-1940, 1943-1977 рр.
Накази
Народного
комісаріату електропромисловості
СРСР,
Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР з питань діяльності заводу. Листування з промисловим
відділом ЦК КПУ, Управлінням електротехнічної промисловості щодо впровадження
автоматизації та механізації виробничих процесів, зниження собівартості продукції, випуску
виробів. Виробничо-технічний паспорт та статут заводу. Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Протоколи технічних нарад. Тематичний довідник раціоналізаторських та
винахідницьких пропозицій. Річні статистичні звіти про норми виробітку та розцінки на
продукцію. Дослідні ордери на виготовлення продукції.
Опис 2
Справ:
4; 1928-1930 рр.
Річні фінансовий звіт.
Опис 3
Справ:
134; 1948-1973 рр.
Протоколи: загальнозаводських профспілкових конференцій; засідань профкому.
Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти про роботу комітету профспілки.

Опис 4
Справ:
255; 1945-1973 рр.
Плани з виробництва та собівартості продукції. Норми часу та розцінки на продукцію
заводу. Технічні умови на вироби. Норми витрати сировини.
Опис 5
Справ:
78; 1944-1974 рр.
Постанови, розпорядження, накази Народного комісаріату електропромисловості СРСР
з питань виконання планових завдань, випуску продукції. Накази з основної діяльності. Звіти
про виконання плану науково-дослідних робіт. Ліміти фінансування витрат на спеціалізоване
обладнання.
Ф. Р-379
Справ:

Київський техніко-механічний завод мастильних матеріалів “Океан”
Київської губернської ради народного господарства
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Фінансовий звіт.
Ф. Р-380
Справ:

Київський державний перший завод дубових екстрактів Українського
шкіряного тресту
125; 1918-1927 рр.

Опис 1
Справ:
125; 1918-1927 рр.
Циркуляри Українського шкіряного тресту. Копії наказів з основної діяльності. Угоди з
постачальниками. Калькуляції виробництва дубових екстрактів. Відомості про будівництво
залізничної колії до заводу, придбання обладнання. Фінансові та виробничі звіти. Списки
працівників заводу. Протоколи загальних зборів членів профспілки.
Ф. Р-381
Справ:

Київський кишковий завод Київського губернського
торгового об’єднання кишкової промисловості
7; 1924-1925 рр.

відділення

Опис 1
Справ:
7; 1924-1925 рр.
Колективні угоди з Центральним комітетом спілки робітників харчової та смакової
промисловості СРСР. Списки робітників та службовців. Відомості про нарахування
заробітної плати.
Ф. Р-382

Київський завод електронагрівальних приладів Київського обласного
тресту з виробництва металевих виробів та товарів широкого вжитку

Справ:

44; 1934-1937 рр.

Опис 1
Справ:
44; 1934-1937 рр.
Накази Народного комісаріату місцевої промисловості УРСР з питань діяльності заводу.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих та технічних нарад. Особові рахунки
робітників та службовців. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-383
Справ:

Київський електромеханічний
народного господарства
9; 1921-1924 рр.

завод

Київської

губернської

ради

Опис 1
Справ:
9; 1921-1924 рр.
Циркуляри та накази Вищої ради народного господарства з питань діяльності заводу.
Річні фінансові звіти. Головні книги. Картотека особових рахунків робітників та службовців
заводу. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-384
Справ:

Київський державний спиртовий завод Центрального управління
державної спиртової монополії
210; 1923-1928 рр.

Опис 1
Справ:
167; 1923-1928 рр.
Циркуляри Українського управління спиртової промисловості з питань діяльності
заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань: технічного, тарифного бюро,
міжвідомчої комісії щодо виготовлення спирту. Листування з управлінням спиртової
промисловості, окружним партійним комітетом з фінансових питань.
Опис 2
Справ:
43; 1923-1928 рр.
Накази, циркуляри, розпорядження Київського губернського виконавчого комітету з
питань діяльності заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад.
Списки працівників заводу.
Ф. Р-385
Справ:

Київський електроарматурний завод ім. К. Є. Ворошилова
20; 1929-1933 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1929-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Виробничі плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізаторства та
винахідництва, звіти про його роботу. Картотека особових рахунків робітників та службовців.
Відомості про нарахування заробітної плати.

Ф. Р-386
Справ:

Київський завод аналітичних приладів Міністерства приладобудування,
засобів автоматизації та систем управління СРСР
638; 1932-1941, 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
513; 1943-1963 рр.
Накази Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, Головного управління
харчового машинобудування Міністерства харчової промисловості СРСР, Міністерства
промисловості продовольчих товарів СРСР та УРСР з питань діяльності заводу. Листування
з Управлінням електротехнічної та приладобудівної промисловості Київського раднаргоспу
щодо якості приладів заводу. Виробничі програми. Протоколи нарад. Журнал реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Довідки про специфіку технологічних процесів. Штатні
розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Кошториси адміністративногосподарських витрат.
Опис 2
Справ:
125; 1932-1941 рр.
Річні звіти з виробничої діяльності заводу. Фінансові та виробничі плани. Калькуляції
на проведення ремонту приладів. Відомості про реалізацію продукції. Касові прибуткововидаткові документи. Особові картки з обліку заробітної плати.
Ф. Р-387
Справ:

Київський восьмий експериментальний завод Головного управління
машинобудування Народного комісаріату легкої промисловості СРСР
571; 1930-1941 рр.

Опис 1
Справ:
571; 1930-1941 рр.
Накази та розпорядження Народного комісаріату легкої промисловості СРСР з питань
діяльності заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Звіти з
технічного нормування. Листування з організаціями та установами щодо закупівлі
обладнання. Збірник норм та стандартів. Списки особового складу. Особові рахунки
робітників та службовців. Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
Ф. Р-388
Справ:

Київський четвертий будівельний завод Державного республіканського
тресту з виробництва стандартних деталей споруд
22; 1932 р.

Опис 1
Справ:
22; 1932 р.
Накази з основної діяльності. Колективні угоди. Виробничі плани та звіти. Головні
книги. Баланси. Особові рахунки працівників заводу. Протоколи засідань комітету
профспілки.
Ф. Р-389

Київський завод “Медінструмент” Управління допоміжних підприємств
Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР

Справ:

2; 1936,1941 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1936, 1941 рр.
Прейскуранти цін на продукцію. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-391
Справ:

Земельний відділ Київської міської ради робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів
893; 1930-1936 рр.

Опис 1
Справ:
825; 1930 р.
Розпорядження Київської міської ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів. Схематична карта території Київської приміської зони. Відомості про
колективізацію сіл приміської зони, організацію колгоспів, відведення земель Київській раді
робітничих кооперативів, колгоспам, проведення
посівної
кампанії, будівництво
ветеринарних лікарень, корівників, телятників. Протоколи засідань технічних та виробничих
нарад, бюро сільськогосподарської секції, президій сільрад.
Опис 2
Справ:
68; 1931-1936 рр.
Протоколи засідань та постанови президії Київської міської ради робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів. Плани проведення весняних посівних кампаній.
Схематичні плани земель колгоспів Київської приміської зони. Листування з районним
земельним відділом з питань електрифікації сільського господарства. Бюджет м. Києва
(1936). Угоди на проведення меліоративних робіт.
Ф. Р-392
Справ:

Київська кондитерська фабрика “Красний кондитер” Українського
державного об’єднання кондитерської промисловості
24; 1932-1936 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1932-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Річні виробничі плани і звіти про їх виконання. Особові
рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-393
Справ:

Київська ордена Трудового Червоного Прапора кондитерська фабрика
ім. К. Маркса Міністерства харчової промисловості УРСР
2559; 1925-1928, 1946-1985 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1925-1928 рр.
Накази Київського об’єднання харчових підприємств з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад, засідань економічної комісії.

Опис 2-с
Справ:

65; 1946-1973 рр.

Опис 3
Справ:
1680; 1943-1984 рр.
Рішення колегії Міністерства харчової промисловості УРСР. Накази з основної
діяльності. Листування з Народним комісаріатом харчової промисловості УРСР,
Міністерством харчової промисловості СРСР з питань використання виробничих
потужностей, роботи лінії виготовлення цукерок. Довідки про співробітництво фабрики з
Краківським кондитерським об’єднанням “Вавель”. Плани з виробництва та собівартості
продукції, впровадження нового обладнання. Протоколи постійно діючої виробничої наради.
Рецептури виробів. Фінансові та статистичні звіти. Відомості про роботу групи народного
контролю.
Опис 4
Справ:
592; 1943-1979 рр.
Протоколи: загальних зборів колективу; засідань комітету профспілки; товариського
суду. Списки передовиків та новаторів виробництва. Штатні розписи. Списки майстрів, які
удостоєні звання “Золоті руки”.
Опис 5
Справ:
161; 1944-1960, 1967-1985 рр.
Фабрично-заводська школа: наказ Народного комісаріату харчової промисловості УРСР
про організацію школи (1944); накази директора школи з основної діяльності. Паспорт
школи. Навчальні плани та програми. Звіти з навчально-методичної роботи. Штатні розписи.
Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради.
Опис 6
Справ:
37; 1962, 1965-1971, 1973-1979 рр.
П’ятирічні плани. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Відомості про
роботу товариств: науково-технічного та радянсько-польської дружби, співпрацю фабрики з
іншими підприємствами.
Ф. Р-394
Справ:

Київська фабрика учбового та лабораторного приладдя Київського
державного обласного тресту шкільного та лабораторного обладнання
193; 1928-1934 рр.

Опис 1
Справ:
193; 1928-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: нарад бухгалтерів; засідань конфліктної
комісії. Виробничі та фінансові плани. Креслення стандартних деталей. Штатні розписи.
Картотеки особових рахунків та списки працівників.
Ф. Р-395

Фабрика сірників “Блискавка” Київської філії Всеукраїнської спілки
кооперативних товариств

Справ:

1; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1922-1923 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-396
Справ:

Київське виробниче трикотажне об’єднання ім. Рози Люксембург
Республіканського виробничого об’єднання трикотажної промисловості
“Укртрикотажпром” Міністерства легкої промисловості УРСР
1184; 1921, 1926, 1940, 1944-1983 рр.

Опис 1
Справ:
1123; 1940, 1944-1983 рр.
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР з питань розвитку трикотажної
промисловості. Накази з основної діяльності. Статут фабрики. Листування з Головним
управлінням трикотажної промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР щодо
випуску нових видів продукції. Технічні та виробничі плани. Ліміти капіталовкладень.
Протоколи засідань художньої ради. Норми виробітку та розцінки. Норми витрати сировини
та матеріалів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Списки стахановців та
ударників праці.
Опис 2
Справ:
4; 1921, 1926 рр.
Річний звіт про роботу фабрики. Списки працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати.
Опис 3
Справ:
57; 1952-1970 рр.
Протоколи засідань загальних зборів колективу,
витрат і фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-397
Справ:

комітету профспілки. Кошториси

Київська друга взуттєва фабрика Українського державного об’єднання
шкіряної промисловості
15; 1921-1923 рр.

Опис 1
Справ:
15; 1921-1923 рр.
Циркуляри та інструкції Київського шкіряного тресту. Накази з основної діяльності.
Головні книги. Списки та особові рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної
плати.
Ф. Р-398

Київське відділення Дніпропетровського інституту інженерів шляхів
сполучення

Справ:

45; 1923-1931 рр.

Опис 1
Справ:
45; 1923-1931 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії Списки
професорсько-викладацького складу, працівників інституту. Особові картки студентів.
Ф. Р-399
Справ:

Київське товариство з випікання хліба “Харчоб’єднання”
2; 1934 р.

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Особові рахунки членів товариства.
Ф. Р- 400
Справ:

Київське міське правління професійної спілки текстильників
5; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1926-1927 рр.
Річні фінансово-виробничі
центрального правління.
Ф. Р- 401
Справ:

звіти.

Інформаційні

зведення

Трест “Київпаливо” виконавчого комітету Київської
депутатів трудящих
219; 1931-1932, 1943-1961 рр.

Всеукраїнського

міської ради

Опис 1
Справ:
112; 1931-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси витрат. Річні баланси. Списки, особові
рахунки та особові справи працівників.
Опис 2
Справ:
107; 1943-1961 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи та кошториси адміністративноуправлінських витрат. Торговельно-фінансові і організаційно-технічні річні плани. Звіти з
фінансової діяльності. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
П’ятирічні плани розвитку матеріально-технічної бази. Листування з виконавчим комітетом
Київської міської ради депутатів трудящих з питань діяльності тресту.
Ф. Р- 402

Деміївське лісництво Київського окружного земельного відділу

Справ:

1; 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1924-1925 рр.
Інструкції та обіжники Народного комісаріату землеробства УСРР про приймання передавання майна лісництва, з питань фінансування лісового господарства.
Ф. Р- 403
Справ:

Київський комунальний трест “Дніпроводбуд”
215; 1934-1938 рр.

Опис 1
Справ:
136; 1937 р.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Виробничі
плани. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Листування з підвідомчими
підприємствами з виробничих питань. Відомості про продуктивність праці, розвиток
стаханівського руху. Дані про нарахування заробітної плати працівникам. Особові справи
працівників.
Опис 2
Справ:
79; 1934-1938 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад та засідань
інвентаризаційної комісії. Річні виробничо-фінансові плани та звіти, пояснювальні записки до
них. Списки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р- 404
Справ:

Київське відділення Державного
промисловості “Москвошвей”
171; 1925-1929 рр.

московського

тресту

швейної

Опис 1
Справ:
167; 1925-1929 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи зборів представників відділень тресту. Річні
баланси. Особові справи працівників.
Опис 2
Справ:
4; 1925-1929 рр.
Списки та особові картки працівників.
Ф. Р- 405
Справ:

Музичне підприємство Київського тресту музичної промисловості
25; 1922-1929 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1922-1929 рр.
Накази з основної діяльності. Річні виробничі плани і звіти. Особові справи та списки
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.

Ф. Р- 406
Справ:

Державний трест поліграфічної промисловості “Київ-друк”
губернської ради народного господарства
491; 1921-1931 рр.

Київської

Опис 1
Справ:
491; 1921-1931 рр.
Статут тресту. Положення про державні підприємства поліграфічної промисловості.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління тресту, нарад з
керівниками структурних підрозділів. Кошториси витрат. Статистичні, виробничо-фінансові
плани та звіти. Документи про передавання трестові націоналізованих друкарень м. Києва.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту і підпорядкованих йому друкарень,
майна друкарень. Протоколи засідань загальних зборів пайовиків Укрполіграфсиндикату.
Звіти про роботу професійно-технічної школи поліграфічної промисловості, картонажної
майстерні, редакцій, друкарень. Головна книга. Списки, особові справи робітників і
службовців.
Ф. Р- 407
Справ:

Київська міська каса соціального страхування
90; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
90; 1930-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Статут каси. Річні плани та звіти. Статистичні відомості
про стан захворюваності робітників на підприємствах міста. Акти обстежень медпунктів.
Відомості про стан техніки безпеки на виробництвах, виділення коштів інвалідам. Особові
справи працівників.
Ф. Р- 408
Справ:

Київське торговельне
промисловості
65; 1922-1929 рр.

відділення

Державного

тресту

гумової

Опис 1
Справ:
65; 1922-1929 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Положення про відділення. Річні
виробничі і фінансові звіти. Протоколи засідань правління. Штатні розписи. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам. Списки та особові рахунки робітників і
службовців.
Ф. Р-409
Справ:

Київський трест водопровідного та каналізаційного будівництва
“Водоканалбуд” Київського міського відділу комунального господарства
1286; 1932-1940 рр.

Опис 1
Справ:
1158; 1932-1940 рр.
Статут тресту, положення про відділи, контори та відділення. Накази з основної
діяльності. Проекти, креслення і кошториси водопровідних і каналізаційних магістралей.
Протоколи технічних нарад, засідань інвентаризаційної і ліквідаційної комісій. Річні

виробничі і фінансові плани та звіти. Штатні розписи і кошториси адміністративногосподарських витрат. Особові справи та рахунки працівників.
Опис 2
Справ:
128; 1934 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Проекти, креслення,
кошториси водопровідних і каналізаційних магістралей, пояснювальні записки до них.
Списки, особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-410
Справ:

Київський готельний трест Київського міського відділу комунального
господарства
21; 1924, 1931, 1933 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1924, 1931, 1933 рр.
Протоколи виробничих нарад. Угоди з фізичними особами про оренду приміщень.
Річні фінансові звіти. Місячні баланси. Картотека особових рахунків робітників і службовців.

Ф. Р-411
Справ:

Київське
міське
правління
металообробної промисловості
421; 1926-1934 рр.

трестованими

підприємствами

Опис 1
Справ:
421; 1926-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Річні виробничо-фінансові
плани. Звіти правління та підпорядкованих йому підприємств. Баланси собівартості
продукції. Штатні розписи. Списки, особові справи та рахунки працівників.

Ф. Р-412
Справ:

Київська міська
іноземцями
1; 1933 р.

контора

Всесоюзного

Опис 1
Справ:
1; 1933 р.
Накази з основної діяльності.

Ф. Р- 413

Київська міська продовольча управа

об’єднання

торгівлі

з

Справ:

239; 1916-1919 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1916-1919 рр.
Постанови, циркуляри, накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи
службових нарад. Положення про створення в м. Києві продовольчого комітету. Фінансові і
виробничі звіти. Штатні розписи. Списки контролерів. Відомості про нарахування заробітної
плати. Особові справи працівників. Протоколи ліквідаційної комісії продовольчої управи.
Опис 2
Справ:
2; 1919 р.
Листування з міським арештантсько-виправним відділенням щодо виготовлення
інвентарю для хлібопекарні. Акти про реквізицію товарів зі складів Російського страхового і
транспортного товариств у м. Києві.
Опис 3
Справ:
1; 1918 р.
Заяви працівників про прийняття на роботу.
Ф. Р- 414
Справ:

Київське правління будинками пролетарського студентства Комітету
з поліпшення побуту студентів
14; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1930-1932 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи засідань
комітетів. Кошториси витрат. Місячні баланси. Списки працівників.
Ф. Р- 416
Справ:

Закритий робітничий
м. Києва
370; 1931-1935 рр.

кооператив

Дарницького

будинкових

м’ясокомбінату

Опис 1
Справ:
370; 1931-1935 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Штатні розписи. Плани товарообігу.
Торговельно-фінансові плани і звіти. Протоколи: засідань правління, технічних нарад.
Кошторис витрат на здійснення заходів з ліквідації кооперативу. Статистичні відомості з
кадрів. Списки, особові справи робітників і службовців.
Ф. Р- 417

Закритий робітничий кооператив Київського хлібопекарського тресту

Справ:

84; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
84; 1931-1935 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Торговельно-фінансові плани і
звіти. Відомості про проведення посівної кампанії у підвідомчому радгоспі. Протоколи
засідань правління, загальних зборів членів кооперативу. Списки, особові справи та
рахунки працівників.
Ф. Р- 418
Справ:

Закритий
робітничий
кооператив Київської швейної
ім. І. Ф. Смирнова-Ласточкіна
69; 1932-1935 рр.

фабрики

Опис 1
Справ:
69; 1932-1935 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Виробничі, фінансово-економічні
річні плани та звіти. Статистичні звіти з кадрових питань. Протоколи засідань правління.
Штатні розписи. Списки, особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 419
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського шкіряного комбінату
129; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
129; 1931-1935 рр.
Розпорядження та інструкції Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з
основної діяльності і особового складу. Фінансово-виробничі плани та звіти. Протоколи
засідань правління. Списки, особові справи та рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 420

Закритий робітничий кооператив Київської трикотажної фабрики

Справ:

151; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
151; 1931-1935 рр.
Розпорядження Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної
діяльності і особового складу. Протоколи: засідань правління, загальних зборів членів
кооперативу. Фінансово-виробничі плани та звіти. Списки, особові справи та рахунки
працівників.
Ф. Р- 421

Закритий робітничий
ім. О. М. Горького

кооператив

Київської

швейної

фабрики

Справ:

226; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
226; 1931-1935 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Положення та інструкція про
приймання учнів на навчання до кооперативного технікуму. Протоколи засідань правління,
його президії, зборів уповноважених. Фінансово-торговельні плани та звіти. Прейскуранти
цін. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р- 422
Справ:

Закритий
студентський
інституту
20; 1933-1936 рр.

кооператив

Київського

індустріального

Опис 1
Справ:
20; 1933-1936 рр.
Фінансово-господарські плани і звіти. Протоколи засідань організаційного бюро
кооперативу. Прейскуранти цін. Документи ліквідаційної комісії. Списки, особові рахунки
робітників і службовців.
Ф. Р- 423
Справ:

Закритий студентський кооператив інститутів Народного комісаріату
землеробства УСРР
7; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1934-1935 рр.
Фінансово-торговельні плани. Річні баланси. Акти ревізій. Протоколи
планової комісії. Штатні розписи.
Ф. Р- 424
Справ:

засідань

Закритий студентський кооператив “Медвертикаль” м. Києва
21; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1934-1935 рр.
Циркуляри і розпорядження Київської спілки робітничих кооперативів. Протоколи
засідань правління, ліквідаційної комісії. Фінансово-господарські плани та звіти.
Прейскуранти цін. Списки, особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 425

Закритий студентський кооператив Київського енергетичного інституту

Справ:

15; 1933 р.

Опис 1
Справ:
15; 1933 р.
Постанови Київської спілки робітничих кооперативів. Протоколи
організаційної комісії. Фінансово-торговельні плани та звіти. Списки працівників.
Ф. Р- 426
Справ:

засідань

Закритий робітничий кооператив будівельників м. Києва
66; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
66; 1931-1935 рр.
Розпорядження Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної
діяльності. Фінансово-торговельні плани та звіти. Протоколи засідань правління,
організаційного бюро, ліквідаційної комісії. Штатні розписи. Прейскуранти цін. Списки,
особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 427
Справ:

Київський міський робітничий кооператив
73; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
73; 1930-1934 рр.
Постанови, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань правління,
комісії з обліку пайовиків. Виробничо-фінансові плани та звіти. Кошторис витрат. Програма
курсів підвищення кваліфікації працівників кооперації. Списки, особові рахунки робітників і
службовців. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р- 428
Справ:

Київський п’ятий державний іподром Головного управління конярства
19; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1932-1933 рр.
Накази з особового складу. Протоколи: технічних нарад, засідань ліквідаційної
комісії. Кошториси витрат. Акти передавання майна Харківському іподрому. Списки та
особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 429
Справ:

Жовтнева районна спілка житлової кооперації м. Києва
47; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1933-1935 рр.
Протоколи засідань організаційного бюро. Річні фінансово-господарські звіти
житлових кооперативів м. Києва. Ліквідаційний баланс. Списки та особові рахунки
робітників і службовців.

Ф. Р- 430
Справ:

Київська міська спілка житлової кооперації
520; 1932-1937 рр.

Опис 1
Справ:
245; 1932-1937 рр.
Накази і постанови з основної діяльності. Інструкція про порядок заселення житлової
площі в м. Києві. Протоколи загальних зборів пайовиків, засідань правління, організаційного
бюро. Виробничі плани. Перелік житлово-будівельних кооперативів. Відомості про
двірників. Дозволи правління спілки на обмін квартир. Штатні розписи і кошториси витрат.
Списки та особові рахунки робітників і службовців.
Опис 2
Справ:
275; 1937 р.
Особові справи працівників.
Ф. Р- 431
Справ:

Петрівська районна спілка житлової кооперації м. Києва
66; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
66; 1932-1934 рр.
Постанови, циркуляри, директиви та інструкції Київської міської спілки житлової
кооперації про розукрупнення житлових кооперативів, проведення паспортизації. Протоколи:
загальних зборів; засідань правління. Штатні розписи. Кошториси витрат. Фінансововиробничі річні плани і звіти. Акти обстежень стану будинків. Список членів правління.
Особові картки та справи працівників.
Ф. Р-432
Справ:

Сталінська районна спілка житлової кооперації м. Києва
274; 1932-1935 рр.

Опис 1
Справ:
274; 1932-1935 рр.
Директиви та інструкції Київської міської спілки житлової
постанови з основної діяльності. Протоколи засідань правління та
технічних нарад. Звіти уповноважених про вилучення житлової
фінансові плани і звіти. Списки членів правління. Особові рахунки
службовців.
Ф. Р-433
Справ:

кооперації. Накази і
організаційного бюро,
площі. Виробничі та
та справи робітників і

Ленінська районна спілка житлової кооперації м. Києва
57; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
57; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань правління,
організаційного бюро, кваліфікаційної комісії. Річні фінансово-виробничі плани та звіти.
Кошториси витрат. Списки будинків, що потребують ремонту. Списки працівників.

Ф. Р- 434
Справ:

Київський трест комунального будівництва Київського міського відділу
комунального господарства
408; 1930-1938 рр.

Опис 1
Справ:
303; 1930-1935 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи технічних і виробничих
нарад. Проекти та кошториси будівництва житлових будинків, промислових і комунальних
підприємств. Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Списки, особові рахунки робітників і
службовців.
Опис 2
Справ:
105; 1932, 1934-1938 рр.
Протоколи технічних нарад. Проекти та кошториси будівництва житлових будинків,
промислових і комунальних підприємств. Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Списки,
особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 435
Справ:

Київський другий державний житлово-будівельний трест при Київській
міській раді робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
105; 1932-1938 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1932-1938 рр.
Накази з основної діяльності, особового складу. Протоколи: технічних та виробничих
нарад; засідань інвентаризаційної комісії. Проекти та кошториси
на будівництво і
проведення капітальних ремонтів
житлових будинків,
промислових і комунальних
підприємств. Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Штатні розписи і кошториси витрат.
Списки, особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 436
Справ:

Будівельна ділянка музею В. І. Леніна другого будівельного тресту
Управління державних резервів при Раді Народних Комісарів УРСР
64; 1938-1939 рр.

Опис 1
Справ:
64; 1938-1939 рр.
Накази Управління спеціального будівництва Народного комісаріату внутрішніх справ
УРСР, Управління державних резервів при Раді Народних Комісарів СРСР про фінансування
та будівництво музею. Кошториси на добудову і реконструкцію будинку для музею. Річні
звіти. Протоколи виробничих нарад. Списки працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 437

Будівельне управління Київської міської ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів

Справ:

178; 1929-1936 рр.

Опис 1
Справ:
178; 1929-1936 рр.
Положення про будівельне управління. Накази з основної діяльності, особового
складу. Протоколи службових нарад. Проекти та кошториси будівництва, реконструкції:
житлових будинків, промислових і комунальних підприємств. Акти введення в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів. Виробничо-фінансові плани та звіти. Списки працівників.
Ф. Р- 438
Справ:

Дев’яте фабрично-заводське училище при Київській центральній
електростанції
1; 1925 р.

Опис 1
Справ:
1; 1925 р.
Річні плани та звіти. Доповідна записка про результати обстеження училища.
Ф. Р- 439
Справ:

Перша друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
106; 1926-1930 рр.

Опис 1
Справ:
106; 1926-1930 рр.
Розпорядження, циркуляри тресту “Київ-друк”. Розпорядження з основної діяльності,
особового складу. Протоколи технічних і адміністративних нарад. Штатні розписи. Особові
рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-440
Справ:

Друга друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
123; 1920-1927, 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
123; 1920-1927, 1929-1930 рр.
Циркуляри, розпорядження тресту “Київ-друк”. Угоди з видавництвом про друкування
підручників. Журнали обліку замовлень. Списки, особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 441
Справ:

Третя друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
6; 1923-1924, 1927 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1923-1924, 1927 рр.
Головні книги. Особові рахунки робітників і службовців.

Ф. Р- 442
Справ:

Четверта друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
12; 1925-1929 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1925-1929 рр.
Циркуляри, інструкції, накази, розпорядження тресту “Київ-друк”. Розпорядження з
основної діяльності. Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Особові рахунки робітників і
службовців.
Ф. Р- 443
Справ:

П’ята друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
42; 1924-1925, 1928-1932 рр.

Опис 1
Справ:
42; 1924-1925, 1928-1932 рр.
Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Зразки продукції. Статистичні відомості про
собівартість продукції. Головні і касові книги. Листування з видавництвами з питань
виконання замовлень. Річні виробничо-фінансові плани і звіти. Особові рахунки робітників і
службовців.
Ф. Р- 444
Справ:

Шоста друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
90; 1922-1930 рр.

Опис 1
Справ:
90; 1922-1930 рр.
Розпорядження
тресту
“Київ-друк”.
Протоколи
виробничо-технічних
і
адміністративних нарад. Статистичні відомості про випадки травматизму на виробництві.
Головні книги. Штатні розписи. Кошториси витрат. Відомості про переведення друкарні на
семигодинний робочий день. Списки та особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 445
Справ:

Сьома друкарня Державного об’єднання підприємств поліграфічної
промисловості
44; 1922-1926 рр.

Опис 1
Справ:
44; 1922-1926 рр.
Розпорядження, циркуляри та інструкції тресту “Київ-друк”. Виробничі плани.
Головні книги. Статистичні відомості про реалізацію продукції. Листування з установами та
організаціями щодо виконання замовлень на друкування плакатів, квитків, етикеток та ін.
Зразки продукції. Списки та особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 446

П’ятий комбінат Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання
торгівлі з іноземцями

Справ:

2; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1933-1934 рр.
Накази з основної діяльності і додатки до них. Особові картки працівників.
Ф. Р- 447
Справ:

Сьомий комбінат Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання
торгівлі з іноземцями
2; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1933-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Річний звіт.
Ф. Р- 449
Справ:

Восьмий магазин Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання
торгівлі з іноземцями
6; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1933-1934 рр.
Списки працівників магазину.
Ф. Р- 451
Справ:

Дев’ятий магазин Київської контори Всесоюзного об’єднання торгівлі
з іноземцями
4; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1933-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Квартальні баланси. Відомості про нарахування
заробітної плати.
Ф. Р- 452
Справ:

Громадський житлово-будівельний кооператив „Буддім”
2; 1929 р.

Опис 1
Справ:
2; 1929 р.
Протоколи засідань ревізійної комісії. Списки працівників.
Ф. Р-453

Перший магазин Київської контори Всесоюзного об’єднання торгівлі з
іноземцями

Справ:

9; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 454
Справ:

Шостий комбінат Київської обласної контори Всесоюзного об’єднання
торгівлі з іноземцями
22; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
22; 1933-1935 рр.
Накази та циркуляри Київської обласної контори торгівлі з іноземцями. Накази з
основної діяльності. Прейскуранти цін на товари. Виробничі звіти. Списки та особові
рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р- 455
Справ:

Четвертий комбінат
торгівлі з іноземцями
7; 1933-1935 рр.

Київської

контори

Всесоюзного

об’єднання

Опис 1
Справ:
7; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні баланси. Списки працівників.

Ф. Р- 456
Справ:

Третій магазин Київської обласної контори торгівлі з іноземцями
13; 1932-1935 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1932-1935 рр.
Накази Київської обласної контори торгівлі з іноземцями. Накази з основної
діяльності. Інструкції з проведення обліку товарів. Прейскуранти цін на товари. Акти про
здавання діамантів. Баланси. Списки працівників.
Ф. Р- 457
Справ:

Київський центральний телеграф Міністерства зв’язку УРСР та його
профспілковий комітет
836; 1917, 1919-1922, 1944-1980 рр.

Опис 1
Справ:
89; 1919-1922 рр.
Накази з основної діяльності. Списки працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.

Опис 2
Справ:
14; 1917 р.
Телеграми Тимчасового уряду і Радянського уряду про хід революційних подій у
Петрограді та ін.
Опис 3
Справ:
658; 1944-1982 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Фінансові та виробничі річні плани і
звіти. Протоколи балансових комісій. Звіти підприємств та організацій зв’язку про
виконання планових показників. Акти обстежень, ревізій, перевірок установ і організацій
зв’язку. Штатні розписи. Кошториси витрат. Статистичні звіти з виробничої діяльності.
Протоколи засідань комітету профспілки.
Опис 4
Справ:
75; 1955-1973 рр.
Протоколи: загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Штатні розписи та кошториси витрат. Відомості про діяльність товариського суду.
Ф. Р-458
Справ:

Київський міський поштамт Київського обласного правління зв’язку
23; 1920-1921, 1939-1941 рр.

Опис 1
Справ:
23; 1920-1921, 1939-1941 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Урядові телеграми. Списки працівників.
Ф. Р- 459
Справ:

Київська філія
інституту
1; 1931-1932 рр.

Московського

заочного

геологорозвідувального

Опис 1
Справ:
1; 1931-1932 рр.
Листування з Волинською геологорозвідувальною базою про відбір бажаючих
навчатися у Київській філії Московського заочного геологорозвідувального інституту.
Ф. Р- 460
Справ:

Київська міська рада професійних спілок
32; 1918-1920 рр.

Опис 1
Справ:
32; 1918-1920 рр.
Циркуляри, постанови Народних комісаріатів праці, юстиції УСРР. Відомості про
чисельність профспілкових організацій на підприємствах і установах м. Києва. Документи
про проведення культурно-просвітницької роботи.
Ф. Р- 461

Житлово-будівельний кооператив ім. Другої п’ятирічки

Справ:

1; 1938 р.

Опис 1
Справ:
1; 1938 р.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р- 462
Справ:

Місцевий комітет № 18 професійної спілки працівників освіти при
Київському відділі народної освіти
21; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1931-1934 рр.
Розпорядження, циркуляри комітету профспілки робітників освіти. Положення про
комітет. Протоколи загальних зборів членів профспілки працівників освіти. Плани та звіти
про роботу комітету.
Ф. Р- 463
Справ:

Київське сільськогосподарське
„Спільна праця”
14; 1924-1927 рр.

кредитно-кооперативне

товариство

Опис 1
Справ:
14; 1924-1927 рр.
Протоколи засідань правління та ліквідаційної комісії товариства. Посвідчення,
списки, особові рахунки членів товариства.
Ф. Р- 464
Справ:

Київська загальноміська лікарняна каса
9; 1919 р.

Опис 1
Справ:
9; 1919 р.
Протоколи: загальних зборів; засідань правління.
Ф. Р- 465
Справ:

Київська центральна електростанція Київського окружного відділу
комунального господарства
7; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1923-1927 рр.
Правила внутрішнього розпорядку. Відомості про стан обладнання на електростанції,
проведення
ремонтних робіт. Протоколи засідань комісії з охорони праці. Списки
працівників.
Ф. Р- 466

Виробничо-кооперативна
артіль
„Хімжир”
Київської
кооперативно-промислових товариств і трудових артілей

спілки

Справ:

8; 1926,1928-1930 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1926,1928-1930 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління.
Ф. Р- 467
Справ:

Кустарно-промислова артіль з виготовлення гумових виробів „Гумарт”
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Протоколи: установчих зборів; засідань артілі.
Ф. Р- 468
Справ:

Київська виробничо-кооперативна артіль з виготовлення лаків, фарб і
хімічних продуктів „Коопхімія” Київського міського відділу
промислової кооперації
2; 1928 р.

Опис 1
Справ:
2; 1928 р.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління.
Ф. Р- 469
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення хімічних продуктів
„Хімпродукт” Київської міської ради промислової кооперації
2; 1926 р.

Опис 1
Справ:
2; 1926 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Особові рахунки членів
артілі.
Ф. Р- 470
Справ:

Київська міжвузівська виробничо-кооперативна артіль з виготовлення
техніко-хімічних фабрикатів „Студент-хімік” Київської міської ради
промислової кооперації
4; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1928-1929 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління; ліквідаційної комісії.
Книга обліку капіталовкладень. Особові рахунки членів артілі.

Ф. Р- 471
Справ:

Кооперативно-виробнича артіль з виготовлення вогнегасників, книжок з
протипожежної сигналізації „Вогнетехнік” Київської міської ради
промислової кооперації
4; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Акти ревізії. Особові
рахунки членів артілі.
Ф. Р- 472
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль кустарів-склодувів „Точний прилад”
Київської міської ради промислової кооперації
17; 1923-1929 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1923-1929 рр.
Статут артілі. Головні книги. Річні виробничі звіти. Протоколи загальних зборів членів
артілі. Особові рахунки та список членів артілі.
Ф. Р- 473
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва рослинної олії та мила
„Миломас” Київської міської ради промислової кооперації
8; 1929-1934 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1929-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління. Головні книги. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 474
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення глиняних виробів
“Терракот” Київської міської ради промислової кооперації
2; 1928 р.

Опис 1
Справ:
2; 1928 р.
Головна книга. Відомості про членів артілі.
Ф. Р- 475
Справ:

Київська виробнича артіль інвалідів з виготовлення
господарських
виробів
„Хімгосп”
Київської
міської
кооперативних обєднань інвалідів
4; 1927-1928 рр.

хімікоспілки

Опис 1
Справ:
4; 1927-1928 рр.
Головна книга. Протоколи загальних зборів членів артілі. Особові рахунки та журнал
обліку капіталовкладень членів артілі.

Ф. Р- 476
Справ:

Кустарно-виробниче кооперативне товариство „Склороб” Київської
міської ради промислової кооперації
9; 1925-1927 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1925-1927 рр.
Статут товариства. Протоколи загальних зборів членів товариства, засідань правління,
виробничих нарад. Анкети членів товариства.
Ф. Р- 477
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виготовлення книжок
“Праця” Київської спілки кооперативно-промислових товариств
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Статут артілі. Головна книга.
Ф. Р- 478
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Поліграфіст” Київської міської ради
промислової кооперації
1; 1928 р.

Опис 1
Справ:
1; 1928 р.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 479
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль палітурників Київської міської ради
промислової кооперації
1; 1929-1931 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1929-1931 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р- 480
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Інвалід-поліграфіст” Київської міської
спілки кооперативних об’єднань інвалідів
28; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
28; 1932-1934 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Фінансові звіти. Акти ревізійної комісії.
Списки та особові рахунки членів артілі.

Ф. Р- 481
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Папірник” Київської міської ради
промислової кооперації
3; 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1929-1930 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань правління і ревізійної комісії, виробничих нарад.
Ф. Р- 482
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль поліграфічного промислу “Поліграф”
Київської міської ради промислової кооперації
5; 1928-1930 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1928-1930 рр.
Протоколи засідань правління артілі. Журнал обліку членів артілі та їх особових
рахунків.
Ф. Р- 483
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль поліграфістів “Нова зоря” Київської
міської ради промислової кооперації
5; 1930 р.

Опис 1
Справ:
5; 1930 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Картотека особових
рахунків членів артілі.
Ф. Р- 484
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення дитячого взуття
“Дитячий чобіток” Київської міської ради промислової кооперації
4; 1928 р.

Опис 1
Справ:
4; 1928 р.
Протоколи засідань ліквідаційного комітету артілі.
Головна книга.
Ф. Р- 485
Справ:

Посвідчення членів артілі.

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення взуття “Ажур-взуття”
Київської міської ради промислової кооперації
6; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1932-1933 рр.
Протоколи засідань правління артілі. Головна книга. Картотека особових рахунків
членів артілі.

Ф. Р- 486
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль чоботарів “Коопвзуття” Київської
міської ради промислової кооперації
3; 1928 р.

Опис 1
Справ:
3; 1928 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань ліквідаційної комісії. Головна
книга.
Ф. Р- 487
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль чоботарів “Міцнохід” Київської міської
ради промислової кооперації
4; 1927-928 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1927-1928 рр.
Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 488
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення взуття “Своя праця”
Київської міської ради промислової кооперації
3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Особові рахунки та список членів артілі.
Ф. Р- 489
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль шкіряників “Кожум’яки” Київської
міської ради промислової кооперації
1; 1926, 1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1926, 1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Витяги з протоколів засідань президії
Київського окрвиконкому про ліквідацію артілі.
Ф. Р- 490
Справ:

Восьма
кооперативно-торговельна
артіль
інвалідів-шкіряників
Київської міської ради кооперативних об’єднань інвалідів
3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Виробничі звіти.
Ф. Р- 491

Виробничо-кооперативна артіль шорних виробів
Київської міської ради промислової кооперації

“Привод-ремінь”

Справ:

3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 492
Справ:

Промислово-кооперативна артіль шевців “Чоботар” Київської міської
ради промислової кооперації
1; 1928 р.

Опис 1
Справ:
1; 1928 р.
Статут артілі.
Ф. Р- 493
Справ:

Київське виробниче товариство з виготовлення взуття Київської міської
ради промислової кооперації
6; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1927-1928 рр.
Статут артілі. Список, особові рахунки і відомості про нарахування заробітної плати
членам артілі.
Ф. Р- 494
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль шевців “Економвзуття” Київської
міської ради промислової кооперації
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 495
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з переробки
утильсировини
“Шкірутильпереробка” Київської міської ради промислової кооперації
7; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1931-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління, виробничих нарад.
Фінансовий план.
Ф. Р- 496

Виробничо-кооперативна артіль витяжників шкіри “Об’єднаний
витяжник” Київської міської ради промислової кооперації

Справ:

33; 1929-1933 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1929-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління та ревізійної комісії.
Виробничо-фінансовий план. Списки та облікові картки членів артілі.
Ф. Р- 497
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення галет комбінованого
корму “Кормсила” Київської міської ради промислової кооперації
2; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 498
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
з
перероблення
технічних
сільськогосподарських культур “Техсільпром” Київської міської ради
промислової кооперації
5; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1933-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань
правління. Журнал обліку членів артілі.
Ф. Р-499
Справ:

Трудова артіль інвалідів “Агроном”
2; 1925, 1926-1938 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1925, 1926-1938 рр.
Головні книги.
Ф. Р-500
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів сільсько-господарських та
виноробних промислів “Інсільгосп” Київської міської спілки
кооперативних об’єднань інвалідів
82; 1927, 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
82; 1927, 1930-1932 рр.
Протоколи засідань правління та ревізійної комісії, виробничих нарад. Фінансові звіти.
Списки та особові справи членів артілі.
Ф. Р-501

Виробничо-кооперативна артіль з перероблення гречки та проса
Київської міської ради промислової кооперації

Справ:

1; 1927-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р-502
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Сільгоспоб’єднання”
міської ради промислової кооперації
2; 1932-1933 рр.

Київської

Опис 1
Справ:
2; 1932-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління.
Ф. Р-503
Справ:

Трудова артіль городників “1040” Київської міської ради промислової
кооперації
2; 1931 р.

Опис 1
Справ:
2; 1931 р.
Протоколи засідань правління артілі. Списки членів артілі.
Ф. Р-504
Справ:

Кооперативно-трудова артіль з переробки фруктів та
“Фруктовоч” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1933-1935 рр.

овочів

Опис 1
Справ:
1; 1933-1935 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, виробничих нарад, засідань ліквідаційної
комісії.
Ф. Р-505
Справ:

Кооперативно-трудова
артіль
інвалідів-музикантів
“Музика”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Акти про розподілення капіталів артілі.
Ф. Р-506

Виробничо-кооперативна артіль “Папірекономія” Київської міської
ради промислової кооперації

Справ:

1; 1930 р.

Опис 1
Справ:
1; 1930 р.
Картки обліку членів артілі.
Ф. Р-507
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Портфель” Київської міської ради
промислової кооперації
12; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1930-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління. Квартальні виробничо-фінансові плани. Списки та особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-508
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення дитячих іграшок та
кубиків “Гра та праця”
Київської міської ради промислової
кооперації
16; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1930-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління. Виробничо-фінансові плани. Особові рахунки та списки членів артілі. Відомості
про нарахування заробітної плати членам артілі.
Ф. Р-509
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення ялинкових іграшок
“Гермес” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р-510
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення дитячих іграшок
“Цяцька” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1929 р.

Опис 1
Справ:
1; 1929 р.
Протоколи та акти ревізійної комісії.
Ф. Р-511

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виготовлення іграшок
“Забава” Київської спілки кооперативних об’єднань інвалідів

Справ:

2; 1929 р.

Опис 1
Справ:
2; 1929 р.
Протоколи загальних зборів і засідань правління артілі. Головна книга.
Ф. Р-512
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення коробок “Червона
коробка” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1926-1927 рр.
Головна книга.
Ф. Р-513
Справ:

Перша виробничо-кооперативна артіль з виготовлення іграшок
Київської міської ради промислової кооперації
8; 1924-1930 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1924-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі; засідань правління; ревізійної і ліквідаційної
комісій. Головні книги.
Ф. Р-514
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
іграшкового
промислу
“Самодопомога” Київської міської ради промислової кооперації
10; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1930-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань
правління. Облікові картки та особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-515
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виготовлення книжок
“Праця сліпих” Київської міської ради кооперативних об’єднань
інвалідів
4; 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1929-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головні книги.
Ф. Р-516

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення нових іграшок
“Молодий робітник” Київської міської ради промислової кооперації

Справ:

2; 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1929-1930 рр.
Протоколи виробничих нарад.
Ф. Р-517
Справ:

Промислово-кооперативне
товариство
з
виготовлення
канцелярського приладдя “Культпром” Київської міської ради
промислової кооперації
95; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
95; 1931-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління артілі, ревізійної комісії.
Річні виробничо-фінансові плани та звіти. Кошториси витрат. Списки, особові картки та
особові рахунки членів товариства.
Ф. Р-518
Справ:

Київська
кооперативно-трудова артіль інвалідів
“Утилізатор”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1927 р.

Опис 1
Справ:
2; 1927 р.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-519
Справ:

Кооперативно-торговельна артіль інвалідів “Надія” Київської міської
ради промислової кооперації
3; 1925-1926, 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1925-1926, 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань правління артілі. Особові рахунки членів
артілі.
Ф. Р-520
Справ:

Трудова артіль лікарів-спеціалістів колишньої Георгіївської лікарні
м. Києва
1; 1927-1931 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1931 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р-521

Трудова артіль сажотрусів-пічників “Дим” Київської міської ради
промислової кооперації

Справ:

2; 1924-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1924-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Журнал обліку особових рахунків членів
артілі.
Ф. Р-522
Справ:

Кооперативно-трудова артіль чистильників “Зоря Сходу” Київської
міської ради промислової кооперації
18; 1931-1936 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1931-1936 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань правління артілі. Фінансові звіти. Кошториси
витрат. Особові рахунки та особові справи членів артілі. Відомості про нарахування
заробітної плати.
Ф. Р-523
Справ:

Київський механічний завод “Гном” Управління Південно-Західного
округу шосейних доріг
7; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1922-1923 рр.
Протоколи загальних зборів працівників. Головна та касова книги. Журнал реєстрації
рахунків. Листування з Київським фінвідділом з питань оплати праці, сплати податків.
Ф. Р-524
Справ:

Київське приватне торговельно-промислове акціонерне товариство з
виготовлення та продажу металевих виробів та будматеріалів
“Прогрес”
35; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
35; 1927-1928 рр.
Статут товариства. Протоколи засідань правління. Акти приймання продукції. Угоди
на оренду приміщень. Штатний розпис. Списки, особові картки та особові рахунки
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-525
Справ:

Київське єдине споживче товариство
178; 1920-1922 рр.

Опис 1
Справ:
178; 1920-1922 рр.
Декрет Ради Народних Комісарів УСРР про роботу споживчих товариств. Протоколи
засідань правління товариства, комісій: зі скорочення штатів, перегляду діяльності
контрольно-ревізійної ради, обліку товарів та майна товариства. Виробничі та фінансові

звіти. Плани роботи товариства та його відділів (громадського харчування, хлібопекарського,
господарчого, організаційно-кооперативного, транспортного, опалювального). Списки
працівників.
Ф. Р-526
Справ:

Київська спілка робітничих кооперативів
6415; 1930-1937 рр.

Опис 1
Справ:
365; 1932-1935 рр.
Постанови президії правління спілки. Протоколи загальних зборів працівників,
засідань організаційного бюро спілки. Виробничо-фінансові плани та звіти. Положення та
інструкції з фінансових питань. Протоколи засідань комісій: інвентаризаційної, плановоекономічної, із заготівлі овочів, оздоровлення працівників. Списки, особові рахунки
працівників.
Опис 2
Справ:
6050; 1930-1937 рр.
Особові справи працівників.
Ф. Р-527
Справ:

Київське міське управління робітничо-селянської міліції
244; 1917-1927 рр.

Опис 1
Справ:
213; 1919-1927 рр.
Накази з основної діяльності. Циркуляри Всеросійської надзвичайної комісії, накази
по управлінню губернської міліції щодо розшуку осіб, що скоїли злочини, боротьби з
бандитизмом і дезертирством. Оперативні дані про події у м. Києві. Рапорти про
призначення, переміщення, звільнення з роботи особового складу районних відділень міліції.
Протоколи нарад начальників районних відділень міліції, засідань комісії з питань
прийняття на роботу до органів міліції. Звіти про діяльність районних відділень міліції міста.
Статистичні дані про кількість скоєних злочинів у Києві. Списки особового складу, анкети,
посвідчення працівників міліції.
Опис 2
Справ:
31; 1917-1924 рр.
Списки емігрантів, військовополонених, що відправлялися до Австрії, Угорщини,
Німеччини, Румунії, Польщі, Литви, Латвії, Франції. Заяви громадян щодо отримання довідок
про несудимість. Журнал реєстрації перебіжчиків із-за кордону. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф. Р-528

Київський будинок інженерно-технічних працівників

Справ:

18; 1925, 1930, 1932, 1934, 1938 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1925, 1930, 1932, 1934, 1938 рр.
Протоколи засідань: правління, технічної ради, ревізійної комісії. Звіти про роботу
будинку. Річні баланси. Списки та анкети працівників.
Ф. Р-529
Справ:

Комісійний магазин № 314 Київської спілки робітничих кооперативів
4; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1934-1935 рр.
Положення про комісійні крамниці. Протоколи загальних зборів працівників. Списки,
особові рахунки працівників.
Ф. Р-530
Справ:

Київська база матеріально-технічного постачання Української
республіканської контори Всесоюзного державного об’єднання із
заготівлі худоби
2; 1936-1937 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1936-1937 рр.
Стенограма зльоту передовиків обєднання. Листування республіканської контори із
Всесоюзним державним обєднанням щодо заготівлі худоби.
Ф. Р-531
Справ:

Комісійний магазин № 21 Київської міської спілки споживчої
кооперації
1; 1932 р.

Опис 1
Справ:
1; 1932 р.
Головна книга.
Ф. Р-532
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль пекарів „Коопхліб” Київської міської
ради промислової кооперації
33; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1931-1935 рр.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління.
Виробничо-фінансові плани та звіти. Кошториси витрат. Протоколи засідань ліквідаційної
комісії. Списки та особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-533

Виробничо-кооперативна артіль виноробів “Плодовино” Київської

Справ:

міської ради промислової кооперації
12; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1931-1935 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Кошторис витрат.
Фінансовий звіт. Списки членів артілі.
Ф. Р-534
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва цукерок “Галицький
цукерник” Київської міської ради промислової кооперації
3; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-535
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль салотопів “Жир” Київської міської
ради промислової кооперації
2; 1926 р.

Опис 1
Справ:
2; 1926 р.
Головна книга.
Ф. Р-536
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Смак” Київської міської ради
промислової кооперації
5; 1929-1931 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1929-1931 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Квартальні виробничо-фінансові плани.
Особові рахунки членів артілі. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-537
Справ:

Київська виробничо-кооперативна артіль виноробів Київської міської
ради промислової кооперації
3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Протоколи засідань правління та ліквідаційної комісії. Головна книга.
Ф. Р-538

Кооперативно-торговельна артіль ”Жовтень” Київської міської ради
промислової кооперації

Справ:

2; 1934 р.

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів
артілі.
Ф. Р-539
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Дієтпродукт” Київської міської
ради промислової кооперації
1; 1930 р.

Опис 1
Справ:
1; 1930 р.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-540
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Зерно-продукт” Київської міської
ради промислової кооперації
1; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1930-1932 рр.
Квартальні виробничо-фінансові плани.
Ф. Р-541
Справ:

Кустарно-промислове кооперативне товариство з виготовлення оцту
“Оцеткуст” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1931 р.

Опис 1
Справ:
1; 1931 р.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-542
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення халви “Тахин-халва”
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Статут, підсумковий баланс артілі.
Ф. Р-543

Кооперативно-торговельна артіль інвалідів “М’ясоруб” Київської
міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів

Справ:

1; 1928-1930 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1928-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління.
Ф. Р-544
Справ:

Кооперативно-торговельна артіль “Інвалід-бакалійник” Київської
міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1928-1929 рр.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-545
Справ:

Кооперативно-виробнича артіль інвалідів булочно-кондитерського
промислу “Відпочинок” Київської міської спілки кооперативних
об’єднань інвалідів
2; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1926-1927 рр.
Статут. Виробничі звіти.
Ф. Р-546
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль тютюнових
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1931 рр.

виробів

“Алжир”

Опис 1
Справ:
1; 1927-1931 рр.
Статут артілі. Списки членів артілі.
Ф. Р-547
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва цукерок “Кооператор”
Київської міської ради промислової кооперації
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р-548

Перша виробничо-трудова артіль інвалідів-водників Київської міської
спілки кооперативних об’єднань інвалідів

Справ:

1; 1923-1924 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1923-1924 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-549
Справ:

Перша виробнича артіль інвалідів кондитерського промислу “Новий
шлях інваліда” Київської міської спілки кооперативних об’єднань
інвалідів
6; 1924 р.

Опис 1
Справ:
6; 1924 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Головна книга. Список
членів артілі.
Ф. Р-550
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-медоварів “Суспільство”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
1; 1931-1932 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1931-1932 рр.
Протоколи засідань правління артілі.
Ф. Р-551
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-булочників і кондитерів
“Самозахист” Київської міської спілки кооперативних об’єднань
інвалідів
2; 1926-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1926-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління.
Ф. Р-552
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виготовлення макаронів
“Прогрес” Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
10; 1925-1929 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1925-1929 рр.
Протоколи засідань правління артілі. Головна книга та
капіталовкладень членів артілі. Списки та особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-553

журнал

обліку

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів булочно-кондитерського
промислу “Вільна праця інвалідів” Київської міської спілки

Справ:

кооперативних об’єднань інвалідів
164; 1924-1928 рр.

Опис 1
Справ:
164; 1924-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління та ревізійної комісії.
Річні плани та звіти. Головна книга. Особові рахунки, списки та особові справи членів артілі.
Ф. Р-554
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення какао та кави
“Геркулес” Київської міської ради промислової кооперації
20; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1931-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: загальних зборів членів артілі, засідань
правління, виробничих нарад. Звіти про роботу цехів. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-555
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль кулінарів “Товариш” Київської
міської ради промислової кооперації
2; 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1929-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління.
Ф. Р-556
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
інвалідів-кондитерів
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
7; 1927-1929 рр.

“Серп”

Опис 1
Справ:
7; 1927-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Журнал обліку капіталовкладень членів
артілі. Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-557
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-кулінарів “Інвалід-кулінар”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
50; 1932-1936 рр.

Опис 1
Справ:
50; 1932-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління артілі. Виробничофінансові плани. Особові рахунки та списки членів артілі.
Ф. Р-558

Київське міське об’єднання виробничих

харчових підприємств

Справ:

“Харчопродукт” Київської міської ради промислової кооперації
2; 1930 р.

Опис 1
Справ:
2; 1930 р.
Протоколи засідань правління артілі. Анкети членів артілі.
Ф. Р-559
Справ:

Третя виробнича артіль інвалідів-кустарів з виготовлення
мінеральних вод та кондитерських виробів “Мінералвод” Київської
міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-560
Справ:

Перша Київська артіль інвалідів з виготовлення мінеральних вод та
кондитерських виробів ”Мінвод” Київської міської спілки
кооперативних об’єднань інвалідів
44; 1924-1933 рр.

Опис 1
Справ:
44; 1924-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Виробничо-фінансові
плани та звіти. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-561
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-пекарів “Інвалід-робітник”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
11; 1924-1928 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1924-1928 рр.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головна
книга. Особові рахунки членів артілі.

Ф. Р-562
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення патоки та сирцю
“Патока” Київської міської ради промислової кооперації
3; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1930-1931 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань
правління.

Ф. Р-563
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення солоду “Солод”
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Протоколи засідань правління артілі.
Ф. Р-564
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення цукерок “Цукерник”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1931-1932 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1931-1932 рр.
Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-565
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
булочно-кондитерського
виробництва та мінеральних вод “Праця інваліда” Київської міської
ради промислової кооперації
10; 1927-1930 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1927-1930 рр.
Статут артілі. Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління та
ревізійної комісії. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-566
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-пекарів “Праця інвалідапекаря” Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1926-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1926-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р-567

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення гастрономічних
виробів “Гастроном” Київської міської спілки кооперативних
об’єднань інвалідів

Справ:

21; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1931-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Протоколи загальних
зборів членів артілі, засідань правління, ліквідаційної комісії. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-568
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль громадського харчування Київської
міської ради промислової кооперації
4; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1933-1934 рр.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Додатки до фінансового звіту. Особові
рахунки членів артілі.
Ф. Р-569
Справ:

Четверта
виробничо-кооперативна
артіль
кустарів-інвалідів
ковбасного промислу Київського окружного виробничо-промислового
об’єднання інвалідів
6; 1925-1927 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1925-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань ліквідаційної комісії. Головна
книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-570
Справ:

Перша виробничо-кооперативна артіль інвалідів ковбасного промислу
Київської міської спілки кооперативних обєднань інвалідів
4; 1924-1930 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1924-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Фінансовий звіт.
Ф. Р-571

Виробничо-кооперативна
артіль
інвалідів
війни
булочнокондитерського промислу ім. Т. Г. Шевченка Київської міської спілки
кооперативних об’єднань інвалідів

Справ:

46; 1924-1930 рр.

Опис 1
Справ:
46; 1924-1930 рр.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління та
ревізійної комісії. Річний фінансовий звіт (1927-1928). Щомісячні баланси. Головні книги.
Особові справи та рахунки членів артілі.
Ф. Р-572
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Промкоопхарчування” Київської
міської ради промислової кооперації
19; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1931-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань
правління. Квартальні виробничо-фінансові плани. Річні баланси. Списки та особові рахунки
членів артілі.
Ф. Р-573
Справ:

Київське
кустарно-промислове
кооперативне
товариство
з
виготовлення макаронів та вермішелі “Макарон-праця” Київської
міської ради промислової кооперації
2; 1925-1930 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1925-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління.
Ф. Р-574
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль булочників “Інвалід-кооператор”
Київської міської ради промислової кооперації
2; 1925-1926 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1925-1926 рр.
Головна книга та журнал обліку капіталовкладень членів артілі. Особові рахунки
членів артілі.
Ф. Р-575
Справ:

Виробничо-кооперативна збутова артіль інвалідів-кондитерів “Слава”
Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
50; 1926-1933 рр.

Опис 1
Справ:
45; 1926-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління, технічних та
виробничих нарад. Фінансові плани та звіти. Списки та особові рахунки членів артілі.

Опис 2
Справ:
5; 1930-1931 рр.
Протоколи засідань правління. Списки членів артілі.
Ф. Р-576
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-пекарів і кондитерів
“Інвалід-харчовик” Київської міської спілки кооперативних об’єднань
інвалідів
12; 1929-1932 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1929-1932 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі,
засідань правління. Виробничо-фінансові плани. Списки та особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-577
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-пекарів та кондитерів
“Україна” Київської міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
6; 1926-1929 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1926-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Річний звіт (1927).
Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-578
Справ:

Київська кооперативна виробничо-будівельна контора
218; 1928-1931 рр.

Опис 1
Справ:
193; 1928-1931 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань правління артілі, ревізійної
комісії. Кошториси на будівництво і ремонт будівель. Особові справи працівників. Відомості
про нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
25; 1929-1930 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань правління.
Кошториси на будівництво і ремонт будівель. Особові справи працівників. Відомості про
нарахування заробітної плати.
Ф. Р-579

П’ята державна махоркова фабрика Об’єднання махоркових фабрик
“Укрмахоркатрест”

Справ:

47; 1920-1931 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1920-1931 рр.
Протоколи засідань виробничої комісії фабрики. Листування з Об’єднанням
махоркових фабрик України з виробничих питань. Річні звіти та баланси. Головна книга.
Журнали обліку сировини та виготовлення продукції. Картотека особових рахунків, списки
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-580
Справ:

Управління київської міської телефонної мережі Міністерства зв’язку
УРСР
579; 1931-1936, 1943-1976 рр.

Опис 1
Справ:
128; 1931-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: засідань бюро інженерно-технічних
працівників; технічних та адміністративних нарад. Фінансові та виробничі плани. Річні звіти.
Штатні розписи. Особові картки та списки працівників.
Опис 2
Справ:
420; 1943-1976 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани та звіти.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських видатків. Звіти про нещасні
випадки на виробництві. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти
з кадрових питань.
Опис 3
Справ:
31; 1963-1970 рр.
Колективний договір між адміністрацією та профспілковою організацією. Протоколи
загальних профспілкових зборів. Кошториси витрат. Фінансові та статистичні звіти. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-581
Справ:

Київське міське добровільне пожежне товариство
248; 1919, 1924, 1926, 1928-1936 рр.

Опис 1
Справ:
248; 1919, 1924, 1926, 1928-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів, засідань правління
товариства та ліквідаційної комісії. Списки, особові рахунки та особові справи працівників.
Ф. Р-582

Київське сільськогосподарське бджільницьке товариство “Пасічник”

Справ:

23; 1938-1940 рр.

Опис 1
Справ:
23; 1938-1940 рр.
Протоколи загальних зборів членів товариства та засідань правління. Виробничі плани
і звіти. Баланси та річні звіти. Списки членів товариства.
Ф. Р-583
Справ:

Київська
міська
санітарно-епідеміологічна
профспілковий комітет
881; 1922-1941, 1943-1966 рр.

станція

та

її

Опис 1
Справ:
103; 1922-1935 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань санітарноепідеміологічного бюро, надзвичайної комісії з боротьби із антисанітарією; нарад районних
санітарних лікарів. Звіти про санітарний стан районів. Зведені дані щодо захворюваності на
інфекційні хвороби. Плани профілактичної роботи з попередження інфекційних захворювань
населення. Кошториси витрат. Річні плани та звіти. Списки працівників. Відомості про
нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
733; 1936-1941, 1943-1966 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи виробничих нарад.
Штатні розписи та кошториси витрат. Річні виробничі плани та звіти. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Річні звіти про роботу районних санітарно-епідеміологічних
станцій.
Опис 3
Справ:
45; 1950-1966 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Фінансові та статистичні звіти.
Ф. Р-584
Справ:

Клуб працівників народного господарства ім. Ф. Е. Дзержинського
4; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1931-1934 рр.
Протоколи засідань правління та секцій клубу (юридичної, транспортної, комунальної,
промислової та ін.).
Ф. Р-585

Київське товариство захисту тварин та зелених насаджень

Справ:

44; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
44; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Статут товариства. Протоколи загальних зборів членів
товариства та засідань правління. Плани та звіти про роботу. Прибутково-витратні
кошториси. Списки, особові рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної
плати працівникам.
Ф. Р-586
Справ:

Художньо-декоративні майстерні Київської міської ради робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів
24; 1936-1937 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1936-1937 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про майстерні. План роботи, кошторис,
баланс майстерень (1937). Особові справи працівників. Відомості про виплату заробітної
плати працівникам.
Ф. Р-587
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського заводу “Арсенал”
322; 1931-1937 рр.

Опис 1
Справ:
322; 1931-1937 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань
атестаційної комісії. Акти перевірки якості громадського харчування на заводі. Квартальні
звіти з реалізації продукції. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-588
Справ:

Контора постачання та збуту Київського міського відділу місцевої
промисловості
1; 1941 р.

Опис 1
Справ:
1; 1941 р.
Рахунки, відомості на витрачання сировини.
Ф. Р-589
Справ:

Київський комбінат
“Спілкахутро”
4; 1933 р.

кролівництва

та

Опис 1
Справ:
4; 1933 р.
Відомості про реалізацію кролів. Ліквідаційний баланс.

звірівництва

тресту

Ф. Р-590
Справ:

Київський машинобудівельний завод
авіаційної промисловості СРСР
358; 1934, 1938, 1940, 1944-1965 рр.

ім.

Артема

Міністерства

Опис 1
Справ:
6; 1934, 1938, 1940 р.
Відомості щодо забезпечення технологічних процесів виробництва продукції. Річний
баланс.
Опис 2-с
Справ:

238; 1944-1965 рр.

Опис 3
Справ:
114; 1944-1965 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти
заводу з капітального будівництва. Звіти про стан техніки безпеки на заводі.
Ф. Р-591
Справ:

Дитячий карантин Київської окружної інспектури народної освіти
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Накази з особового складу.
Ф. Р-592
Справ:

Київська
контора
“Продуктпереробка”
7; 1929-1930 рр.

Державного

акціонерного

товариства

Опис 1
Справ:
7; 1929-1930 рр.
Протоколи засідань конвенційного бюро. Угоди з постачальниками. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-593
Справ:

Київська контора Українського автотранспортного торговельнопромислового акціонерного товариства “Укравтопромторг”
83; 1922, 1924-1931 рр.

Опис 1
Справ:
83; 1922, 1924-1931рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів. Штатні розписи. Виробничі
звіти. Списки, особові справи та рахунки працівників.
Ф. Р-594

Київське відділення Українського акціонерного товариства торгівлі
медикаментами “Укрмедторг”

Справ:

6; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1928-1929 рр.
Листування з питань постачання медикаментів. Протоколи засідань розцінковоконфліктної комісії. Головна книга. Особові рахунки працівників.
Ф. Р-595
Справ:

Київська база Українського акціонерного товариства зі збуту
сільськогосподарських машин і обладнання “Плугатар”
3; 1922, 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1922, 1927-1928 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради товариства. Головна книга.
Ф. Р-597
Справ:

Київська міська рада Всесоюзного товариства сприяння авіації і хімії
206; 1930-1941 рр.

Опис 1
Справ:
206; 1930-1941 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Положення про раду та її сектори.
Протоколи засідань
президії ради
та секторів:
хіміко-науково-промислового,
сільськогосподарського, військово-морського, агітмасового та ін. Плани роботи та звіти.
Штатні розписи. Списки працівників. Картотека особових рахунків працівників.
Ф. Р-598
Справ:

Київський автогенно-механічний завод ім. 1 Травня Всеукраїнського
державного об’єднання з постачання комунального господарства
203; 1929-1936 рр.

Опис 1
Справ:
203; 1929-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи адміністративно-технічних нарад. Схеми
цехів та корпусів заводу. Річні плани та звіти. Кошториси витрат. Відомості про реалізацію
виробів. Плани заходів з охорони праці. Колективні угоди. Особові картки та рахунки
працівників. Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р-599
Справ:

Комітет незаможних селян при Київській міській раді робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів
135; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
95; 1930-1933 рр.
Протоколи пленумів комітету та засідань його президії. Плани та звіти про роботу
міського та сільських комітетів незаможних селян приміської зони. Списки членів міського

комітету, голів сільських комітетів і депутатів пленуму міського комітету незаможних селян.
Рішення про самоліквідацію комітетів незаможних селян.
Опис 2
Справ:
40; 1930-1933 рр.
Протоколи: засідань президії комітету; загальних зборів сільських комітетів
незаможних селян приміської зони. Плани та звіти про роботу сільських комітетів
незаможних селян приміської зони. Постанова та інструкція Всеукраїнської центральної
комісії незаможних селян про ліквідацію комітетів незаможних селян.
Ф. Р-600
Справ:

Київська школа медичних сестер та акушерок Народного комісаріату
охорони здоров’я УРСР
313; 1934-1941 рр.

Опис 1
Справ:
313; 1934-1941 рр.
Протоколи засідань екзаменаційних комісій. Свідоцтва про закінчення школи. Особові
справи студентів. Журнали успішності.
Ф. Р-601
Справ:

Київська фельдшерсько-акушерська школа Народного комісаріату
охорони здоров’я УРСР
1234; 1920, 1922, 1925-1942 рр.

Опис 1
Справ:
988; 1920, 1922, 1925-1941 рр.
Протоколи засідань кваліфікаційних комісій, педагогічних рад,
Списки та особові справи студентів. Журнали успішності.

випускних іспитів.

Опис 2
Справ:
246; 1944-1942 рр.
Листування з міським відділом охорони здоров’я, Київським медичним інститутом.
Навчальні плани. Особові справи викладачів, студентів, службовців.
Ф. Р-602
Справ:

Торговельно-посередницька контора споживчої кооперації
3; 1935-1936 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1935-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Кошторис витрат. Посвідчення працівників.
Ф. Р-603
Справ:

Київське городньо-парникове радянське господарство “Зрошувальні
поля” Київського центрального робітничого кооперативу
52; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1935-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Виробничо-фінансовий план
та звіт про його виконання. Списки і особові справи працівників.
Ф. Р-604

П’ята державна нотаріальна контора

Справ:

161; 1923-1929 рр.

Опис 1
Справ:
81; 1923-1929 рр.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування, відчуження
майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри нотаріальних дій.
Ф. Р-605
Справ:

Державна нотаріальна контора
82; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
81; 1930-1934 рр.
Нотаріально завірені угоди на право забудови, купівлі-продажу, дарування, відчуження
майна, заповіти, свідоцтва про право на спадок, договори оренди. Реєстри нотаріальних дій.
Опис 2
Справ:
1; 1937 р.
Нотаріально завірені угоди на право забудови.
Ф. Р-606
Справ:

Навчальне радянське господарство Київського гідромеліоративного
інституту в с. Семиполки Київської приміської зони
33; 1931-1937 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1931-1937 рр.
Постанови Київської міськради. Накази з основної діяльності Київського
гідромеліоративного інституту. Річний фінансовий звіт. Особові рахунки робітників та
службовців. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-607
Справ:

Солом’янський районний виконавчий комітет ради
селянських та червоноармійських депутатів м. Києва
2; 1921 р.

Опис 1
Справ:
2; 1921 р.
Протоколи засідань будинкових
житлової площі.

робітничих,

комітетів бідноти. Заяви громадян про надання їм

Ф. Р-608
Справ:

Деміївський районний виконавчий комітет ради робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів м. Києва
6; 1921 р.

Опис 1
Справ:
6; 1921 р.
Заяви громадян про надання їм житлової площі.
Ф. Р-610
Справ:

Кооперативно-будівельна артіль “Коопбуд” Київської міської ради
промислової кооперації
2; 1934 р.

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-611
Справ:

Виробничо-трудова артіль з виготовлення глиняних виробів “Глина”
Київської міської ради промислової кооперації
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р-612
Справ:

Кооперативна ремонтно-будівельна
міської ради промислової кооперації
3; 1923 р.

артіль

“Цивільбуд”

Київської

Опис 1
Справ:
3; 1923 р.
Протоколи загальних зборів і засідань правління артілі.
Ф. Р-613
Справ:

Кооперативно-трудова артіль
промислової кооперації
1; 1929 р.

“Гідрозем”

Київської

міської

ради

Опис 1
Справ:
1; 1929 р.
Протоколи загальних зборів, списки членів артілі.
Ф. Р-614

Київська кооперативно-будівельна артіль “Київкоопбуд” Київської
міської ради промислової кооперації

Справ:

538; 1928, 1930 рр.

Опис 1
Справ:
538; 1928, 1930 рр.
Розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи загальних
зборів, засідань правління. Головна книга. Журнал обліку капіталовкладень. Списки, особові
справи та рахунки членів артілі.
Ф. Р-615
Справ:

Житлово-будівельне кооперативне товариство “Житлобуд” Київської
міської ради промислової кооперації
3; 1928 р.

Опис 1
Справ:
3; 1928 р.
Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-616
Справ:

Будівельно-кооперативна артіль
промислової кооперації
21, 1930-1934, 1938 рр.

“Київбуд”

Київської міської ради

Опис 1
Справ:
10; 1930 р.
Особові рахунки членів артілі.
Опис 2
Справ:
11; 1931-1934, 1938 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління. Кошторис на ремонтні та
будівельні роботи. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р-617
Справ:

Будівельно-кооперативна артіль
промислової кооперації
14; 1925-1929 рр.

“Будпраця”

Київської міської ради

Опис 1
Справ:
14; 1925-1929 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань правління. Статут. Головна книга та журнал
обліку капіталовкладень. Особові рахунки членів артілі. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-618
Справ:

Київські загально-просвітницькі курси підготовки до вищих навчальних
закладів при окружній інспектурі народної освіти
41; 1928-1930 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1928-1930 рр.
Протоколи педагогічної ради. Списки та особові справи студентів.

Ф. Р-619
Справ:

Київська міська продовольча колегія
8; 1919 р.

Опис 1
Справ:
8; 1919 р.
Положення про організацію робітничої продовольчої колегії. Розпорядження з основної
діяльності.
Ф. Р-620
Справ:

Київський рафінадний завод Київського обласного управління цукрової
промисловості “Цукротрест”
8; 1919-1931 рр.

Опис 1
Справ:
137; 1919-1922,1925-1931 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань бюджетної комісії, виробничих нарад.
Кошторис на ремонт заводу. Списки робітників і службовців. Річні ліквідаційні баланси.
Опис 2
Справ:
22; 1918-1919, 1921, 1924-1926, 1930 рр.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис. Фінансові звіти. Особові справи
працівників.
Опис 3
Справ:
2; 1920,1926 рр.
Кошториси витрат. Списки робітників та службовців.
Ф. Р-622

Київський державний художній інститут Міністерства культури УСРР

Справ:

1987; 1919-1931 рр.

Опис 1
Справ:
1011; 1921-1927 рр.
Особові справи студентів.
Опис 2
Справ:
976; 1944-1977 рр.
Накази з основної діяльності. Статут інституту. Протоколи засідань кафедр, приймальної
комісії. Річні звіти з науково-дослідної роботи. Екзаменаційні відомості. Річні фінансові
звіти. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників.
Ф. Р-623
Справ:

Державні курси з українознавства Київського міського відділу народної
освіти
68; 1932-1936 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1932-1936 рр.
Постанови Київської міської ради щодо вивчення української мови працівниками
установ і організацій міста.
Акти перевірки рівня володіння
українською мовою
працівниками установ. Списки студентів курсів. Відомості про нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
27; 1928-1933 рр.
Постанови Київської міської ради про вивчення української мови. Накази з основної
діяльності. Акти перевірки рівня володіння українською мовою працівниками державних
установ. Річні плани та звіти.
Ф. Р-624
Справ:

Управління комунальними міськими електричними підприємствами
м. Києва “Київенерго” Народного комісаріату електростанцій СРСР
209; 1918-1941 рр.

Опис 1
Справ:
195; 1918-1927, 1934, 1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Річні технічні звіти. Списки
працівників.
Опис 2
Справ:
27; 1936,1938-1941 рр.
Інструкції та накази Наркомату електростанцій та електропромисловості СРСР. Схема
комунікацій електромереж. Річні технічні звіти та кошториси.
Ф. Р-625
Справ:

Філія Всеукраїнського державного бухгалтерського інституту Народного
комісаріату фінансів УСРР
152; 1932-1935 рр.

Опис 1
Справ:
152; 1932-1935 рр.
Особові справи студентів.
Ф. Р-626
Справ:

Відділ праці Київської міської ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів
13; 1931 р.

Опис 1
Справ:
13; 1931 р.
Накази з основної діяльності. Трудові, колективні угоди з підприємствами. Акти
перевірки стану техніки безпеки на підприємствах м. Києва.
Ф. Р-627

Курси автомобільних механіків при Київському окружному комітеті
професійно-технічної освіти

Справ:

37; 1922, 1925-1928, 1930 рр.

Опис 1
Справ:
37; 1922, 1925-1928, 1930 рр.
Протоколи засідань педради. План роботи наукової секції. Навчальні плани і звіти.
Списки слухачів.
Ф. Р-628
Справ:

Київський комбінат книжкової
державної книжкової торгівлі
784; 1925, 1928, 1931-1934 рр.

освіти

Українського

об’єднання

Опис 1
Справ:
784; 1925, 1928, 1931-1934 рр.
Протоколи виробничих нарад. Звіти про роботу комбінату. Списки студентів і
викладачів.
Ф. Р-629
Справ:

Київська школа крою та шиття при окружній інспектурі народної освіти
41; 1925-1930 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1925-1930 рр.
Положення, інструкції з питань організації роботи курсів. Накази з основної
діяльності. Статут курсів. Річні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Протоколи екзаменаційних комісій. Свідоцтва про закінчення школи.
Ф. Р-630
Справ:

Київський перший механічний технікум Народного комісаріату важкої
промисловості СРСР
992; 1920-1934 рр.

Опис 1
Справ:
682; 1920-1934 рр.
Розпорядження, інструкції з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної
ради, приймальної та методичної комісій. Навчальні плани та звіти. Річні звіти. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності. Особові справи студентів.
Опис 2
Справ:
Те саме.

36; 1920, 1925-1929 рр.

Опис 4
Справ:
271; б/д
Особові справи студентів.

Опис 5
Справ:
4; 1925-1927 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР.
Ф. Р-631

Київський дзеркально-склодувний комбінат Товариства “Друзі дітей”

Справ:

40; 1934-1936 рр.

Опис 1
Справ:
40; 1934-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад, загальних зборів працівників
комбінату. Виробничо-фінансові плани та звіти. Штатний розпис. Списки і картотека
особових рахунків працівників.
Ф. Р-632
Справ:

Київський кооперативний інститут Всеукраїнської спілки споживчої
кооперації
14; 1926-1931 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1926-1931 рр.
Протоколи засідань: виконавчого бюро, економічної комісії. Особові справи студентів.
Ф. Р-633
Справ:

Київський водний технікум ім. І. П. Павлова Народного комісаріату
шляхів сполучення СРСР
39; 1920,1922-1925 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1920,1922-1925 рр.
Протоколи засідань екзаменаційних та предметних комісій. Навчальні плани та
програми, звіти про їх виконання. Штатний розпис. Списки викладачів і студентів.
Ф. Р-634

Фабрично-заводське училище при Київському заводі “Арсенал”

Справ:

339; 1923-1934 рр.

Опис 1
Справ:
339; 1923-1934 рр.
Прибутково-видаткові книги. Кошториси. Особові справи викладачів, учнів
працівників школи.
Ф. Р-635

Київський шкіряний технікум

Справ:

75; 1922-1923 рр.

і

Опис 1
Справ:
24; 1923-1934 рр.
Проект положення про технікум. Протоколи засідань: педагогічної ради, приймальної
комісії. Списки працівників і студентів.
Опис 2
Справ:
51; 1923-1934 рр.
Особові справи викладачів, службовців, студентів.
Ф. Р-636
Справ:

Київське лісопромислове товариство “Київліс”
45; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
45; 1922-1923 рр.
Протоколи засідання правління. Патенти. Головна книга. Приймально-видаткові
ордери.
Ф. Р-637
Справ:

Київський технікум точної механіки Вищої ради народного господарства
УСРР
1; 1924 р.

Опис 1
Справ:
1; 1924 р.
Навчальні плани. Списки викладачів.
Ф. Р-638
Справ:

Надзвичайна комісія боротьби з дитячою безпритульністю при
Київській міській раді робітничих, селянських та червоноармійських
депутатів
7; 1934-1935 р.

Опис 1
Справ:
7; 1934-1935 р.
Протоколи засідань комісії. Плани роботи оперативної групи. Листування з
підприємствами та установами щодо працевлаштування дітей.
Ф. Р-639
Справ:

Київський міський трест громадського харчування
5246; 1928-1934 рр.

Опис 1
Справ:
215; 1931-1934 рр.
Постанови, накази з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад. Акти
обстеження їдалень. Фінансові плани. Звіти. Списки та особові рахунки працівників.

Опис 2
Справ:
3437; 1928-1934 рр.
Особові справи робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
Те саме.
Ф. Р-640
Справ:

1594; 1928-1934 рр.

Київський інститут з підготовки та перепідготовки фармацевтичних
кадрів Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР
747; 1935-1937 рр.

Опис 1
Справ:
747; 1935-1937 рр.
Особові справи слухачів.
Ф. Р-641
Справ:

Київське кустарно-промислове кооперативне товариство з різання
паперу “Папіркооп”
2; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1926-1927 рр.
Головна книга. Копія угоди про оренду магазину. Заяви про приймання у члени
товариства.
Ф. Р-642
Справ:

Київський другий будинок суспільно-примусових робіт Київського
губернського управління місцями позбавлення волі
2; 1923-1926 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1923-1926 рр.
Накази з основної діяльності. Характеристики, анкети та списки працівників.
Ф. Р-643
Справ:

Київський перший будинок суспільно-примусових робіт Київського
губернського управління місцями позбавлення волі
8; 1921-1923,1926 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1921-1923,1926 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи розподільчої комісії. Списки працівників.
Ф. Р-644
Справ:

Солом’янське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва
3; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1920-1921 рр.
Настільні реєстри.
Ф. Р-645

Бульварне районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

3; 1920-1921, 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1920-1921 рр., 1924-1925 рр.
Журнал вхідної та вихідної документації. Особові рахунки та анкети особового складу.
Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-646

Деміївське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

2; 1921,1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1921,1922-1923 рр.
Настільний реєстр. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-647

Куренівське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

82; 1920-1923 рр.

Опис 1
Справ:
82; 1920-1923 рр.
Накази губернського та міського управління міліції. Дисциплінарний статут. Настільний
реєстр. Списки особового складу.
Ф. Р-648
Справ:

Либідське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва
7; 1919-1925 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1919-1925 рр.
Настільний реєстр. Журнал реєстрації заарештованих. Списки особового складу.
Ф. Р-649

Львівське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

3; 1920 р.

Опис 1
Справ:
3; 1920 р.
Настільний реєстр.

Ф. Р-650

Плоське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

3; 1920 р.

Опис 1
Справ:
3; 1920 р.
Накази міського управління міліції. Розпорядження з основної діяльності та особового
складу. Настільний реєстр. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-651
Справ:

Подільське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва
334; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
334; 1920-1921 рр.
Накази управлінь губернської та міської міліції. Настільний реєстр. Журнал реєстрації
обшуків та арештів. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-652
Справ:

Святошинське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва
14; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1922-1923 рр.
Накази управління губернської міліції. Журнал обліку вихідних телефонограм. Списки
особового складу працівників.
Ф. Р-653

Слобідське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

3; 1920-1921рр.

Опис 1
Справ:
3; 1920-1921 рр.
Настільні реєстри.
Ф. Р-654

Старокиївське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

11; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1920-1921 рр.
Настільні реєстри. Особові справи працівників.
Ф. Р-655

Шулявське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

1; 1920-1921.р.

Опис 1
Справ:
1; 1920-1921 рр.
Настільний реєстр.
Ф. Р-656

Центральне районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

1; 1925 р.

Опис 1
Справ:
1; 1925 р.
Накази адміністративного відділу Київського губвиконкому.
Ф. Р-657

Печерське районне відділення робітничо-селянської міліції м. Києва

Справ:

1; 1920 р.

Опис 1
Справ:
1; 1920 р.
Списки особового складу.
Ф. Р-658

Збутова спілка при Київському об’єднанні цукрової промисловості СРСР

Справ:

83; 1923-1925, 1928-1930 рр.

Опис 1
Справ:
83; 1923-1925, 1928-1930 рр.
Постанови Наркомату торгівлі СРСР. Протоколи загальних зборів членів спілки.
Хлібно-фуражні баланси. Приймально-здавальні акти фуражу та зернових культур. Акти
обстеження роботи радгоспів. Річні баланси та звіти цукрових комбінатів.
Ф. Р-659

Лісова неповна середня школа № 12 (Пуща-Водиця)

Справ:

3; 1935 р.

Опис 1
Справ:
3; 1935 р.
Накази з основної діяльності та особового складу. Плани будівництва лісової школи.
Технічна документація на будівництво школи.
Ф. Р-660
Справ:

Дитячий колектор № 23 для дітей-правопорушників Київського
обласного відділу Державного політичного управління
10; 1933 р.

Опис 1
Справ:
10; 1933 р.
Особові справи працівників.
Ф. Р-661
Справ:

Київська школа кооперативного Всеукраїнської спілки споживчих
товариств
3; 1933 р.

Опис 1
Справ:
3; 1933 р.
Місячні звіти.
Ф. Р-662
Справ:

Поліклініка лікарів-спеціалістів Георгієвської лікарні м. Києва
4; 1923 р.

Опис 1
Справ:
4; 1923 р.
Головна книга. Доповідь ліквідаційної комісії.
Ф. Р-663

Київські вечірні загальноосвітні курси Київського навчального округу

Справ:

64; 1918 р.

Опис 1
Справ:
64; 1918 р.
Протоколи засідання екзаменаційної комісії. Свідоцтва слухачів.
Ф. Р-664
Справ:

Продуктове галузеве
кооператорів
62; 1932-1935 рр.

об’єднання

Київської

спілки

робітничих

Опис 1
Справ:
62; 1932-1935 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Фінансові плани. Річні звіти. Особові
рахунки працівників.
Ф. Р-665
Справ:

Плодоовочеве галузеве
кооператорів
51; 1932-1935 рр.

об’єднання

Київської

спілки

робітничих

Опис 1
Справ:
51; 1932-1935 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Штатний
розпис. Списки, особові рахунки робітників і службовців.

Ф. Р-666

Хлібне галузеве об’єднання Київської спілки робітничих кооператорів

Справ:

33; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1933-1934 рр.
Накази, розпорядження
з основної діяльності. Річні звіти. Особові рахунки
працівників.
Ф. Р-667
Справ:

Виробничо-товарне галузеве об’єднання Київської спілки робітничих
кооператорів
16; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1932-1934 рр.
Головні книги. Річні звіти. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-668
Справ:

Промтоварне галузеве
кооператорів
46; 1932-1935 рр.

об’єднання

Київської

спілки

робітничих

Опис 1
Справ:
46; 1932-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-669
Справ:

Об’єднання роздрібної
кооператорів
19; 1933-1934 рр.

торгівлі

Київської

спілки

робітничих

Опис 1
Справ:
19; 1933-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-670

Нафтове галузеве об’єднання Київської спілки робітничих кооператорів

Справ:

3; 1935 р.

Опис 1
Справ:
3; 1935 р.
Особові рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.

Ф. Р-671
Справ:

Бессарабський
сільськогосподарський
Київської спілки робітничих кооператорів
6; 1932-1934 рр.

агрономічний

комбінат

Опис 1
Справ:
6; 1932-1934 рр.
Річні звіти. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-672

Галицький сільськогосподарський агрономічний комбінат Київської
спілки робітничих кооператорів
11; 1932, 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1932, 1934-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні звіти. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-673
Справ:

Ленінський сільськогосподарський агрономічний комбінат Київської
спілки робітничих кооператорів
11; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1933-1935 рр.
Річні звіти. Особові рахунки робітників і службовців. Відомості про нарахування
заробітної плати.
Ф. Р-674
Справ:

Львівський агрономічний
кооператорів
9; 1934-1935 рр.

комбінат

Київської

спілки

робітничих

Опис 1
Справ:
9; 1934-1935 рр.
Постанови президії правління комбінату. Накази з основної діяльності. Особові
рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-675
Справ:

Петрівський агрономічний комбінат Київської спілки робітничих
кооператорів
11; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Особові рахунки робітників і
службовців.

Ф. Р-676
Справ:

Агрономічний комбінат Сінного базару Київської спілки робітничих
кооператорів
2; 1932-1935 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1932-1935 рр.
Списки і особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-677
Справ:

Сталінський агрономічний комбінат Київської спілки робітничих
кооператорів
5; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1934-1935 рр.
Баланси підприємств спілки. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-678
Справ:

Центральний агрономічний комбінат Київської спілки робітничих
кооператорів
2; 1934 р.

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Постанови правління з основної діяльності. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-679
Справ:

Відділ постачання Київської міської ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів
141; 1930-1936 рр.

Опис 1
Справ:
141; 1930-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи нарад. Плани заготівлі м’ясо-молочних
продуктів, овочів. Прейскурант цін на борошно. Списки працівників.
Ф. Р-680

Київської міське управління розшуку

Справ:

48; 1919-1921, 1923-1926 рр.

Опис 1
Справ:
48; 1919-1921, 1923-1926 рр.
Накази Управління міліції та розшуку УСРР, Київського губернського управління міліції
та начальника міського відділення карного розшуку. Статистичні відомості щодо діяльності
органів міліції. Штатні розписи. Списки затриманих. Відомості про нарахування заробітної
плати. Списки працівників.

Ф. Р-681

Закритий робітничий кооператив Київського деревообробного комбінату

Справ:

30; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
30; 1934-1934 рр.
Циркуляри Київської спілки робітничих кооперативів. Протоколи засідань правління
кооперативу. Штатний розпис. Річні плани та звіти. Списки та облікові картки працівників.
Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-682
Справ:

Закритий робітничий кооператив працівників зв’язку
205; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
205; 1934-1934 рр.
Циркуляри, постанови та розпорядження Київської спілки робітничих кооперативів.
Штатний розпис. Річні плани та звіти. Прейскуранти цін. Списки, особові картки працівників.
Ф. Р-683
Справ:

Закритий робітничий кооператив працівників Київської четвертої
взуттєвої фабрики
60; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
42; 1931-1935 рр.
Постанови колегії Народного комісаріату постачання УСРР. Протоколи засідань
правління кооперативу. Річні плани та звіти. Списки працівників.
Опис 2
Справ:
18; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління. Річний фінансовий звіт.
Протоколи засідань ліквідаційного комітету. Особові справи працівників.
Ф. Р-684
Справ:

Закритий робітничий
взуттєвої фабрики
112; 1931-1935 рр.

кооператив

працівників

Київської

восьмої

Опис 1
Справ:
103; 1931-1934 рр.
Циркуляри та постанови Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної
діяльності. Протоколи загальних зборів членів кооперативу та засідань правління. Списки
працівників.
Опис 2
Справ:
9; 1932-1933, 1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань загальних зборів. Картотека особових
рахунків працівників. Протоколи ліквідаційної комісії.

Ф. Р-685

Київський закритий військовий кооператив

Справ:

252; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
252; 1931-1934 рр.
Протоколи засідань правління кооперативу. Списки та особові картки працівників.
Ф. Р-686
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського заводу “Укркабель”
71; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
71; 1931-1935 рр.
Статут кооперативу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління
кооперативу. Фінансові плани та звіти. Списки та особові картки працівників.
Ф. Р-687
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського заводу точних приладів
«Точприлад»
52; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1931-1935 рр.
Накази, постанови Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної
діяльності. Протоколи засідань правління кооперативу. Штатний розпис та кошторис витрат.
Списки та особові картки працівників. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-688
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського трамвайного тресту
176; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1931-1935 рр.
Накази Київської спілки робітничих кооперативів. Протоколи засідань правління
кооперативу. Штатний розпис. Списки та особові картки працівників. Протоколи засідань
ліквідаційної комісії.
Ф. Р-689
Справ:

Закритий робітничий кооператив п’ятнадцятого лісозаводу
24; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1931-1934 рр.
Циркуляри Київської спілки робітничих кооперативів. Протоколи засідань правління
кооперативу. Списки робітників і службовців.

Ф. Р-690
Справ:

Київське товариство взаємного кредиту “Взаємодопомога”
220; 1924-1930 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1924-1930 рр.
Циркуляри Київського окружного фінансового відділу. Протоколи загальних зборів
членів товариства, засідань правління, ради. Звіти. Головні книги. Особові справи членів
товариства. Баланси та протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-691
Справ:

Закритий робітничий кооператив торговельно-складських працівників
кооперації
130; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
130; 1931-1935 рр.
Циркуляри Київської спілки робітничиї кооперативів. Виробничо-фінансові плани.
Прейскурант цін. Звіти про товарообіг. Списки працівників.
Ф. Р-692

Закритий робітничий кооператив наукових працівників

Справ:

112; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:

112; 1932-1934 рр.
Постанови Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з
основної діяльності. Штатний розпис. Річні плани та звіти. Списки та особові рахунки
працівників.
Ф. Р-693
Справ:

Київська автомобільна школа Київської міської ради товариства
сприяння авіаційно-хімічному будівництву СРСР
14; 1939-1940 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1939-1940 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань
інвентаризаційної комісії. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-694
Справ:
Опис 1
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського заводу “Арсенал”
253; 1931 р.

253; 1931 р.
Річний звіт. Особові рахунки та справи працівників.

Ф. Р-695
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київської першої взуттєвої фабрики
9; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1933-1934 рр.
Циркуляри, накази Київської спілки робітничих кооперативів. Торговельно-фінансові
плани. Фінансовий баланс. Кошториси. Штатний розпис. Списки працівників.
Ф. Р-696
Справ:

Закритий робітничий
видавництва КП(б)У
22; 1931-1934 рр.

кооператив

Київської

книжкової

фабрики

Опис 1
Справ:
22; 1931-1934 рр.
Циркуляри, накази Київської спілки робітничих кооперативів. Річні плани та звіти.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-697
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського обласного комітету
професійної спілки працівників освіти
16; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1933-1934 рр.
Циркуляри, накази Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної
діяльності. Списки та особові рахунки працівників. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-698
Справ:

Закритий робітничий кооператив працівників промислової кооперації
10; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1933-1935 рр.
Циркуляри Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної діяльності.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Списки працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати.

Ф. Р-699
Справ:

Закритий
робітничий
водоканалтресту
20; 1933-1934 рр.

кооператив

Київського

комунального

Опис 1
Справ:
20; 1933-1934 р.
Циркуляри, інструкції Київської спілки робітничих кооперативів. Річні плани. Протоколи
засідань ліквідаційної комісії. Списки і картотека особових рахунків працівників.

Ф. Р-700
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського машинобудівельного
заводу ім. Артема
2; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1933-1935 рр.
Річний звіт. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-701
Справ:

Закритий робітничий кооператив редакції газети “Комуніст”
4; 1934 р.

Опис 1
Справ:
4; 1934 р.
Річні звіти. Баланс. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-702
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського музичного тресту
10; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1931-1933 рр.
Фінансовий план. Баланс. Річний звіт. Протоколи: засідань членів профспілкового
комітету, ліквідаційної комісії. Списки і особові рахунки працівників.
Ф. Р-703
Справ:

Закритий
правда”
2; 1934 р.

робітничий

кооператив

редакції

газети

“Пролетарська

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Постанови, інструкції Київської спілки робітничих кооперативів.
розпорядження з основної діяльності. Квартальні плани. Річний звіт.
Ф. Р-704
Справ:

Накази,

Закритий робітничий кооператив пожежників
11; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1933-1935 рр.
Директиви, накази, циркуляри та інструкції Київської спілки робітничих кооперативів.
Баланси. Фінансові плани. Річні звіти. Протоколи засідань ліквідаційної комісії. Списки
працівників.
Ф. Р-705

Закритий робітничий
ім. З. Письменного

кооператив

Київського

цвяхового

заводу

Справ:

3; 1934 р.

Опис 1
Справ:
3; 1934 р.
Річні, квартальні плани та звіти. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-706
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського обласного комітету
професійної спілки працівників мистецтв
5; 1935 р.

Опис 1
Справ:
5; 1935 р.
Накази з основної діяльності. Річний звіт.
Ф. Р-707
Справ:

Закритий робітничий кооператив працівників санаторних підприємств
4; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1933-1934 рр.
Баланс. Списки і картотека особових рахунків робітників та службовців.
Ф. Р-708
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського театрального тресту
20; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1933-1935 рр.
Постанови Київської спілки робітничих кооперативів. Накази з основної діяльності.
Річні та квартальні звіти. Фінансовий план. Баланс. Прейскуранти цін на продукцію.
Картотека особових рахунків працівників. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-709
Справ:

Закритий робітничий кооператив Управління державного тресту
цивільного будівництва
7; 1934 р.

Опис 1
Справ:
7; 1934 р.
Постанови, директиви, інструкції та циркуляри Київської спілки робітничих
кооперативів. Фінансовий план. Річний баланс. Прейскурант цін.
Ф. Р-710

Закритий робітничий кооператив Київського заводу “Фізико-механік”

Справ:

2; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1932-1933 рр.
Річний звіт. Баланс.
Ф. Р-711
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київського державного суднобудівного
заводу “Ленінська кузня”
55; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
55; 1930-1933 рр.
Постанови, накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи: засідань
правління, технічних нарад. Річний звіт. Баланси. Штатний розпис. Відомості про
нарахування заробітної плати. Особові справи працівників.
Ф. Р-712
Справ:

Закритий робітничий
суднобудування
49; 1931-1932 рр.

кооператив

Київської

верфі

дерев’яного

Опис 1
Справ:
49; 1931-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про плановий сектор. Протоколи засідань
правління. Фінансові плани. Баланси. Штатний розпис. Списки робітників і службовців.
Ф. Р-713
Справ:

Закритий робітничий кооператив Київської
поліграфічної промисловості “Укрполіграф”
39; 1933-1934 рр.

групи

підприємств

Опис 1
Справ:
39; 1933-1934 рр.
Постанови, накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань
ліквідаційної комісії. Баланси. Списки, особові рахунки і справи працівників.
Ф. Р-714
Справ:

Закритий робітничий кооператив працівників житлової кооперації
28; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
28; 1934-1935 рр.
Постанови, циркуляри, розпорядження президії правління Київської спілки робітничих
кооперативів. Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів працівників, засідань
комітету профспілки. Фінансовий план. Баланс. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-715

Закритий робітничий кооператив друкарів

Справ:

93; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
93; 1931-1934 рр.
Постанови, циркуляри, директиви, розпорядження Київської спілки робітничих
кооперативів. Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів працівників, засідань
правління. Фінансові плани. Баланси. Прейскуранти цін. Штатний розпис. Відомості про
нарахування заробітної плати. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-716
Справ:

Київський закритий студентський кооператив
1004; 1931-1935 рр.

Опис 1
Справ:
1004; 1931-1935 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу та засідань президії правління. Накази
з основної діяльності. Річні плани та звіти. Кошториси. Штатні розписи. Прейскуранти цін.
Фінансові звіти. Ліквідаційні баланси. Особові справи працівників.
Ф. Р-717
Справ:

Київське міське Управління уповноваженого Народного комісаріату
зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР
11; 1925-1927 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1925-1927 рр.
Циркуляри Народного комісаріату торгівлі УСРР. Витяги з протоколів засідань
Київського окружкому КП(б)У. Плани експорту продукції. Листування з митними службами
щодо попередження контрабанди.
Ф. Р-718
Справ:

Київське обліково-торговельне товариство взаємного кредиту
70; 1923-1929 рр.

Опис 1
Справ:
70; 1923-1929 рр.
Статут товариства. Протоколи загальних зборів членів товариства, засідань правління,
організаційного бюро, обліково-приймального комітету. Річні баланси. Протоколи засідань
ліквідаційної комісії. Особові рахунки і особові справи працівників.
Ф. Р-719
Справ:

Київське товариство взаємної позики “Допомога”
43; 1922-1926, 1930-1932, 1934 рр.

Опис 1
Справ:
43; 1922-1926, 1930-1932, 1934 рр.
Накази з основної діяльності. Циркуляри бюро товариства. Протоколи загальних
зборів членів товариства та засідань правління. Річні звіти, баланси. Особові рахунки членів
товариства.

Ф. Р-720
Справ:

Перше Києво-Петрівське товариство взаємної позики
66; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
66; 1925-1928 рр.
Статут товариства. Протоколи засідань правління та ради товариства, приймальнооблікового комітету. Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-721
Справ:

Київське товариство взаємного кредиту орендарів і дрібних власників
150; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
150; 1925-1928 рр.
Статут товариства. Протоколи засідань правління та ради товариства, організаційного
бюро, приймально-облікового комітету. Головна книга. Звіти. Особові рахунки та особові
справи членів товариства.
Ф. Р-722
Справ:

Транспортний відділ Київської міської ради робітничих, селянських та
червоноармійських депутатів
532; 1929-1939 рр.

Опис 1
Справ:
532; 1929-1939 рр.
Постанови РНК УРСР з питань будівництва доріг в Україні. Циркуляри та інструкції
Головного управління дорожнього транспорту. Накази з основної діяльності. Річні плани та
звіти. Протоколи технічних нарад. Доповідні записки про стан будівництва доріг.
Ф. Р-723
Справ:

Київське кредитно-кооперативне товариство “Кредит інваліда”
198; 1924-1930 рр.

Опис 1
Справ:
198; 1924-1930 рр.
Циркуляри Київського окружного фінансового відділу. Протоколи засідань
організаційного бюро, ревізійної комісії, обліково-позикового комітету. Фінансові плани.
Звіти. Головна книга. Документи про реєстрацію артілей інвалідів. Журнал обліку особових
рахунків членів товариства.
Ф. Р-724
Справ:

Київське кустарно-промислове кооперативне товариство “Металіст”
4; 1921, 1925-1926 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1921, 1925-1926 рр.
Статут. Касова книга. Баланси. Головна книга. Списки членів товариства.

Ф. Р-725
Справ:

Перше київське
“Кусткооп”
2; 1925-1927 рр.

кустарно-промислове

кооперативне

товариство

товариство

“Трудовий

Опис 1
Справ:
2; 1925-1927 рр.
Головна книга.
Ф. Р-726
Справ:

Перше київське
колектив”
3; 1925 р.

кредитно-кооперативне

Опис 1
Справ:
3; 1925 р.
Головна книга. Касова книга. Журнал обліку особових рахунків членів товариства.
Ф. Р-727
Справ:

Сталінське сільськогосподарське кредитно-кооперативне товариство
4; 1927-1929 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1927-1929 рр.
Головна книга. Журнал обліку особових рахунків членів товариства.
Ф. Р-728
Справ:

Київське промислово-кооперативне товариство “Кредитперевезення”
71; 1926-1929 рр.

Опис 1
Справ:
71; 1926-1929 рр.
Списки, особові справи та рахунки членів товариства.
Ф. Р-729
Справ:

Київське кустарно-промислове
“Локшина”
6; 1925-1927 рр.

кредитно-кооперативне

товариство

Опис 1
Справ:
6; 1925-1927 рр.
Протоколи: загальних зборів членів товариства; засідань ліквідаційної комісії. Головна
книга. Журнал обліку особових рахунків членів товариства.
Ф. Р-730

Київське кустарно-промислове
“Вулкан”

кредитно-кооперативне

товариство

Справ:

5; 1928 р.

Опис 1
Справ:
5; 1928 р.
Накази з основної діяльності. Баланси. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Списки членів товариства.
Ф. Р-731
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського обласного управління зв’язку
18; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1934-1935 рр.
Наказ Київського обласного управління зв’язку про організацію відділу робітничого
постачання. Постанови, директиви, накази Народного комісаріату зв’язку УСРР. Плани і
звіти. Прейскуранти цін. Список керівників відділу. Особові рахунки працівників.
Ф. Р-732
Справ:

Перше київське кустарно-ремісниче позиково-ощадне товариство
29; 1923-1929 рр.

Опис 1
Справ:
29; 1923-1929 рр.
Протоколи засідань правління та ради товариства. Звіти, баланси. Акт ревізії
діяльності товариства. Протоколи загальних зборів членів товариства. Статути артілей, які
входили до складу товариства, виробничі звіти про їх діяльність.
Ф. Р-733
Справ:

Київське пральне
“Пралькооп”
4; 1924-1928 рр.

кустарно-промислове

кооперативне

товариство

Опис 1
Справ:
4; 1924-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів товариства та засідань правління. Звіти та баланси.
Списки членів товариства.
Ф. Р-734
Справ:

Київський єдиний студентський кооператив
22; 1923-1925 рр.

Опис 1
Справ:
22; 1923-1925 рр.
Статут кооперативу. Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань
правління, ліквідаційної комісії. Прейскуранти цін. Списки членів кооперативу.
Ф. Р-735

Міське господарське об’єднання при Київській міській раді робітничих,
селянських та червоноармійських депутатів

Справ:

50; 1933-1935 рр.

Опис 1
Справ:
50; 1933-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти. Баланси. Фінансові плани
підприємств міського господарства. Прейскуранти цін. Накази, баланси та протоколи
засідань ліквідаційної комісії. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-736
Справ:

Київський державний трест масового виробництва предметів широкого
вжитку
33; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
33; 1930-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничі плани підприємств тресту. Плани та звіти з
раціоналізаторської роботи. Протоколи загальних зборів працівників, виробничих нарад.
Прейскуранти цін. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-737
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського державного суднобудівного
заводу “Ленінська кузня”
195; 1931-1936 рр.

Опис 1
Справ:
195; 1931-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани та звіти. Кошториси капітального
будівництва та ремонтних робіт. Протоколи адміністративних і технічних нарад, засідань
розціночно-конфліктної комісії. Фінансові плани. Звіти та статистичні відомості про
виконання планових завдань. Списки та особові рахунки працівників.
Ф. Р-738
Справ:

Петрівське районне відділення комітету боротьби з безробіттям
17; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1925-1928 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань правління, виробничих нарад. Річні плани та
звіти. Списки та особові рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р-739
Справ:

Галицьке районне відділення комітету боротьби з безробіттям
16; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1925-1928 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління, розцінково-конфліктної
комісії. Баланси. Відомості про нарахування заробітної плати. Списки працівників.

Ф. Р-741
Справ:

Київська міська пожежна команда Народного комісаріату внутрішніх
справ УСРР
24; 1920-1927, 1935-1936 рр.

Опис 1
Справ:

24; 1920-1927, 1935-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Статистичні відомості про кількісний склад команди.
Списки особового складу. Відомості про нарахування заробітної плати.

Ф. Р-742
Справ:

Києво-Петрівське агентство Державного банку СРСР
170; 1919-1930 рр.

Опис 1
Справ:
170; 1919-1930 рр.
Циркуляри та інструкції правління Державного банку СРСР. Накази з основної
діяльності. Річні кошториси, звіти. Головна книга. Баланси, пояснювальні записки до них.
Протоколи засідань розцінково-конфліктної комісії. Акти ревізій фінансової діяльності.
Особові рахунки та списки працівників.
Ф. Р-743
Справ:

Київський будівельний технікум Ради народного господарства УСРР
46; 1921-1922 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1921-1922 рр.
Навчальні плани. Кошторис витрат. Списки викладачів, службовців та учнів.
Відомості про нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
39; 1921-1922 рр.
Особові справи студентів.
Ф. Р-744
Справ:

Київський торговельно-промисловий технікум
1939; 1918-1929 рр.

Опис 1
Справ:
561; 1918-1928 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УРСР. Протоколи: засідань правління;
екзаменаційних комісій. Навчальні плани і звіти. Особові справи викладачів і студентів.
Опис 2
Справ:
1116; 1918-1927 рр.
Особові справи студентів.

Опис 3
Справ:
65; 1918-1929 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про Інститут Близького Сходу. Протоколи:
засідань наукової ради; методичної та екзаменаційної комісій. Списки студентів.
Опис 4
Справ:
159; 1918-1928 рр.
Навчальні плани. Кошториси витрат. Особові справи студентів.
Опис 5
Справ:
38; 1926-1927 рр.
Матрикули студентів.
Ф. Р-745
Справ:

Міський комітет з фізичної культури та спорту виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів
2176; 1930-1931, 1940-1941, 1944-1959, 1968-1980 рр.

Опис 1
Справ:
310; 1944-1959 рр.
Постанови Ради Міністрів УРСР, рішення виконкому Київської міської ради депутатів
трудящих з питань розвитку фізичної культури та спорту. Накази з основної діяльності.
Штатний розпис і кошторис адміністративно-господарських витрат. Річні звіти. Стенограми
навчально-методичних конференцій працівників фізичної культури і спорту. Протоколи:
засідань комітету, спортивних секцій, колегії суддів з футболу. Акти реєстрації всесоюзних і
республіканських спортивних рекордів.
Опис 2
Справ:
75; 1930-1931 рр.
Плани роботи фізкультурних організацій і спортивних секцій. Положення про
спартакіади. Протоколи засідань спортивних секцій. Звіти про роботу спортивних
організацій.
Опис 3
Справ:
129; 1940-1959 рр.
Положення про спартакіаду навчальних закладів України, республіканські та міські
змагання. Протоколи засідань президії колегій суддів з веслувального спорту та альпінізму.
Звіти навчальних закладів про стан фізичного виховання студентів.
Опис 4
Справ:
1650; 1968-1980 рр.
Те саме.
Опис 5
Справ:
12; 1969-1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи профспілки. Кошторис
витрат. Фінансові та статистичні звіти.

Ф. Р-746
Справ:

Восьма друкарня державного об’єднання поліграфічної промисловості
тресту “Київдрук”
3; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1926-1927 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Особові рахунки робітників і службовців.
Ф. Р-747
Справ:

Чотирнадцята
друкарня
державного
об’єднання
поліграфічної промисловості тресту “Київдрук”
32; 1930-1934 рр.

підприємств

Опис 1
Справ:
32; 1930-1934 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад.
Фінансові та статистичні звіти. Списки працівників.
Ф. Р-748
Справ:

Бюро газетної інформації Київської міської ради робітничих, селянських
та червоноармійських депутатів
4; 1938 р.

Опис 1
Справ:
4; 1938 р.
Відбитки газетних статей.
Ф. Р-749
Справ:

Київський
оптово-роздрібний
плодово-овочевий
торг
“Київплодоовочеторг” Київського міського управління внутрішньої
торгівлі
388; 1936-1938 рр.

Опис 1
Справ:
388; 1936-1938 рр.
Циркуляри, постанови, накази Народного комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Фінансові плани. Річні звіти. Баланси.
Прейскуранти цін. Відомості про нарахування заробітної плати. Списки та картотека
особових рахунків працівників.
Ф. Р-750

Перший будинковий трест Київського міського відділу комунального
господарства

Справ:

209; 1923-1938 рр.

Опис 1
Справ:
209; 1923-1938 рр.
Статут тресту. Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти.
Протоколи нарад. Кошториси на проведення капітальних ремонтів житлових будинків.
Списки та особові справи працівників.
Ф. Р-751
Справ:

Другий будинковий трест Київського міського відділу комунального
господарства
27; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1932-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів працівників, ліквідаційної
комісії. Річні звіти. Відомості про нарахування заробітної плати. Списки працівників.
Ф. Р-752
Справ:

Київське міське правління товариства “Геть неписемність”
69; 1930-1935 рр.

Опис 1
Справ:
69; 1930-1935 рр.
Постанови, циркуляри, інструкції центрального правління товариства “Геть
неписемність”. Протоколи загальних зборів членів товариства та засідань правління. Звіти
осередків товариства про роботу з ліквідації неписемності серед селян приміської зони.
Ф. Р-753
Справ:

Київська
базова
експериментально-взуттєва
профспілковий комітет
1214; 1922-1925, 1943-1983, 1988-2005 рр.

фабрика

та

її

Опис 1
Справ:
46; 1922-1925 рр.
Циркуляри та інструкції Київського шкіряного тресту. Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Протоколи виробничих нарад. Списки, картотека особових рахунків
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
449; 1943-1966 рр.
Накази Міністерства легкої промисловості УРСР. Постанови, накази, розпорядження з
основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Штатні розписи. Кошториси. Річні плани
і звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти
ревізій фінансово-господарської
діяльності.

Опис 3
Справ:
242; 1944-1968 рр.
Плани роботи комітету профспілки. Протоколи конференцій і загальних зборів членів
профспілки, засідань профкому. Кошториси витрат. Фінансово-статистичні звіти. Акти
документальних ревізій фінансової діяльності.
Опис 4
Справ:
136; 1944-1988 рр.
Накази з основної діяльності. Плани військових замовлень. Звіти про надходження та
використання обладнання.
Опис 4-с
Справ:

36; 1988-2005 рр.

Опис 5
Накази директора фабрично-заводського училища при взуттєвій фабриці з основної
діяльності та особового складу Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських
витрат. Річні фінансові звіти.
Опис 6
Справ:
256; 1944-1966 рр.
Статут фабрики. Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Звіти про
виконання плану впровадження нової техніки. Статистичні звіти. Журнал реєстрації
раціоналізаторських пропозицій.
Ф. Р-754
Справ:

Житловий кооператив на вул. Червоноармійській
9; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1923-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління. Статут. Річний
звіт. Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-755
Справ:

Житловий кооператив на вул. Тарасівській
13; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1923-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління. Головна книга.
Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-756

Житловий кооператив на вул. Горовиця

Справ:

24; 1922, 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1922, 1925-1928 рр.
Протоколи загальних зборів кооперативу, засідань правління. Річні звіти. Головні
книги. Угоди з мешканцями на оренду житлової площі. Особові рахунки та списки членів
кооперативу.
Ф. Р-757
Справ:

Житловий кооператив на вул. Ольгінській
34; 1922-1927 рр.

Опис 1
Справ:
34; 1922-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління. Кошториси
прибутків. Річні звіти. Головні книги. Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-758
Справ:

Житловий кооператив на вул. 25-го Жовтня
49; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
49; 1923-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління. Річні звіти.
Головні книги. Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-759
Справ:

Житловий кооператив на вул. Революції
38; 1922-1927 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1922-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів
комісії. Статут. Річні звіти. Головні книги.
Ф. Р-760
Справ:

кооперативу, засідань правління та ревізійної

Житловий кооператив на вул. Воровського
39; 1922-1927 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1922-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління. Річні звіти.
Головні книги. Угоди з мешканцями на оренду житлової площі. Особові рахунки членів
кооперативу.
Ф. Р-761

Житловий кооператив на вул. Карла Маркса

Справ:

23; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
23; 1923-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів кооперативу, засідань правління та ревізійної
комісії. Головні книги. Річні звіти. Угоди з мешканцями на оренду житлової площі. Особові
рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-762
Справ:

Житловий кооператив на вул. Короленка
3; 1923 р.

Опис 1
Справ:
3; 1923 р.
Протоколи загальних зборів членів
житлової площі.
Ф. Р-763
Справ:

кооперативу. Угоди з мешканцями на оренду

Житловий кооператив на вул. Жилянській
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-764
Справ:

Житловий кооператив на вул. Енгельса
1; 1927 р.

Опис 1
Справ:
1; 1927 р.
Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-765
Справ:

Житловий кооператив на вул. Толстого
1; 1927 р.

Опис 1
Справ:
1; 1927 р.
Особові рахунки членів кооперативу.
Ф. Р-766
Справ:

Житловий кооператив на вул. Олександрівській
1; 1922 р.

Опис 1
Справ:
1; 1922 р.
Протоколи засідань правління кооперативу.

Ф. Р-767
Справ:

Житловий кооператив на вул. Пушкінській
1; 1922 р.

Опис 1
Справ:
1; 1922 р.
Протоколи засідань контрольної комісії будинку №39.
Ф. Р-768
Справ:

Житловий кооператив на вул. Введенській
1; 1926 р.

Опис 1
Справ:
1; 1926 р.
Документи про реєстрацію житлового кооперативного товариства “Праця” будинку №
39.
Ф. Р-769
Справ:

Житловий кооператив на вул. Січневого повстання
1; 1928 р.

Опис 1
Справ:
1; 1928 р.
Протоколи засідань будинкової контрольно-конфліктної комісії.
Ф. Р-770
Справ:

Житловий кооператив на вул. Набережно-Микільській
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Відомості про реєстрацію житлово-кооперативного товариства будинку №7/9.
Ф. Р-771
Справ:

Житловий кооператив на Бібіковському бульварі
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Відомості про реєстрацію житлового кооперативного товариства.
Ф. Р-772
Справ:

Житловий кооператив на вул. Саксаганського
2; 1923 р.

Опис 1
Справ:
2; 1923 р.
Протоколи засідань будинкової контрольно-конфліктної комісії.

Ф. Р-773
Справ:

Житловий кооператив на Васильківському проспекті
1; 1922 р.

Опис 1
Справ:
1; 1922 р.
Документи про реєстрацію житлового кооперативу.
Ф. Р-774
Справ:

Житловий кооператив на вул. Лютеранській
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Документи про реєстрацію житлового кооперативу.
Ф. Р-775
Справ:

Кооперативне житлове будівельне товариство “Житлобуд”
5; 1925-1929 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1925-1929 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ревізійної та ліквідаційної комісії
товариства. Річний звіт.
Ф. Р-776
Справ:

Центральна контрольно-конфліктна комісія при Київській міській раді
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
22; 1923-1925 рр.

Опис 1
Справ:
22; 1923-1925 рр.
Протоколи загальних зборів мешканців кооперативних будинків з виборів будинкових
контрольно-конфліктних комісій.
Ф. Р-777
Справ:

Державна автотранспортна інспекція Київського міського правління
робітничо-селянської міліції
1; 1940-1941 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1940-1941 рр.
Інструкції з загального діловодства. Штатний розпис.
Ф. Р-778

Виробничо-кооперативна артіль рогових виробів “Актив” Київської
міської ради промислової кооперації

Справ:

3; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1932-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління. Журнал обліку членів артілі.
Ф. Р-779
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль кісткових виробів
ради промислової кооперації
12; 1931-1932 рр.

Київської міської

Опис 1
Справ:
12; 1931-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління. Картки особових рахунків членів правління.
Ф. Р-780
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів з виготовлення рогових
виробів “Рекорд” Київської міської спілки кооперативних об’єднань
інвалідів
2; 1929 р.

Опис 1
Справ:
2; 1929 р.
Статут. Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р-781
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль
промислової кооперації
5; 1926-1929 рр.

щіткарів Київської міської

ради

Опис 1
Справ:
5; 1926-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга. Річний фінансовий звіт.
Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-782
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва чемоданів, баулів, ранців
та портфелів “Кооперація” Київської міської ради промислової
кооперації
7; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1931-1933 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Виробничо-фінансові
плани. Облікові картки членів артілі.

Ф. Р-783
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Перламутр” Київської міської ради
промислової кооперації
7; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1932-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
організаційного бюро. Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-784
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
панчішно-трикотажних
Київської міської ради промислової кооперації
5; 1928 р.

виробів

Опис 1
Справ:
5; 1928 р.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Головна
книга. Анкети членів артілі.
Ф. Р-785
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з пошиття білизни Київської міської
ради промислової кооперації
5; 1928 р.

Опис 1
Справ:
5; 1928 р.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі. Особові рахунки членів
артілі. Відомості про нарахування заробітної плати.

Ф. Р-786
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення мішків та брезенту
“Робітник” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1928-1929 рр.
Протоколи засідань правління.
Ф. Р-787
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Об’єднання вишивальниць” Київської
міської ради промислової кооперації
1; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1928-1929 рр.
Головна книга.
Ф. Р-788

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва пряжі “Прядильник”

Справ:

Київської міської ради промислової кооперації
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Річний звіт. Відбитки печаток та штампів.
Ф. Р-789
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з пошиття спеціального одягу
“Спецодяг” Київського окружного товариства кустарів та ремісниківодинаків
1; 1929-1931 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1929-1931 рр.
Виробничо-фінансовий план.
Ф. Р-790
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з пошиття ковдр та вишивання
“Швачки” Київської міської ради промислової кооперації
5; 1928 р.

Опис 1
Справ:
5; 1928 р.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління. Книга
обліку капіталовкладень членів артілі.
Ф. Р-791
Справ:

Кооперативно-трудова артіль кравців “Стандарт” Київської міської
ради промислової кооперації
3; 1931-1932 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1931-1932 рр.
Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-792
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів-кустарів з виробництва ниток
“Легка праця інваліда” Київської районної спілки кооперативних
об’єднань інвалідів
6; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1925-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головна книга.
Баланси. Документи про ліквідацію артілі.
Ф. Р-793

Виробничо-кооперативна артіль сліпих трикотажників
міської ради кооперативних об’єднань інвалідів

Київської

Справ:

8; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1925-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головні книги.
Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-795
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
панчішно-трикотажних
“Текстильник” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1932 р.

виробів

Опис 1
Справ:
1; 1932 р.
Виробничо-фінансовий план.
Ф. Р-796
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль кравців “Кооподяг” Київської міської
ради промислової кооперації
2; 1931-1932 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1931-1932 рр.
Протоколи засідань правління артілі. Головна книга.
Ф. Р-797
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль кравців “Швейпром” Київської міської
ради промислової кооперації
4; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань правління та ревізійної комісії.
Книга особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-798
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення повстяних виробів
“Ударник” Київської міської ради промислової кооперації
31; 1929-1935 рр.

Опис 1
Справ:
31; 1929-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів артілі, засідань
правління та ревізійної комісії. Річні виробничо-фінансові плани. Річний баланс. Картотека
особових рахунків членів артілі.
Ф. Р-799

Фабрика фарб та лаків Українського військового округу

Справ:

5; 1923-1924 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1923-1924 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Місячні баланси. Картотека особових рахунків
працівників.
Ф. Р- 800
Справ:

Київський шостий шкіряний комбінат Управління легкої промисловості
Ради народного господарства Київського економічного адміністративного
району та його профспілковий комітет
398; 1919-1928, 1933, 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
228; 1943-1962 рр.
Виробничо-фінансові плани.
Опис 2
Справ:
101; 1919-1928, 1933 рр.
Циркуляри, інструкції Народного комісаріату праці УСРР. Накази з основної
діяльності. Фінансові плани. Протоколи засідань комітету профспілки. Відомості про
нарахування заробітної плати. Списки та особові рахунки робітників і службовців.
Опис 3
Справ:
69; 1946-1962 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р- 801
Справ:

Київська фабрика військового обмундирування Головного управління
постачання Всесоюзного товариства сприяння авіаційно-хімічному
будівництву та обороні СРСР
18; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1932-1933 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи загальних зборів
працівників, засідань адміністративно-технічної ради. Відомості про нарахування заробітної
плати робітникам і службовцям.
Ф. Р- 802
Справ:

Київська какао-дієтична фабрика Київського обласного тресту харчової
промисловості
20; 1932, 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1932, 1934-1935 рр.
Накази Народного комісаріату постачання УСРР. Накази з основної діяльності.
Виробничо-фінансові плани і звіти. Штатний розпис. Списки працівників.

Ф. Р- 803
Справ:

Київська швейна фабрика ім. І. Ф. Смирнова-Ласточкіна виробничого
об’єднання швейної промисловості “Україна” Головного управління
швейної промисловості УРСР та її профспілковий комітет
639; 1932, 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
510; 1943-1969 рр.
Виробничо-фінансові, технічні плани і звіти. Звіти про роботу головного механіка.
Опис 2
Справ:
134; 1947-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки фабрики. Колективні угоди. Штатні
розписи. Плани і звіти роботи. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові звіти.
Опис 3
Справ:
2; 1932 р.
Накази з основної діяльності. Списки працівників.
Ф. Р- 805
Справ:

Деміївська лікарня при Київському відділенні цукротресту
24; 1923-1925 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1923-1925 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси витрат. Штатні розписи. Статистичні звіти.
Журнали реєстрації хворих. Списки і анкети працівників.
Ф. Р- 806
Справ:

Київська трикотажна фабрика комбінату з виробництва спортивного
інвентаря Українського тресту спортивного обладнання
4; 1933-1934 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1933-1934 рр.
Виробничо-фінансовий план. Звіти про роботу фабрики. Протоколи загальних зборів
працівників.
Ф. Р- 807
Справ:

Київський польський педагогічний технікум Народного комісаріату
освіти УСРР
1719; 1923-1936 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1923-1924 рр.
Накази з особового складу. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Річні статистичні звіти
з кадрових питань. Списки викладачів і студентів.

Опис 2
Справ:
19; 1924-1925 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Навчальні плани та звіти. Фінансові звіти.
Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів. Відомості про: нарахування
заробітної плати викладачам, виплату стипендій студентам.
Опис 3
Справ:
39; 1925-1927 рр.
Протоколи засідань: правління технікуму; педагогічної ради; приймальної комісії.
Навчальні плани. Фінансові звіти. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів і студентів.
Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
Опис 4
Справ:
41; 1926-1927 рр.
Те саме.
Опис 5
Справ:
38; 1927-1928 рр.
Те саме.
Опис 6
Справ:
80; 1928-1929 рр.
Те саме.
Опис 7
Справ:
45; 1929-1930 рр.
Протоколи засідань правління технікуму, педагогічної ради, приймальної комісії,
комітету профспілки. Анкети і заяви абітурієнтів. Списки викладачів, службовців і студентів.
Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
Опис 8
Справ:
36; 1929-1930 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії. Списки викладачів, службовців і студентів.
Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і виплату стипендій студентам.
Опис 9
Справ:
29; 1931-1932 рр.
Те саме.
Опис 10
Справ:
56; 1933-1934 рр.
Те саме.
Опис 11
Справ:
63; 1934-1935 рр.
Те саме.

Опис 12
Справ:
46; 1935-1936 рр.
Те саме.
Опис 13
Справ:
47; 1935-1936 рр.
Накази з особового складу. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Касові та балансові
книги. Описи майна інституту. Навчальні плани та звіти. Відомості про нарахування
заробітної плати викладачам та виплату стипендій студентам.
Опис 14
Справ:
984; 1923-1935 рр.
Особові справи студентів.
Опис 15
Справ:
88; 1927-1935 рр.
Протоколи: засідань приймальної і стипендіальної комісій; нарад викладачів. Штатні
розписи. Списки викладачів, службовців і студентів. Відомості про нарахування заробітної
плати викладачам і виплату стипендій студентам.
Опис 16
Справ:
81; 1932 р.
Особові справи та картки студентів робітничого факультету.
Ф. Р- 808
Справ:

Виконавче бюро професійних спілок студентів Київського інституту
народного господарства
61; 1922-1930 рр.

Опис 1
Справ:
61; 1922-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Списки членів профспілки.
Ф. Р- 809
Справ:

Київський річковий технікум Народного комісаріату річкового флоту
УРСР
6; 1937 р.

Опис 1
Справ:
6; 1937 р.
Атестати студентів технікуму.
Ф. Р- 810

Київська державна консерваторія Міністерства культури УРСР та її
профспілковий комітет

Справ:

2795; 1919-1924, 1942-1975 рр.

Опис 1
Справ:
473; 1919-1924 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи засідань художньої ради,
соціальної комісії. Анкети студентів, відрахованих з консерваторії. Відомості про академічну
успішність. Списки викладачів і студентів.
Опис 2
Справ:
203; 1943-1975 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 3
Справ:
2005; 1942-1975 рр.
Накази Міністерства культури УРСР і Комітету у справах мистецтв УРСР.
Розпорядження з основної діяльності. Відомості про діяльність консерваторії у 1941-1945 рр.
Протоколи засідань: кафедр, вченої і художньої рад. Відомості про присвоєння наукових
ступенів діячам мистецтв. Плани і звіти з навчально-методичної, виховної, наукової роботи,
виконавчої майстерності. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи.
Кошториси витрат. Дипломні роботи студентів. Статистичні відомості про склад і
чисельність студентів та аспірантів.
Опис 4
Справ:
18; 1962-1968 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових
Фінансові звіти. Журнал обліку коштів.

конференцій.

Кошториси

витрат.

Опис 5
Справ:
96; 1947-1963 рр.
Протоколи засідань кафедр: історії української музики, російської і зарубіжної музики,
теорії музики, фортепіано, оперної підготовки, камерного ансамблю, диригування, народних
інструментів, концертмейстерської та інших. Стенограми засідань вченої ради. Звіти про
роботу кафедр і аспірантури.
Ф. Р- 811
Справ:

Промислово-кооперативне товариство “Руббер-Ойль” з виробництва
хірургічних гумових виробів
84; 1923-1930 рр.

Опис 1
Справ:
84; 1923-1930 рр.
Статут товариства. Протоколи: загальних зборів членів товариства, виробничих нарад;
засідань ревізійної комісії, правління фонду допомоги членам товариства. Звіти про
діяльність правління. Виробничо-фінансові плани. Головні книги. Списки та особові справи
членів товариства.
Ф. Р- 812

Тимчасові педагогічні курси при Київському губернському відділі
народної освіти

Справ:

76; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
76; 1920-1921 рр.
Інструкція Народного комісаріату освіти УСРР про відкриття курсів. Протоколи
засідань: президії правління, педагогічної ради, тарифно-розцінкової комісії. Навчальні
плани і розклади занять. Описи майна і обладнання. Статистичні відомості про кількість
слухачів. Штатний розпис. Списки викладачів і службовців. Посвідчення та свідоцтва
слухачів фізико-математичного відділення.
Ф. Р- 813
Справ:

Київська державна трудова ощадна каса
6; 1923-1927 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1923-1927 рр.
Головні книги. Штатний розпис. Відомості про нарахування заробітної плати
робітникам і службовцям. Списки, особові справи працівників.
Ф. Р- 814
Справ:

Київська виробничо-кооперативна артіль з виконання нікелевих робіт
“Нікель” Київської міської ради промислової кооперації
4; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань ліквідаційної комісії. Головна книга. Анкети
членів артілі.
Ф. Р- 815
Справ:

Виробничо-промислова артіль інвалідів-металістів “Аргус” Київської
міської спілки кооперативних об’єднань інвалідів
5; 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1924-1925 рр.
Протоколи загальних зборів і засідань правління. Головна книга. Журнал обліку
особових рахунків членів артілі.
Ф. Р- 816
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Ложкар” Київської міської ради
промислової кооперації
1; 1932 р.

Опис 1
Справ:
1; 1932 р.
Головна книга.

Ф. Р- 817
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення наочних посібників
“Наука і техніка” Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління.
Ф. Р- 818
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль із слюсарно-арматурних
“Арматурник” Київської міської ради промислової кооперації
5; 1927 р.

робіт

Опис 1
Справ:
5; 1927 р.
Статут артілі. Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головна
книга. Картотека особових рахунків працівників. Списки членів артілі.
Ф. Р- 819
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль із гравірувально-штампувальних та
механічних робіт Київської міської ради промислової кооперації
2; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1928-1929 рр.
Журнал обліку особових рахунків членів артілі.
Ф. Р- 820
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Арматура” Київської міської ради
промислової кооперації
1; 1934 р.

Опис 1
Справ:
1; 1934 р.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р- 821
Справ:

Виробничо-трудова механічна артіль “Захист”
2; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1932-1933 рр.
Протоколи засідань правління та виробничих нарад. Картотека особових рахунків
членів артілі.
Ф. Р- 822

Виробничо-кооперативна артіль з переплавлення кольорових металів
“Сплавмет” Київської міської ради промислової кооперації

Справ:

3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Протоколи засідань правління.
членів артілі.
Ф. Р- 823
Справ:

Головна книга. Журнал обліку особових рахунків

Кооперативно-трудова артіль годинникарів “Точна механіка” Київської
міської ради промислової кооперації
1; 1926 р.

Опис 1
Справ:
1; 1926 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі.
Ф. Р- 824
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль слюсарів “Сила” Київської міської ради
промислової кооперації
2; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1927-1928 рр.
Головна книга. Книга особових рахунків членів артілі.
Ф. Р- 825
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Розсів”
3; 1927 р.

Опис 1
Справ:
3; 1927 р.
Головна книга. Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р- 826
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Червоний бляхар” Київської міської
ради промислової кооперації
5; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1932-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансовий план. Протоколи загальних
зборів членів артілі та засідань правління.
Ф. Р- 827

Виробничо-кооперативна
артіль
з
виготовлення
ковальських
інструментів, вагонеток, блоків “Промкузня” Київської міської ради
промислової кооперації

Справ:

8; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1930-1932 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани і звіти. Картотека особових
рахунків членів артілі. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р- 828
Справ:

Виробничо-кооперативна трубопрокатна артіль “Механік” Київської
міської ради промислової кооперації
4; 1927 р.

Опис 1
Справ:
4; 1927 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 829
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виробництва дроту та цвяхів
“Електрозварювальник” Київської міської ради промислової кооперації
10; 1931-1934 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1931-1934 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Фінансовий звіт. Річні
баланси. Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р- 830
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль чавуноливарного та механічного
виробництва “Металопром” Київської міської ради промислової
кооперації
36; 1926-1934 рр.

Опис 1
Справ:
36; 1926-1934 рр.
Статут артілі. Накази з основної діяльності. Правила внутрішнього розпорядку.
Виробничо-фінансові плани і звіти. Протоколи: загальних зборів членів артілі та засідань
правління; ліквідаційної комісії. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Особові справи та рахунки членів артілі.
Ф. Р- 831
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення металевих виробів
“Трудівник” Київської міської ради промислової кооперації
3; 1923-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1923-1928 рр.
Протоколи засідань правління. Головні книги.

Ф. Р- 832
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
слюсарного
виробництва
“Металопраця” Київської міської ради промислової кооперації
32; 1927-1933 рр.

Опис 1
Справ:
32; 1927-1933 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: загальних зборів та засідань правління;
організаційного бюро, технічних нарад. Виробничо-фінансові плани і звіти. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам. Картотека особових рахунків робітників та
службовців.
Ф. Р- 833
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення металевих виробів
”Універсал” Київської міської ради промислової кооперації
2; 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1929-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головна книга.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р- 834
Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення точних вимірювальних
приладів “Точний прилад” Київської міської ради промислової
кооперації
Справ:
5; 1927-1928, 1934 рр.
Опис 1
Справ:
5; 1927-1928, 1934 рр.
Головні книги. Відомості про нарахування заробітної плати. Особові справи учнів
фабрично-заводського училища, яке діяло при артілі.
Ф. Р- 835
Справ:

Київська фабрика одягу “Київодяг”
76; 1920-1929 рр.

Опис 1
Справ:
76; 1920-1929 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани.
Протоколи виробничих нарад. Перспективний план розвитку фабрики. Договори з
підприємствами про постачання продукції фабрики. Головні книги. Річні баланси. і
Відомості про собівартість продукції та прейскуранти цін. Списки, анкети, особові справи та
рахунки робітників і службовців.
Ф. Р- 836

Кооперативно-трудова артіль з перевезення “Гужтранс” Київської
міської ради промислової кооперації

Справ:

7; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1928-1929 рр.
Протоколи засідань правління артілі. Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 837
Справ:

Панфільська трудова гужова артіль ім. Першого травня Київської
міської ради промислової кооперації
3; 1927 р.

Опис 1
Справ:
3; 1927 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга. Особові рахунки членів
артілі.
Ф. Р- 838
Справ:

Трудова кооперативна артіль перевізників
1; 1926-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1926-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління.
Ф. Р- 839
Справ:

Кооперативна трудова артіль перевізників “Кіньсила” Київської міської
ради промислової кооперації
5; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1926-1927 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі, засідань правління та ліквідаційної комісії.
Головна книга. Списки членів артілі.
Ф. Р- 840
Справ:

Кооперативно-трудова артіль вантажних перевізників
Київської міської ради промислової кооперації
3; 1927 р.

“Гужовик”

Опис 1
Справ:
3; 1927 р.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Головна книга.
Ф. Р- 841

Кооперативно-трудова артіль землекопів “Землегуж” Київської міської
ради промислової кооперації

Справ:

3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 842
Справ:

Кооперативно-трудова артіль з перевезення пива та мінеральної води
“Пивовоз” Київської міської ради промислової кооперації
3; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1928-1929 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Головна книга.
Ф. Р- 843
Справ:

Артіль ім. 25-річчя Жовтня Київської міської ради промислової
кооперації
127; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
127; 1930-1933 рр.
Накази, циркуляри та розпорядження з основної діяльності. Протоколи: загальних
зборів членів артілі, виробничих нарад; засідань правління та преміювальної комісії.
Виробничо-фінансові плани та звіти. Картотека особових рахунків, анкети і списки членів
артілі. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р- 844
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
інвалідів
деревообробників
”Деревообробник” Київської міської спілки кооперативних об’єднань
інвалідів
10; 1930-1932 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1930-1932 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі. Виробничо-фінансові плани. Посвідчення
членів артілі.
Ф. Р- 845
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з хімічної переробки смол “Лісохім”
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1930-1931 рр.
Головна книга.
Ф. Р- 846

Київська

виробничо-кооперативна артіль з розпилювання деревини

Справ:

Київської міської ради промислової кооперації
4; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1927-1928 рр.
Статут артілі. Протоколи засідань загальних зборів та ліквідаційної комісії. Головна
книга.
Ф. Р- 847
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Лісокооператор” Київської міської
ради промислової кооперації
2; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1930-1931 рр.
Штатний розпис. Картотека особових рахунків членів артілі.
Ф. Р- 848
Справ:

Київська виробничо-кооперативна артіль з виготовлення тари Київської
міської ради промислової кооперації
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Протоколи засідань правління артілі.
Ф. Р- 849
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль «Деревотканина» Київської міської
ради промислової кооперації
8; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1932-1933 рр.
Виробничо-фінансові плани. Штатний розпис. Кошторис витрат. Колективний договір.
Картотека особових рахунків працівників.
Ф. Р- 850
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Промліс” Київської міської ради
промислової кооперації
34; 1932-1935 рр.

Опис 1
Справ:
34; 1932-1935 рр.
Протоколи загальних зборів членів артілі та засідань правління. Ліквідаційний баланс.
Особові рахунки та справи членів артілі.
Ф. Р- 851

Перша Київська виробничо-трудова артіль інвалідів із заготівлі та
сплаву пило-лісоматеріалів»Лісовод» Київської міської спілки

Справ:

кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1924-1925 рр.
Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 852
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль інвалідів “Лісоруб” Київської міської
спілки кооперативних об’єднань інвалідів
21; 1926-1929 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1926-1929 рр.
Статут артілі. Протоколи засідань ліквідаційної комісій. Головна книга. Особові
рахунки членів артілі.
Ф. Р- 853
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення меблів “Стілець”
Київської міської ради промислової кооперації
1; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1927-1928 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління та ревізійної комісії.
Ф. Р- 854
Справ:

Виробничо-кооперативна
артіль
пакувальників
“Червоний
пакувальник” Київської міської ради промислової кооперації
12; 1930-1933 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1930-1933 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління та ліквідаційної комісії.
Виробничо-фінансові плани. Річні баланси. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 855
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення
меблів і ліжок
“Метало-дерево” Київської міської ради промислової кооперації
8; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1928-1929 рр.
Протоколи: загальних зборів членів артілі; засідань правління та ревізійної комісії.
Головна книга. Особові рахунки членів артілі.
Ф. Р- 856

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення рам Київської міської
ради промислової кооперації

Справ:

3; 1932-1933 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1932-1933 рр.
Виробничо-фінансові плани. Облікові картки членів артілі.
Ф. Р- 857
Справ:

Київський роздрібно-торговельний кооператив
Київської міської ради промислової кооперації
13; 1933-1934 рр.

інвалідів

“Корті”

Опис 1
Справ:
13; 1933-1934 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Протоколи:
загальних зборів членів артілі; нарад бригадирів; засідань правління та організаційного
відділу. Списки членів артілі.
Ф. Р- 858
Справ:

Київське кооперативне товариство „Трудовий колектив” Київської
міської ради промислової кооперації
1; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1926-1927 рр.
Особові рахунки членів товариства.
Ф. Р- 859
Справ:

Київський медичний стоматологічний інститут Міністерства охорони
здоров’я УРСР
1578; 1941-1955 рр.

Опис 1
Справ:
145; 1941р.
Історії хвороб пацієнтів.
Опис 1-ос
Справ:
38; 1950-1954 рр.
Накази з особового складу студентів. Протоколи засідань приймальних і перевідних
екзаменаційних комісій. Списки студентів, випускників. Плани розподілу випускників.
Штатні формуляри і списки професорсько-викладацького складу. Особові рахунки робітників
і службовців.
Опис 2
Справ:
43; 1945-1954 рр.
Штатні розписи. Кошториси витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності інституту. Відомості про виплату стипендій студентам. Алфавітні
книги та особові рахунки робітників і службовців.

Опис 3
Справ:
55; 1941-1954 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: засідань ради інституту, методичної та
екзаменаційної комісій; наукових конференцій, Плани і звіти з науково-дослідної роботи.
Опис 4
Справ:
49; 1937-1950 рр.
Протоколи засідань: кваліфікаційної та конкурсної комісій, комісії із розподілу
випускників. Списки професорсько-викладацького складу. Журнали реєстрації видачі
дипломів. Атестати про закінчення середньої школи.
Опис 5
Справ:
905; 1941-1949 рр.
Особові справи випускників інституту.
Опис 6
Справ:
82; 1944-1948 рр.
Особові справи студентів, відрахованих з інституту.
Опис 7
Справ:
262; 1945-1950 рр.
Особові справи працівників інституту.
Опис 8
Справ:
36; 1941-1949 рр.
Особові справи екстернів зуботехнічної школи, яка діяла при інституті.
Опис 9
Справ:
112; 1950-1955рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи: наукових конференцій;
засідань вченої ради, методичної комісії. Плани, звіти з науково-дослідної роботи та
фінансово-господарської діяльності. Стенограми, тези лекцій. Статистичні звіти про роботу
аспірантури і клінічної ординатури. Штатні розписи, кошториси витрат. Ліквідаційний
баланс.
Ф. Р- 860
Справ:

Профспілковий комітет швейної майстерні Товариства “Червоного
Хреста” Управління Південно-Західної залізниці
7; 1923, 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1923, 1928-1929 рр.
Протоколи: загальних зборів членів профспілки; засідань комісії з охорони праці.
Фінансові звіти.
Ф. Р- 861

Профспілковий комітет швейної майстерні „Будинок праці”

Справ:

4; 1923 р.

Опис 1
Справ:
4; 1923 р.
Протоколи засідань правління та
працівників.
Ф. Р- 862
Справ:

комісії з культурно-масової роботи. Списки

Профспілковий комітет швейної майстерні Всеросійського комітету
боротьби з безробіттям Всеросійської професійної спілки працівників
швейної промисловості
1; 1924 р.

Опис 1
Справ:
1; 1924 р.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління.
Ф. Р- 863
Справ:

Профспілковий комітет першої майстерні з пошиття мішків Київської
особливої військово-продовольчої комісії Всеросійської професійної
спілки працівників швейної промисловості
6; 1921-1922 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1921-1922 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління. Акти ревізійної
комісії.
Ф. Р- 864
Справ:

Профспілковий комітет майстерні з пошиття взуття Київської спілки
робітничих кооперативів Всеросійської професійної спілки працівників
швейної промисловості
3; 1924 р.

Опис 1
Справ:
3; 1924 р.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління. Плани роботи
комісій. Списки працівників.
Ф. Р- 865
Справ:

Профспілковий комітет майстерні Управління Південно-Західної
залізниці Всеросійської професійної спілки працівників швейної
промисловості
3; 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1924-1925 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління.

Ф. Р- 866
Справ:

Київський перший груповий комітет професійної спілки приватних
підприємств Всеросійської професійної спілки працівників швейної
промисловості
55; 1926-1930 рр.

Опис 1
Справ:
55; 1926-1930 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління. Кошториси
витрат. Плани робіт. Фінансові звіти. Особові рахунки працівників приватних швейних
підприємств. Списки власників швейних підприємств. Відомості про збір коштів для
страйкуючих англійських шахтарів.
Ф. Р- 867
Справ:

Київський другий груповий профспілковий комітет спілки приватних
підприємств Всеросійської професійної спілки працівників швейної
промисловості
25; 1925-1928 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1925-1928 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань правління.
угоди. Списки членів профспілки. Відомості про нарахування заробітної плати.
Ф. Р- 868
Справ:

Колективні

Київський міський об’єднаний профспілковий комітет спілки приватних
підприємств Всеросійської професійної спілки працівників швейної
промисловості
39; 1923-1926 рр.

Опис 1
Справ:
39; 1923-1926 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди. Розцінки на
продукцію. Відомості про власників і працівників підприємств швейної галузі.
Ф. Р- 869
Справ:

Київське міське товариство
соціального забезпечення УСРР
304; 1928-1936 рр.

„Допомога”

Народного

комісаріату

Опис 1
Справ:
262; 1929-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: загальних зборів членів товариства,
виробничих нарад працівників поліклінік і хірургічної лікарні; засідань правління.
Виробничо-фінансові плани і звіти. Кошторис витрат поліклініки. Особові справи та рахунки
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.

Опис 2
Справ:
42; 1928-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління. Річні плани та звіти.
Головні книги. Виробничо-фінансові плани і звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат.
Анкети і особові рахунки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р- 870
Справ:

Київське міське товариство „Взаємодопомога”
12; 1925-1930 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1925-1930 рр.
Накази з основної діяльності. Статут товариства. Протоколи засідань: президії
правління, приймальної та соціально-трудової комісій. Анкети членів товариства.
Ф. Р- 871
Справ:

Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка
Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
23519; 1920-1931, 1943-1984 рр.

Опис 1
Справ:
737; 1920-1930 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Протоколи засідань правління та рад
інституту і факультетів. Касові книги. Навчальні програми і плани. Плани і звіти про роботу
інституту, пояснювальні записки до них. Списки професорсько-викладацького складу,
студентів, практикантів. Списки студентів, позбавлених виборчих прав. Відомості про
нарахування заробітної плати викладачам і службовцям, виплату стипендій студентам.
Опис 2
Справ:
1503; 1920-1922 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу, службовців, студентів.
Опис 3
Справ:
223; 1920-1931 рр.
Протоколи засідань рад інституту та факультетів. Правила зарахування на навчання до
інституту. Плани і звіти про роботу інституту та пояснювальні записки до них. Касові книги.
Навчальні програми і плани. Списки професорсько-викладацького складу, студентів, слухачів
підготовчих курсів. Відомості про нарахування заробітної плати викладачам і службовцям,
виплату стипендій студентам.
Опис 4
Справ:
2239; 1920-1931 рр.
Матрикули студентів.
Опис 5
Справ:
72; 1920-1931 рр.
Розрахункові книжки викладачів і службовців.

Опис 7
Справ:
6099; 1921-1931 рр.
Особові справи студентів.
Опис 8
Справ:
207; 1921-1931 рр.
Особові справи студентів.
Опис 9
Справ:
1039; 1921-1931 рр.
Особові справи студентів.
Опис 10
Справ:
911; 1920-1925 рр.
Особові справи студентів.
Опис 11
Справ:
291; 1922 р.
Особові справи студентів.
Опис 12
Справ:
108; 1924-1931 рр.
Особові справи студентів.
Опис 13
Справ:
337; 1923-1930 рр.
Особові справи студентів.
Опис 15
Справ:
179; 1927-1930 рр.
Особові справи студентів.
Опис 16
Справ:
156; 1927-1930 рр.
Особові справи студентів.
Опис 17
Справ:
20; 1931 р.
Особові справи студентів.
Опис 18
Справ:
2125; 1931 р.
Дипломні роботи випускників інституту.
Опис 19
Справ:
165; 1943-1969 рр.
Копії наказів, директив і розпоряджень Міністерств вищої освіти СРСР, культури
СРСР, вищої і середньої освіти УРСР щодо роботи вищих навчальних закладів. Накази з
основної діяльності. Статут інституту. Звіти про роботу інституту.

Опис 20
Справ:
3078; 1943-1984 рр.
Протоколи засідань рад факультетів і кафедр. Положення про виробничу практику.
Навчальні, тематичні, науково-дослідні плани і програми. Звіти кафедр з науково-дослідної і
навчально-методичної роботи. Відомості про чисельний склад студентів. Рецензії на наукові
статті, посібники, автореферати, дисертації. Методичні вказівки щодо викладання дисциплін,
проведення практичних занять, лабораторних робіт, державних екзаменів. Відомості про
роботу студентських гуртків і наукового товариства. Перелік наукових робіт викладачів.
Дипломні роботи студентів.
Опис 21
Справ:
1250; 1964-1984 рр.
Протоколи засідань ради інституту та об’єднаної ради факультетів. Автореферати,
рецензії та інші документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 21-а
Справ:
142; 1944-1963 рр.
Протоколи і стенограми засідань ученої ради. Плани роботи ученої ради. Плани
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. Автореферати, рецензії та інші
документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 22
Справ:
105; 1945-1963 рр.
Плани і звіти з науково-дослідної роботи, діяльності аспірантури, студентського
наукового товариства, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.
Стенографічні звіти науково-теоретичних конференцій. Наукові статті викладачів. Збірники
студентських робіт.
Опис 23
Справ:
80; 1943-1963 рр.
Статистичні відомості про склад викладачів. Звіти голови державної екзаменаційної
комісії. Плани набору студентів до інституту. Звіти про працевлаштування випускників.
Формуляри викладачів і службовців.
Опис 24
Справ:
55; 1945-1963 рр.
Акт і угода про виділення земельної ділянки для будівництва корпусів інституту.
Проектне завдання та пояснювальна записка до нього; кошторис та фінансові розрахунки,
ліміти фінансування, титульні списки капітального будівництва.
Опис 25
Справ:
12; 1947-1962 рр.
Річні плани і звіти про роботу бібліотеки.
Опис 26
Справ:
106; 1940, 1943-1969 рр.
Річні плани, звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень.
Штатні розписи і кошториси витрат. Акти про збитки, нанесені Харківському фінансово-

економічному інституту нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. Головні книги. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності інституту.
Опис 27
Справ:
325; 1944-1963 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 28-с
Справ:

91; 1945-1980 рр.

Опис 29
Справ:
298; 1964-1983 рр.
Накази з основної діяльності. Штатний розпис. Кошторис адміністративноуправлінських витрат. Звіти про роботу інституту. Протоколи звітно-виборних конференцій
профспілки.
Опис 30
Справ:
175; 1964-1983 рр.
Протоколи засідань приймальної комісії до аспірантури. Списки аспірантів. Плани і
звіти з науково-дослідної діяльності. Збірники статей викладачів і аспірантів інституту.
Опис 31
Справ:
133; 1978-1983 рр.
Дипломні роботи студентів.
Опис 32
Справ:
751; 1947, 1951, 1955-1976 рр.
Дисертації на здобуття наукових ступенів.
Опис 33
Справ:
507; 1960, 1962-1981 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
Ф. Р- 872
Справ:

Київська поштово-телеграфна
відділення народного зв’язку
105; 1918-1922 рр.

контора

Київського

губернського

Опис 1
Справ:
105; 1918-1922 рр.
Накази і циркуляри Народного комісаріату пошт і телеграфів УСРР. Накази з основної
діяльності. Фінансові звіти. Протоколи загальних зборів працівників та засідань
господарського комітету. Головна книга. Списки працівників. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф. Р-873

Профспілковий комітет працівників земельного відділу при Київській
міській раді робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

Справ:

17; 1932-1933, 1935-1937 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1932-1933, 1935-1937 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани і звіти роботи. Фінансові звіти.
Ф. Р-874
Справ:

Профспілковий комітет працівників Київського театрального технікуму
35; 1924-1927 рр.

Опис 1
Справ:
35; 1924-1927 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани робіт. Списки і анкети членів
профспілки.
Ф. Р- 875
Справ:

Київський міський третій будівельний трест при Київській міській раді
робітничих, селянських та червоноармійських депутатів
43; 1933-1937 рр.

Опис 1
Справ:
43; 1933-1937 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань розцінково-конфліктної та
ліквідаційної комісій. Кошториси на будівництво промислових і громадських об’єктів.
Ф. Р- 876
Справ:

Київська перша музична професійна школа Народного комісаріату
освіти УСРР
152; 1923-1926 рр.

Опис 1
Справ:
152; 1923-1926 рр.
Протоколи засідань:
педагогічної ради; приймальної та предметної комісій.
Навчальні плани і звіти. Списки учнів і викладачів. Особові справи учнів.
Ф. Р- 877
Справ:

Профспілковий комітет
працівників землі та лісу
2; 1923-1925 рр.

Київського

кооперативного

технікуму

Опис 1
Справ:
2; 1923-1925 рр.
Плани роботи. Анкети студентів.
Ф. Р- 879

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 1 Київського
губернського відділу народного зв’язку

Справ:

3; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1919-1920 рр.
Накази з особового складу. Звіти з адміністративно-господарської діяльності. Заяви
працівників. Відомості про нарахування заробітної плати робітникам і службовцям.
Ф. Р- 880
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 3 Київського відділу
народного зв’язку
12; 1919-1921 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1919-1921 рр.
Накази з особового складу. Акти ревізій. Списки працівників.
Ф. Р- 881
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 4 Київського
губернського відділу народного зв’язку
3; 1919-1922 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1919-1922 рр.
Накази з особового складу. Списки працівників.
Ф. Р- 882
Справ:

Київське поштово-телеграфне відділення № 5 Київського губернського
відділу народного зв’язку
18; 1919-1921 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1919-1921 рр.
Накази з основної діяльності і особового складу. Фінансовий звіт. Акти ревізії. Списки
працівників.
Ф. Р- 883
Справ:

Київське поштово-телеграфне відділення № 6 Київського губернського
відділу народного зв’язку
8; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1920-1921 рр.
Накази з особового складу. Статистичні звіти про роботу відділення. Списки
працівників.
Ф. Р- 884

Київське поштово-телеграфне відділення № 8 Київського губернського
відділу народного зв’язку

Справ:

12; 1919-1921 рр.

Опис 1
Справ:
12; 1919-1921 рр.
Накази з особового складу. Статистичні звіти про роботу відділення. Акти ревізій.
Списки працівників.
Ф. Р- 885
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 9 Київського
губернського відділу народного зв’язку
8; 1919-1921 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1919-1921 рр.
Циркуляри та розпорядження Київського губернського
управління.
Ф. Р- 886
Справ:

поштово-телеграфного

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 10 Київського
губернського відділу народного зв’язку
4; 1920-1921 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1920-1921 рр.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р- 887
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 12 Київського
губернського відділу народного зв’язку
8; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1919-1920 рр.
Фінансові звіти. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам. Списки
працівників.
Ф. Р- 888
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 15 Київського
губернського відділу народного зв’язку
13; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1919-1920 рр.
Накази з особового складу. Списки працівників.
Ф. Р- 889

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 16 Київського
губернського відділу народного зв’язку

Справ:

9; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1919-1920 рр.
Списки працівників.
Ф. Р- 890
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 17 Київського
губернського відділу народного зв’язку
14; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1919-1920 рр.
Списки та посвідчення службовців. Листування з Київською міською поштовотелеграфною конторою з питань перевезення цінностей.
Ф. Р- 891
Справ:

Київське міське поштово-телеграфне відділення № 13 Київського
губернського відділу народного зв’язку
3; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1919-1920 рр.
Циркуляри Київського губернського поштово-телеграфного управління.
Ф. Р- 892
Справ:

Київська міська (Подільська) поштово-телеграфна контора Київського
губернського відділення народного зв’язку
2; 1919 р.

Опис 1
Справ:
2; 1919 р.
Накази з особового складу. Списки працівників.
Ф. Р- 893
Справ:

Деміївське поштово-телеграфне відділення Київського губернського
відділу народного зв’язку
9; 1919-1921 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1919-1921 рр.
Списки працівників. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р- 894

Друга будівельна професійна школа Київської окружної інспектури
народної освіти

Справ:

1; 1928 р.

Опис 1
Справ:
1; 1928 р.
Протоколи засідань шкільної ради.
Ф. Р- 895
Справ:

Київський технологічний інститут харчової промисловості Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та його профспілковий
комітет
5294; 1930, 1931, 1943-1981 рр.

Опис 1
Справ:
1570; 1940, 1943-1959 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Статут. Статистичні звіти про діяльність
інституту та чисельність студентів. Навчальні плани та програми. Протоколи засідань
державної екзаменаційної та конкурсної комісій. Плани і звіти про роботу ученої ради.
Конспекти лекцій викладачів. Документи про присвоєння наукових ступенів. Рецензії на
наукові праці. Проекти підручників.
Опис 2
Справ:
253; 1930-1931, 1943-1959 рр.
Протоколи засідань кафедр. Плани і звіти про роботу інституту, ученої ради, кафедр.
Списки викладачів і студентів.
Опис 3
Справ:
112; 1960-1975 рр.
Накази з основної діяльності. Плани та звіти про роботу інституту. Протоколи засідань
приймальної комісії.
Опис 4
Справ:
748; 1960-1971 рр.
Положення про кафедри. Протоколи засідань кафедр. Плани і звіти з навчальнометодичної та науково-дослідної роботи факультетів, кафедр. Списки наукових праць. Звіти
про проходження студентами виробничої практики, відрядження викладачів. Конспекти
лекцій викладачів.
Опис 5
Справ:
119; 1960-1975 рр.
Протоколи: нарад професорсько-викладацького складу; засідань редакційної колегії
інституту. Програми наукових конференцій. Плани і звіти з навчально-методичної і науководослідної роботи, підготовки посібників і підручників. Відомості про діяльність
студентського наукового товариства.
Опис 6
Справ:
364; 1960-1971 рр.
Положення про ради інституту та факультетів.
Автореферати дисертацій і рецензії на них. Дисертації.

Протоколи засідань ученої ради.

Опис 7
Справ:
6; 1960-1962 рр.
Плани і звіти з капітального будівництва.
Опис 8
Справ:
48; 1960-1971 рр.
Плани і звіти про роботу бібліотеки. Протоколи засідань бібліотечної ради.
Опис 9
Справ:
58; 1960-1975 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові плани і
звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності інституту. Звіти з фінансовогосподарської діяльності дослідного заводу, Вінницького загально технічного факультету,
навчально-експериментальних майстерень. Акт передавання Вінницького загальнотехнічного факультету Київському політехнічному інститутові (1964 р.).
Опис 10
Справ:
43; 1960-1971 рр.
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу. Статистичні відомості про
кількісний і якісний склад викладачів, студентів-іноземців. Плани працевлаштування
випускників і аспірантів інституту. Акт передавання Черкаського загально-технічного
факультету Київському політехнічному інститутові (1961 р.).
Опис 11
Справ:
288; 1944-1962 рр.
Особові справи професорів і викладачі, звільнених з роботи.
Опис 12-с
Справ:

97; 1945-1965 рр.

Опис 13
Справ:
41; 1963-1975 рр.
Протоколи: звітно-виборних конференцій та загальних зборів членів профспілки;
засідань президії. Плани і звіти роботи. Статистичні звіти. Кошториси витрат комітету
профспілки.
Опис 14
Справ:
23; 1952-1962 рр.
Протоколи засідань бібліотечної ради. Звіти про відрядження. Плани і звіти про
роботу бібліотеки.
Опис 15
Справ:
1322; 1971-1981 рр.
Протоколи засідань рад факультетів. Плани та звіти з навчально-виховної,
методичної, науково-дослідної роботи, наукового і культурного співробітництва з вищими
навчальними закладами. Звіти голів державних екзаменаційних комісій. Статистичні звіти.
Плани і звіти про діяльність наукового студентського товариства.

Опис 16
Справ:
107; 1976-1980 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Зведені річні звіти з навчальновиховної, методичної, науково-дослідної роботи інституту. Штатні розписи. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти з кадрових питань.
Протоколи звітно-виборних конференцій та загальних зборів членів профспілки;
засідань президії. Плани і звіти роботи. Статистичні звіти. Кошториси витрат комітету
профспілки.
Опис 17
Справ:
95; 1980-1984 рр.
Дипломні проекти студентів інституту.
Ф. Р- 897
Справ:

Київська психіатрична лікарня ім. академіка І. П. Павлова Управління
охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської ради народних
депутатів
381; 1940, 1944-1987 рр.

Опис 1
Справ:
187; 1940 р.
Історії хвороб пацієнтів.
Опис 2
Справ:
194; 1944-1987 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси витрат. Протоколи:
конференцій медичних працівників; виробничих нарад; звітно-виборних профспілкових
конференцій. Звіти з медичних питань. Фінансові плани і звіти комітету профспілки.
Ф. Р- 898
Справ:

Підготовчі курси для вступу до фабрично-заводських училищ
4; 1932 р.

Опис 1
Справ:
4; 1932 р.
Особові справи слухачів.
Ф. Р- 899
Справ:

Київські курси з підготовки викладачів для фабрично-заводських
училищ при Вищій раді народного господарства УСРР
3; 1930 р.

Опис 1
Справ:
3; 1930 р.
Особові справи слухачів.
Ф. Р-900

Київське робітниче товариство споживачів “Життя”

Справ:

1; 1919 р.

Опис 1
Справ:
1; 1919 р.
Протоколи засідань правління.
Ф. Р-901
Справ:

Київський механічний завод машинобудівного ремонтного тресту
2; 1940-1941 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1940-1941 рр.
Картка технологічного процесу обробки деталей. Штатні розписи.
Ф. Р-902
Справ:

Комітет працівників Київської спілки кооперативних установ
13; 1921 р.

Опис 1
Справ:
13; 1921 р.
Протоколи загальних зборів працівників та засідань тарифно-розцінкової комісії.
Листування з Київською комісією для допомоги голодуючим. Штатні розписи. Списки
працівників.
Ф. Р-903
Справ:

Дарницька поштово-телеграфна
відділу народного зв’язку
2; 1920, 1922 рр.

контора Київського губернського

Опис 1
Справ:
2; 1920, 1922 рр.
Накази та циркуляри Київського губернського поштово-телеграфного управління з
питань роботи контори.
Ф. Р-904
Справ:

Санітарне бюро Ленінського району м. Києва
8; 1926-1927 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1926-1927 рр.
Акти обстежень санітарного стану промислових підприємств, установ, житлових
приміщень. Протоколи засідань президії бюро.
Ф. Р-905

Київський гірничий технікум

Справ:

41; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
41; 1930-1931 рр.
Інструкції та розпорядження Київського міського відділу народної освіти. Протоколи
засідань стипендіальної комісії. Списки викладачів. Особові справи студентів.
Ф. Р-906
Справ:

Київське виробниче складське
“Хімсмакпром”
6; 1934 р.

сировинне кооперативне товариство

Опис 1
Справ:
6; 1934 р.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії.
Ф. Р-907
Справ:

Київське товариство садівників і городників “Товсад”
4; 1918-1920 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1918-1920 рр.
Протоколи загальних зборів членів товариства. Списки членів товариства.
Ф. Р-908
Справ:

Київське
промислово-кредитне
«Кущпромкредит»
6; 1928-1931 рр.

кооперативне

товариство

Опис 1
Справ:
6; 1928-1931 рр.
Протоколи засідань правління товариства. Постанова окружної контрольної комісії про
результати перевірки діяльності товариства.
Ф. Р-909
Справ:

Київське кооперативне товариство пасічників “Промінь”
2; 1925-1926 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1925-1926 рр.
Головна книга. Особові рахунки членів товариства.
Ф. Р-910

Київська міська спілка
внутрішньої торгівлі УСРР

кооперативів

Народного

комісаріату

Справ:

21; 1935-1936 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1935-1936 рр.
Накази з основної діяльності. Постанови та циркуляри президії правління спілки. Річні
звіти. Списки працівників.
Ф. Р-911
Справ:

Робітничий житлово-будівельний кооператив Київської кінофабрики
6; 1932-1934 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1932-1934 рр.
Протоколи засідань правління кооперативу. Фінансово-господарські плани. Річні звіти
та баланси. Картотека особових рахунків працівників.
Ф. Р-912
Справ:

Перша державна гільзова фабрика Об’єднання махоркових фабрик
“Укрмахортрест”
31; 1925-1930 рр.

Опис 1
Справ:
31; 1925-1930 рр.
Журнали обліку та реєстрації вхідних і вихідних документів.
Ф. Р-913
Справ:

Спеціальна контора Київського державного об’єднання роздрібної
торгівлі
18; 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1934-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Річні виробничі звіти. Списки працівників.
Ф. Р-914
Справ:

Київський міський профспілковий
фармацевтичної промисловості
38; 1928, 1930-1933 рр.

комітет

працівників

хіміко-

Опис 1
Справ:
38; 1928, 1930-1933 рр.
Постанови та резолюції пленумів ЦК профспілок. Протоколи: загальних зборів членів
профспілки; виробничих нарад; засідань розціночно-конфліктної комісії, бюро секції
інженерно-технічних працівників. Річні плани та звіти. Колективні угоди з правліннями
артілей, адміністраціями хімічних майстерень.
Ф. Р-915

Харчовий комбінат
промисловості

Київського

об’єднання

підприємств

харчової

Справ:

9; 1931, 1934-1935 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1931, 1934-1935 рр.
Протоколи: загальних зборів; засідань інвентаризаційної комісії. Річні звіти. Особові
рахунки працівників.
Ф. Р-916
Справ:

Київський
виробничо-харчовий
“Інхарчопром”
15; 1931-1933 рр.

комбінат

кооперації

інвалідів

Опис 1
Справ:
15; 1931-1933 рр.
Виробничі та фінансові плани. Списки працівників.
Ф. Р-917
Справ:

Засолювальний завод Київської міської спілки споживчої кооперації
1; 1933 р.

Опис 1
Справ:
1; 1933 р.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-918
Справ:

Жовтнево-Святошинське
садівничо-ягідно-городньо-квіткове
кооперативне товариство Київської спілки садівничо-городньовиноградно-бджільницької кооперації
6; 1927-1930 рр.

Опис 1
Справ:
6; 1927-1930 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів та
товариства. Звіти про роботу.
Ф. Р-919
Справ:

Профспілковий комітет працівників землі та лісу Київського відділення
Української контори лісомеліорації
4; 1924-1925 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1924-1925 рр.
Протоколи: загальних зборів членів профспілки;
конфліктно-розцінкової комісії. Колективні угоди.
Ф. Р-920

засідань правління

засідань комітету профспілки;

Київський польський педагогічний інститут

Справ:

2747; 1930-1936 рр.

Опис 1
Справ:
1462; 1933-1935 рр.
Особові справи студентів.
Опис 2
Справ:
143; 1935-1936 рр.
Особові справи студентів і технічного персоналу.
Опис 3
Справ:
159; 1934-1935 рр.
Матрикули студентів.
Опис 4
Справ:
281; б/д
Особові справи студентів-заочників.
Опис 5
Справ:
8; 1930-1931 рр.
Програми гуртка самоосвіти. Протоколи комісії каси взаємодопомоги.
Опис 6
Справ:
75; 1931-1932 рр.
Директиви Народного комісаріату освіти УСРР з питань організації навчального
процесу. Накази з основної діяльності. Анкети аспірантів. Списки студентів-заочників.
Опис 7
Справ:
Те саме.

57; 1932-1933 рр.

Опис 8
Справ:
109; 1933-1934 рр.
Протоколи приймальної комісії. Плани роботи заочного відділення та аспірантури.
Касові книги. Відомості про успішність студентів. Списки студентів, викладачів, технічного
персоналу.
Опис 9
Справ:
178; 1934 р.
Накази Народного комісаріату освіти УСРР з питань діяльності інституту. Програми
роботи кафедр інституту, курсів підвищення кваліфікації вчителів. Касові книги. Фінансові
звіти. Списки студентів, аспірантів, викладачів.
Опис 10
Справ:
71; 1934-1935 рр.
Директиви Народного комісаріату освіти УСРР щодо організації навчального процесу в
інститутах. Плани роботи кафедр інституту. Списки студентів. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам та стипендій студентам.

Опис 11
Справ:
149; 1935 р.
Протоколи засідань кафедр інституту. Програми курсів підвищення кваліфікації
вчителів. Плани роботи заочного відділення. Фінансові звіти. Списки адміністративного
персоналу, викладачів, студентів.
Опис 12
Справ:
95; 1930-1936 рр.
Особові справи викладачів. Трудові книжки працівників інституту.
Опис 13
Справ:
60; 1930-1936 рр.
Циркуляри Народного комісаріату освіти УСРР щодо організації навчального процесу в
інститутах. Накази з основної діяльності. Навчальні плани та програми. Протоколи засідань
кафедр. Списки завідувачів кафедр, аспірантів, студентів.
Ф. Р-921
Справ:

Київська технічно-ткацька фабрика Київського обласного відділу легкої
промисловості
8; 1937-1941 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1937-1941 рр.
Проекти, креслення будівель і обладнання фабрики. Інвентарні картки на машини.
Раціоналізаторські пропозиції.
Ф. Р-923
Справ:

Київський технологічний інститут силікатів Міністерства вищої освіти
СРСР
1272; 1930-1955 рр.

Опис 1
Справ:
826; 1930-1941 рр.
Особові справи студентів.
Опис 2
Справ:
4; 1937-1941 рр.
Особові справи службовців.
Опис 3
Справ:
1; 1938-1941 рр.
Особова справа Кавун Є.І.
Опис 4
Справ:
2; 1936-1941 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.

Опис 5
Справ:
5; 1940-1941 рр.
Кошторис інституту. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Опис 6
Справ:
73; 1935-1941 рр.
Протоколи засідань: інвентаризаційної та екзаменаційної комісій, кафедр інституту.
Плани роботи кафедр. Екзаменаційні відомості. Журнали реєстрації видачі дипломів.
Опис 7
Справ:
6; 1939-1941 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про розподіл спеціалістів.
Опис 8
Справ:
Баланс.

1; 1941 р.

Опис 9
Справ:
354; 1940-1955 рр.
Накази Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів
СРСР з питань діяльності інституту. Історична довідка інституту. Акти збитків, нанесених
інституту нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Звіти
з навчально-методичної та виховної роботи. Протоколи засідань кафедр, наукової ради.
Навчальні плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Плани підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу. Програми факультативних курсів і
виробничої практики студентів. Штатні розписи.
Ф. Р-924
Справ:

Перша державна сірникова фабрика “Вогник” Київської губернської
ради народного господарства
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Накази та циркуляри Київської губернської ради народного господарства з питань
роботи фабрики. Списки працівників.
Ф. Р-925
Справ:

Київські вечірні загальноосвітні курси для дорослих Товариства
викладачів Київського першого реального училища
104; 1918-1919 рр.

Опис 1
Справ:
104; 1918-1919 рр.
Статут курсів. Документи про відкриття курсів. Протоколи загальних зборів слухачів
вечірніх курсів. Посвідчення та особові справи слухачів. Списки слухачів і викладачів.
Ф. Р-926

Вечірні загальноосвітні курси викладачів при Київській четвертій

Справ:

гімназії
106; 1917-1918 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1917-1918 рр.
Відомості успішності учнів. Протоколи екзаменів. Списки слухачів.
Опис 2
Справ:
95; 1918 р.
Особові справи слухачів.
Ф. Р-930
Справ:

Вищі комерційні курси при Київському міському комітеті допомоги
воїнам-інвалідам
5; 1917-1918 рр.

Опис 1
Справ:
5; 1917-1918 рр.
Звіти про роботу курсів. Заяви та посвідчення слухачів.
Ф. Р-931
Справ:

Київська залізнична поштова контора
3; 1919, 1922 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1919, 1922 рр.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-932
Справ:

Загальноосвітні вечірні курси групи викладачів Києво-Подільської
жіночої гімназії
6; 1918 р.

Опис 1
Справ:
1; 1918 р.
Особова справа слухачки курсів Прилуцької Р.С.
Опис 2
Справ:
5; 1918 р.
Протоколи засідань педагогічної ради. Відомості успішності, списки та особові справи
слухачів.
Ф. Р-933
Справ:

Київське торговельно-промислове товариство “Джерело”
1; 1918 р.

Опис 1
Справ:
1; 1918 р.
Угода про створення товариства.

Ф. Р-934
Справ:

Київський експериментально-фурнітурний завод Управління легкої
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району
173; 1937, 1943-1961 рр.

Опис 1
Справ:
124; 1943-1961 рр.
Акти збитків, нанесених заводу нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад.
Виробничі та фінансові плани. Фінансово-господарські звіти. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських
витрат.
Опис 2
Справ:
137; 1937 р.
Особові справи працівників служби охорони заводу.
Опис 3
Справ:
48; 1951-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки.
зобов’язання колективу заводу. Колективні угоди.
Ф. Р-935
Справ:

Плани

робіт.

Соціалістичні

Російське сільськогосподарське товариство “Робітник”
1; 1919 р.

Опис 1
Справ:
1; 1919 р.
Відомості про продаж сільськогосподарських машин і запасних частин до них.
Ф. Р-936
Справ:

Київський Український державний університет Міністерства народної
освіти УСРР
392; 1917-1921 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1917-1921 рр.
Протоколи засідань комісії про відкриття університету. Проект правил вступу до
університету. Статут студентського наукового товариства. Списки професорів, студентів.
Опис 2
Справ:
365; 1918-1920 рр.
Статут університету. Протоколи засідань: правління університету, ради професорів,
факультетських рад. Особові справи студентів.

Опис 3
Справ:
3; 1918-1921 рр.
Списки студентів соціально-правового факультету. Відомості про нарахування
заробітної плати викладачам.
Ф. Р-937
Справ:

Четверта їдальня Київського відділення “Торгрічтрансу”
4; 1941 р.

Опис 1
Справ:
4; 1941 р.
Звіти з товарообігу. Акти перевірки роботи їдальні. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам.
Ф. Р-939
Справ:

Дитячий будинок Київського
допомоги голодуючим
1; 1922 р.

губернського

військового

комітету

Опис 1
Справ:
1; 1922 р.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-940
Справ:

Київський ливарно-механічний завод “Спорт” Українського тресту
житлового обладнання
459; 1943-1952 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1943 р.
Баланс заводу.
Опис 2
Справ:
2; 1944-1945 рр.
Накази з основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Опис 3
Справ:
3; 1945 р.
Виробничі та фінансові плани. Кошториси
службовців.

витрат. Особові рахунки робітників і

Опис 4
Справ:
6; 1946 р.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. П’ятирічні плани розвитку заводу. Акти
документальних ревізій. Річні виробничі звіти.

Опис 5
Справ:
8; 1947 р.
Накази з основної діяльності. Річні виробничі звіти. Штатні розписи. Списки, особові
рахунки працівників.
Опис 6
Справ:
14; 1948 р.
Накази з основної діяльності. Виробничі та технічні плани робіт. Протоколи технічних
нарад.
Опис 7
Справ:
13; 1949 р.
Паспорт заводу. Звіт і доповідна записка про роботу
Кошториси витрат. Особові рахунки працівників.

з кадрами. Штатні розписи.

Опис 8
Справ:
79; 1943-1952 рр.
Особові справи працівників заводу.
Опис 9
Справ:
23; 1950 р.
Накази з основної діяльності. Виробничі та технічні плани робіт. Соціалістичні
зобов’язання колективу заводу. Звіти з кадрових питань. Кошториси робіт з реконструкції
заводу. Списки та особові рахунки працівників.
Опис 10
Справ:
22; 1951 р.
Те саме.
Опис 11
Справ:
20; 1952 р.
Накази з основної діяльності. Виробничі плани. Протоколи атестаційної комісії.
Положення про створення стаханівської школи. Штатні розписи. Річний ліміт фінансування
будівництва. Особові рахунки працівників.
Опис 12
Справ:
71; 1952 р.
Копії наказів та розпоряджень Міністерства місцевої промисловості УРСР з питань
діяльності заводу. Звіти про виконання плану випуску продукції. Угоди на постачання
сировини для заводу.
Опис 13
Справ:
10; 1949 р.
Кошториси з капітального будівництво. Касові книги. Звіти про виконання плану
випуску продукції. Акти приймання продукції.

Опис 14
Справ:
18; 1950 р.
Копії наказів та розпоряджень Міністерства місцевої промисловості УРСР з питань
діяльності заводу. Відомості про хід капітального будівництва. Касові книги. Виробничі
звіти. Листування з підприємствами щодо збуту готової продукції.
Опис 15
Справ:
Те саме.
Ф. Р-941
Справ:

169; 1951 р.

Перший державний штампувальний завод Київського міського
управління
трестованими
підприємствами
металообробної
промисловості
17; 1919-1924 рр.

Опис 2
Справ:
17; 1919-1924 рр.
Циркуляри та розпорядження Київської губернської ради народного господарства з
питань діяльності заводу. Інвентарні описи виробів заводу. Акти ревізії фінансовогосподарської діяльності. Списки та розрахункові книжки працівників. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.
Ф. Р-942
Справ:

Київська четверта трудова школа
2; 1919-1920 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1919-1920 рр.
Журнали обліку та реєстрації трудових книжок, вхідних документів.
Ф. Р-944
Справ:

Київська п’ята школа
промислової кооперації
1; 1940 р.

для

дорослих

Київської

обласної

ради

Опис 1
Справ:
1; 1940 р.
Положення про школу.
Ф. Р-945
Справ:

Київський фармацевтичний інститут Народного комісаріату охорони
здоров’я УСРР
969; 1922-1935 рр.

Опис 1
Справ:
14; 1923-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Протоколи засідань комітету профспілки інституту.

Опис 1-ос
Справ:
955; 1922-1935 рр.
Списки професорсько-викладацького складу та студентів. Відомості про нарахування
заробітної плати працівникам. Особові справи викладачів та адміністративно-технічного
персоналу.
Ф. Р-946
Справ:

Багатопромислова кооперативна артіль інвалідів “Політкаторжанин”
Київської обласної спілки кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1940-1941 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1940-1941 рр.
Картотека особових рахунків працівників.
Ф. Р-947
Справ:

Київський комітет з покращання побуту учнів вищих шкіл
3; 1927-1928 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1927-1928 рр.
Розрахункові картки установ та приватних осіб. Виписи з рахунків покупців та
постачальників.
Ф. Р-948
Справ:

Київське проектно-кошторисне бюро Народного комісаріату шляхів
сполучення СРСР
2; 1938-1939 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1938-1939 рр.
Плани проектів. Пояснювальні записки до проекту влаштування переходу через річку
Хованку на залізничній лінії Вітебськ – Волокаламськ.
Ф. Р-949
Справ:

Київська збутова
промисловості
1; 1938-1939 рр.

контора

Українського

тресту

харчопереробної

Опис 1
Справ:
1; 1938-1939 рр.
Накази та розпорядження Українського тресту харчопереробної промисловості з
основної діяльності. Плани перевезень вантажів контори.
Ф. Р-950

Київська сьома музична школа

Справ:

1; 1926 р.

Опис 1
Справ:
1; 1926 р.
Протоколи загальних зборів викладачів.
Ф. Р-952
Справ:

Київська кулінарна фабрика Київського міжобласного тресту Головного
управління птахо-яєчної промисловості “Укрголовптахопром”
32; 1946-1953 рр.

Опис 1
Справ:
32; 1946-1953 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничо-технічні плани. Річні фінансово-господарські
звіти. Проект газопостачання фабрики. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р-953
Справ:

Виробничий комбінат Київської міжобласної контори
управління з постачання м’ясної та молочної промисловості
19; 1944-1948 рр.

Головного

Опис 1
Справ:
19; 1944-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про комбінат. Виробничі плани. Штатні
розписи. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
Ф. Р-954
Справ:

Київський гіпсо-цементний завод Головного управління гіпсової
промисловості Міністерства промислово-будівельних матеріалів УРСР
9; 1947-1953 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1947-1953 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Річні бухгалтерські звіти. Особові
рахунки робітників і службовців.

Ф. Р-955
Справ:

Склад матеріально-технічного постачання
лісопромислового тресту “Південлісчормет”
5; 1945-1949 рр.

Державного

союзного

Опис 1
Справ:
5; 1945-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Відомості про нарахування заробітної
плати працівникам.

Ф. Р-956
Справ:

Київський базовий склад Північно-Волзького крохмале-патокового
об’єднання “Північпатока”
4; 1923-1926 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1923-1926 рр.
Головні книги.
Ф. Р-957
Справ:

Київський риболовецький колгосп ім. ХVІ-річчя Жовтня Київського
обласного тресту рибної промисловості
47; 1943-1959 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1943-1959 рр.
Річні фінансово-господарські звіти. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам. Картотека особових рахунків.
Ф. Р-958
Справ:

Київський Маріїнський інститут (шпиталь)
3; 1920-1922 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1920-1922 рр.
Накази з основної діяльності. Касова книга. Протоколи засідань комісії із затвердження
штатів шпиталю. Посвідчення медичного та технічного персоналу. Список працівників
шпиталю.
Ф. Р-959
Справ:

Київський землевпорядний технікум
79; 1926-1930 рр.

Опис 1
Справ:
79; 1926-1930 рр.
Особові справи студентів.
Ф. Р-960
Справ:

Київське товариство споживачів “Продовольство”
1; 1920 р.

Опис 1
Справ:
1; 1920 р.
Книга обліку членів товариства.
Ф. Р-961

Об’єднане товариство ремісників м. Києва

Справ:

26; 1917-1919 рр.

Опис 1
Справ:
26; 1917-1919 рр.
Статут товариства. Протоколи засідань членів товариства. Касові книги. Фінансові звіти
каси товариства. Відомості про сплату членських внесків. Баланси.
Ф. Р-962
Справ:

Перша київська спілка роздрібних бакалійно-молочних торговців
2; 1919 р.

Опис 1
Справ:
2; 1919 р.
Протоколи зборів.
Ф. Р-963
Справ:

Київський технологічний інститут легкої промисловості Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
2833; 1930-1970 рр.

Опис 2
Справ:
128; 1930-1940 рр.
Протоколи засідань наукової ради та кафедр. Плани з науково-технічної роботи.
Навчальні плани. Статистичні звіти про успішність студентів. Відомості про професорськовикладацький склад.
Опис 3
Справ:
20; 1931-1937 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Навчально-методичні плани і звіти.
Опис 4
Справ:
2; 1935, 1937-1938 рр.
Навчальні програми заочних курсів.
Опис 10
Справ:
3; 1944 р.
План і кошторис реевакуації інституту. Кошториси адміністративно-технічних витрат.
Опис 13
Справ:
7; 1942-1946 рр.
Копії наказів Міністерства легкої промисловості СРСР з питань діяльності інституту.
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу.
Опис 15
Справ:
112; 1942-1948 рр.
Протоколи: засідань наукової ради та кафедр інституту. Плани та звіти з науководослідної роботи, діяльності аспірантури та студентських наукових гуртків. Кошториси
будівельних робіт.

Опис 16
Справ:
10; 1941 р.
Дипломні проекти.
Опис 20
Справ:
2359; 1937, 1943-1970 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: засідань наукової ради та державної
екзаменаційної комісії; нарад деканів факультетів і завідувачів кафедр. Відомості про
розподіл молодих спеціалістів. Положення про наукове студентське товариство. Плани:
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; проведення науково-дослідних
робіт. Конспекти лекцій викладачів. Екзаменаційні відомості. Програми виробничої практики
студентів. Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Штатні розписи.
Списки аспірантів. Особові картки студентів.
Опис 21-с
Справ:

157; 1947-1980 рр.

Опис 22
Справ:
4; 1959-1970 рр.
Стенограми профспілкових конференцій. Протоколи засідань комітету профспілки
інституту. Фінансові звіти.
Ф. Р-964
Справ:

Київський вечірній індустріальний інститут підвищення кваліфікації
інженерно-технічних робітників Народного комісаріату важкої
промисловості СРСР
9; 1930-1935 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1930-1935 рр.
Накази з основної діяльності. Особові рахунки робітників та службовців.
Ф. Р-965
Справ:

Київський вечірній робітничий університет Народного комісаріату
освіти УСРР
472; 1926-1933 рр.

Опис 1
Справ:
472; 1926-1933 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Навчальні плани. Протоколи засідань
кваліфікаційної комісії. Відомості про успішність студентів. Особові справи студентів.
Ф. Р-966

Народний суд Ленінського району м. Києва

Справ:

12639; 1931-1938 рр.

Опис 1
Справ:
10082; 1934-1936 рр.
Цивільні справи.
Опис 2
Справ:
2557; 1931-1938 рр.
Кримінальні справи.
Ф. Р-967
Справ:

Народний суд Сталінського району м. Києва
2736; 1932-1936 рр.

Опис 1
Справ:
2269; 1932-1936 рр.
Цивільні справи.
Опис 2
Справ:
467; 1934-1936 рр.
Кримінальні справи.
Ф. Р-968
Справ:

Народні суди (дільничні) м. Києва (1-16, 22-23 дільниць)
825; 1918-1930 рр.

Опис 1
Справ:
825; 1918-1930 рр.
Цивільні справи. Реєстри кримінальних і цивільних справ.
Ф. Р-969
Справ:

Завод ім. І. І. Лепсе Всесоюзного промислового об’єднання з виробництва
запасних частин до тракторів “Союзтракторзапчастина” Міністерства
тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР
1045; 1934, 1943-1977 рр.

Опис 1
Справ:
829; 1943-1977 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничі, технічні та фінансові плани. Річні звіти про
роботу бюро технічної інформації. Журнали реєстрації: раціоналізаторських пропозицій;
аналізів кольорових металів. Плани та розрахунки економічного ефекту від наукової
організації праці. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Колективні угоди.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
44; 1934 р.
Облікові картки робітників та службовців.

Опис 3
Справ:
78; 1945, 1946, 1948-1970 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки. Штатні розписи.
Фінансові звіти.
Опис 4
Справ:
94; 1972-1977 рр.
Накази з основної діяльності. Плани випуску продукції. Кошториси на утримання
управлінського апарату. Звіти про впровадження у виробництво раціоналізаторських
пропозицій. Звіт з капітального будівництва.
Ф. Р-970
Справ:

Відділ робітничого постачання Київського медичного інституту
391; 1944-1949 рр.

Опис 1
Справ:
16; 1945-1949 рр.
Накази з основної діяльності. Плани товарообігу. Кошториси витрат. Штатний розпис.
Особові картки робітників і службовців. Ліквідаційний баланс.
Опис 2
Справ:
56; 1944-1945 рр.
Особові справи працівників.
Опис 3
Справ:
Те саме.

74; 1944-1946 рр.

Опис 4
Справ:
Те саме.

111; 1944-1948 рр.

Опис 5
Справ:
Те саме.

54; 1944-1949 рр.

Опис 6
Справ:
Те саме.

53; 1944-1947 рр.

Опис 7
Справ:
Те саме.

27; 1944 р.

Ф. Р-971

Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі в м. Києві
Головного управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі
Міністерства торгівлі УРСР

Справ:

731; 1944-1992 рр.

Опис 1
Справ:
577; 1944-1992 рр.
Накази Головного державного інспектора з торгівлі УРСР про організацію Державної
інспекції з торгівлі у м. Києві. Накази з основної діяльності. Плани робіт. Доповідні записки
та довідки про результати перевірки підприємств торгівлі та громадського харчування.
Штатні розписи. Фінансові звіти. Наказ Міністерства торгівлі України про ліквідацію
Управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі в м. Києві (1992).
Опис 1-ос
Справ:
154; 1944-1992 рр.
Накази та розпорядження з особового складу. Особові рахунки працівників. Відомості
про нарахування заробітної плати. Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Ф. Р-972
Справ:

Відкрите акціонерне товариство “Мотоциклетний завод”
2072; 1944-2005 рр.

Опис 1
Справ:
1573; 1945-1980 рр.
Накази з основної діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Штатні розписи. Протоколи виробничих нарад. Журнали реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Плани організаційно-технічних заходів із розвитку та впровадження нової
техніки, підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції. Звіти про випуск
нових машин, механізмів, апаратів і приладів. Статистичні звіти про кількісний та якісний
склад працівників. Відбитки багатотиражної заводської газети “Трибуна передовика”.
Опис 2
Справ:
184; 1950-1951, 1953-1962 рр.
Відомості про норми витрат часу на виробництво одиниці продукції. Норми витрат
матеріалів на виробництво мотоциклів і велосипедів.
Опис 3
Справ:
234; 1947-1972 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів членів профспілки. Книга
пошани передовиків виробництва. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Колективні
угоди.
Опис 4-с
Справ:

81; 1946-1949, 1953-1964, 1967-1990, 1994-2005 рр.

Ф. Р-974
Справ:

Перша робітнича школа підлітків м. Києва
2; 1930-1931 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1930-1931 рр.
Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.

Ф. Р-975
Справ:

Київське виробниче об’єднання “Червоний гумовик” Головного
управління нафтопереробної та нафтохімічної промисловості УРСР
1900; 1944-1980 рр.

Опис 1
Справ:
1448; 1944-1980 рр.
Накази Міністерства гумової промисловості СРСР з питань діяльності заводу. Накази з
основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу нацистськими загарбниками під час
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Листування з Радою Міністрів УРСР про
забезпечення заводу будівельними матеріалами, паливом, електроенергією. Технічні та
виробничі плани. Штатні розписи. Норми витрат матеріалів на виробництво продукції
заводу. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Фінансово-господарські звіти.
Соціалістичні зобов’язання колективу заводу.
Опис 2
Справ:
71; 1945-1959 рр.
Статут заводу. Фінансові плани. Інструкції з обслуговування механізмів і обладнання.
Річні плани і звіти з питань підвищення кваліфікації кадрів, впровадження нових технологій,
автоматизації та механізації виробничих процесів.
Опис 3
Справ:
279; 1947-1973 рр.
Постанови ЦК профспілок робітників хімічної промисловості. Протоколи конференцій
та загальних зборів членів профспілки. Звіти про діяльність комітету профспілки. Штатні
розписи. Колективні угоди. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету
профспілки.
Опис 4
Справ:
102; 1945, 1948-1964 рр.
Технологічні карти виробів.
Ф. Р-979
Справ:

Пирогівський десятий цегельний завод Головного управління
цегельної промисловості Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР
28; 1949-1954 рр.

Опис 1
Справ:
28; 1949-1954 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Річні виробничі плани. Ліміти на
виробництво товарів. Фінансово-господарські звіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-980

Корчуватський дев’ятий цегельний завод Головного управління
цегельної промисловості Міністерства промисловості будівельних
матеріалів УРСР

Справ:

86; 1948-1958 рр.

Опис 1
Справ:
86; 1948-1958 рр.
Постанови Ради Міністрів УРСР про перейменування заводу. Накази Міністерства
промисловості будівельних матеріалів УРСР з питань діяльності заводу. Накази з основної
діяльності. Кошториси капітальних робіт. Фінансово-господарські звіти. Штатні розписи.
Ф. Р-981
Справ:

Рада об’єднаних єврейських організацій м. Києва
1; 1917 р.

Опис 1
Справ:
1; 1917 р.
Листування з громадськими єврейськими комітетами.
Ф. Р-982
Справ:

Київська молодіжна сіоністська організація “Геховер”
4; 1917-1919 рр.

Опис 1
Справ:
4; 1917-1919 рр.
Статут організації. Протоколи загальних зборів членів організації та засідань комітету.
Статут Київського єврейського студентського клубу. Листування з Центральним комітетом
Всеросійської організації “Геховер” щодо діяльності єврейських молодіжних організації у
м. Києві.
Ф. Р-983
Справ:

Київське виробниче управління підприємств зеленого будівництва
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
1778; 1956-1979 рр.

Опис 1
Справ:
1470; 1956-1979 рр.
Накази з основної діяльності. Статут управління. Плани впровадження у виробництво
нової техніки, раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти про роботу декоративноплодового розсадника “Берковець”, міської станції захисту зелених насаджень, Дарницького
лісопаркового та квітково-декоративного господарства, лісопаркового господарства “КончаЗаспа”, Куренівського квітництва та інших садово-паркових господарств м. Києва.
Статистичні звіти про чисельність та плинність кадрів.
Опис 2
Справ:
39; 1961-1972 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки. Кошториси витрат. Фінансові
плани та звіти комітету профспілки.

Опис 3
Справ:
250; 1956-1962 рр.
Перелік господарств, підпорядкованих управлінню. Відомості про санітарний стан
лісопаркових господарств, створення нових зелених зон та озеленення м. Києва. Акти ревізій
фінансової діяльності. Списки та анкети громадських інспекторів з охорони зелених
насаджень.
Опис 4
Справ:
19; 1973-1979 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки. Плани роботи.
Кошториси витрат.
Ф. Р-984
Справ:

Управління підприємств комунального обслуговування виконавчого
комітету Київської міської ради народних депутатів
1384; 1945-1992 рр.

Опис 1
Справ:
1210; 1945-1992 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради з впровадження
раціоналізаторських пропозицій. Статистичні звіти про чисельність та склад спеціалістів з
вищою та середньою освітою. Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань
комітету профспілки.
Опис 2-с
Справ:

78; 1944-1969 рр.

Опис 3
Справ:
61; 1958-1973 рр.
Протоколи: загальних зборів трудового колективу управління та засідань комітету
профспілки. Плани роботи, кошториси витрат, фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 4
Справ:
35; 1971-1978 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Плани роботи комітету
профспілки. Кошториси. Звіти про укладання колективних угод.
Ф. Р-985
Справ:

Київський державний педагогічний
Міністерства освіти УРСР
2597; 1948-1983 рр.

інститут

іноземних

мов

Опис 1
Справ:
2270; 1948-1981 рр.
Протоколи засідань ректорату, кафедр. Програми науково-методичних конференцій.
Плани набору студентів, розподілу молодих спеціалістів. Звіти з науково-дослідної роботи.
Тематичні картки науково-дослідних робіт. Конспекти лекцій викладачів. Документи із
захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Відомості про успішність студентів.

Опис 2
Справ:
105; 1948-1983 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 3
Справ:
33; 1961-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат. Плани роботи і фінансові
звіти комітету. Журнал обліку коштів.
Опис 4
Справ:
Те саме.

16; 1965-1971 рр.

Опис 5
Справ:
65; 1952-1963 рр.
Плани роботи заочного відділення, бібліотеки. Протоколи: засідань рад факультетів та
кафедр, методичних нарад. Статистичний звіт про роботу аспірантури.
Опис 6-с
Справ:

12; 1948-1968 рр.

Опис 7
Справ:
96; 1977-1981 рр.
Дипломні роботи.
Ф. Р-986
Справ:

Відділ культурно-просвітницької роботи
Київської міської ради депутатів трудящих
62; 1944-1953 рр.

виконавчого

комітету

Опис 1
Справ:
62; 1944-1953 рр.
Накази з основної діяльності. Листування з виконавчим комітетом Київської міської
ради депутатів трудящих з питань охорони пам’яток історії та культури. Постанови
виконкому Київради з питань найменування та перейменування вулиць м. Києва. Проекти
пам’ятників: В.І.Леніну, М.Ф.Ватутіну. Перелік пам’яток історії та культури. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти про роботу бібліотек м.
Києва.
Ф. Р-987
Справ:

Головне управління культури виконавчого комітету Київської міської
ради народних депутатів
1340; 1953-1981 рр.

Опис 1
Справ:
1206; 1953-1981 рр.
Протоколи засідань художньої ради із розгляду проектів пам’ятних знаків. Штатні
розписи. Звіти про роботу бібліотек, дитячих музичних і художніх шкіл, парків культури та
відпочинку, зоопарку, планетарію. Перелік пам’яток історії та культури м. Києва. Кошториси

адміністративно-управлінських витрат установ, підпорядкованих управлінню. Протоколи
звітно-виборних профспілкових зборів.
Опис 2
Справ:
50; 1953-1962 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Книги обліку коштів. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани роботи
комітету
профспілки.
Опис 3
Справ:
84; 1950-1973 рр.
Протоколи засідань виконкому Київради з питань найменування та перейменування
вулиць м. Києва. Статистичні звіти про роботу бібліотек м. Києва. Кошториси, фінансові та
статистичні звіти комітету профспілки.
Ф. Р-988
Справ:

Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
1317; 1937-1940, 1943-1981 рр.

Опис 1
Справ:
945; 1937-1939, 1943-1981 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Генеральний кошторис будівництва
першої черги Дніпровського водогону. Довідка про обсяги виконання планових показників.
Штатні розписи. Статистичні звіти про розподіл і чисельність працівників.
Опис 2-с
Справ:

228; 1940, 1946, 1948-1962 рр.

Опис 3-с
Справ:

87; 1944-1962, 1965-1968 рр.

Опис 4
Справ:
57; 1946-1963 рр.
Звіти з фінансово-господарської діяльності підприємств, підпорядкованих управлінню.
Плани раціоналізаторської та винахідницької роботи. Титульні списки з капітального
будівництва. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-990
Справ:

Київський дослідно-показовий редукторний завод Управління
машинобудівної промисловості ради народного господарства
Київського економічного адміністративного району
462; 1944-1961 рр.

Опис 1
Справ:
380; 1944-1961 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу
нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Виробничі
плани. Річні фінансово-господарські звіти. Відомості про раціоналізаторські пропозиції.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Соціалістичні
зобов’язання колективу заводу та звіти про їх виконання.
Опис 2
Справ:
82; 1947-1961 рр.
Протоколи профспілкових конференцій. Плани та звіти роботи комітету профспілки.
Колективні угоди. Кошториси витрат.
Ф. Р-993
Справ:

Акціонерне товариство відкритого типу “Київський м’ясокомбінат”
1898; 1941, 1943-2003 рр.

Опис 1
Справ:
1485; 1941, 1944-2003 рр.
Накази з основної діяльності. Акти збитків, нанесених комбінату нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Ліміти собівартості продукції.
Технічні, виробничі та фінансові плани. Звіти з впровадження раціоналізаторських
пропозицій. Відомості щодо проведення ветеринарно-санітарного контролю. Штатні розписи.
Доручення Кабінету Міністрів України щодо організації виробництва вітчизняних інсулінів.
Ухвала Арбітражного суду м. Києва про визнання Київського м’ясокомбінату банкрутом.
Експертна оцінка вартості майнового комплексу акціонерного товариства.
Опис 2
Справ:
252; 1947-1977 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів
Кошториси. Колективні угоди.

членів

профспілки.

Плани

роботи.

Опис 3
Справ:
154; 1943-1955, 1965-1970 рр.
Накази з основної діяльності. Титульні списки робіт з капітального будівництва. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності. Відомості про проведення ветеринарносанітарної роботи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Штатні розписи.
Опис 4
Справ:
7; 1983-1988 рр.
Розрахунки виробничої потужності. Схема реконструкції виробничих корпусів. План
мобілізаційних потужностей з виробництва м’ясних заморожених блоків, консервів.

Ф. Р-994
Справ:

Київська міська рада спілки спортивних товариств та організацій
1751; 1959-1968 рр.

Опис 1
Справ:
1416; 1959-1968 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань міської секції велосипедного
спорту. Положення про міські спартакіади. Відомості про результати змагань з кульової та
стендової стрільби, лижного спорту, художньої гімнастики, легкої атлетики та інших видів
спорту. Плани підготовки спортсменів-розрядників і майстрів спорту добровільних
спортивних товариств м. Києва. Звіти про проведення спартакіад. Штатні розписи. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
30; 1960-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Плани роботи. Кошториси витрат
комітету профспілки.
Опис 3
Справ:
305; 1959-1962 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Плани підготовки спортсменів розрядників і
майстрів спорту добровільних спортивних товариств м. Києва. Протоколи про результати
змагань з різних видів спорту. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських
витрат.
Ф. Р-995
Справ:

Відкрите акціонерне товариство “Веда”
1751; 1943-2000 рр.

Опис 1
Справ:
1193; 1943-2000 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничі плани. Ліміти собівартості продукції, фондів
оплати праці. Протоколи засідань ради акціонерів і технічної ради. Звіти роботи
конструкторського бюро. Довідки про виконання планових показників. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Наряди на відвантаження товарів для експорту. Штатні
розписи. Статистичні звіти відділу кадрів.
Опис 2
Справ:
223; 1947-1967, 1988-2000 рр.
Протоколи конференцій та загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди.
Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Фінансові та статистичні звіти.
Опис 3
Справ:
75; 1948-1958, 1960-1963, 1966-1986 рр.
Накази Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР. Постанови та
розпорядження ради народного господарства Київського економічного адміністративного
району. Виробничі звіти.
Ф. Р-1000

Завод “Київприлад” Управління електротехнічної та приладобудівної

Справ:

промисловості ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та його профспілковий комітет
327; 1946-1963 рр.

Опис 1
Справ:
262; 1946-1961 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Положення і статут заводу. Протоколи
диспетчерських нарад. Річні виробничі плани та звіти. Плани та звіти з охорони праці,
техніки безпеки, впровадження винаходів, технічних удосконалень і раціоналізаторських
пропозицій. Звіти про нещасні випадки на виробництві. Фінансові звіти. Штатні розписи.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми витрат часу на виготовлення
продукції.
Опис 2
Справ:
65; 1949-1963 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки. Фінансові плани та
звіти. Колективні договори.
Ф. Р-1002
Справ:

Київський завод верстатів-автоматів ім. О. М. Горького Головного
управління з виробництва автоматичних ліній та універсальних
верстатів Міністерства верстатобудівельної промисловості СРСР
936; 1934-1973 рр.

Опис 1
Справ:
936; 1934-1973 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Акт про збитки, нанесені заводу
нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи
диспетчерських нарад. Плани організаційно-технічних заходів із впровадження нової техніки,
прогресивної технології, механізації та автоматизації виробничих процесів. Річні звіти з
капітального будівництва, підготовки і підвищення кваліфікації інженерно-технічних
працівників. Штатні розписи. Кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності
заводу. Розрахунки виробничої потужності заводу. Колективні договори.
Ф. Р-1003
Справ:

Управління матеріально-технічного постачання виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий
комітет
406; 1955-1984 рр.

Опис 1
Справ:
350; 1955-1984 рр.
Статут управління. Протоколи виробничих нарад. Штатні розписи та кошториси. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності та освоєння капіталовкладень. Плани та ліміти з
праці. Статистичні звіти відділу кадрів, групи народного контролю. Протоколи засідань
комітету профспілки. Колективні договори.

Опис 2
Справ:
56; 1960-1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Фінансові плани та звіти. Книги
обліку коштів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1004
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль “Екстракт” Київської міської спілки
кооперативних об’єднань інвалідів
2; 1934 р.

Опис 1
Справ:
2; 1934 р.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління артілі.
Ф. Р-1006

Справ:

Київська меблева фабрика ім. В. Н. Боженка Київського міжобласного
виробничого об‘єднання деревообробної промисловості Міністерства
лісової та деревообробної промисловості УРСР та її профспілковий
комітет
563; 1944-1969 рр.

Опис 1
Справ:
418; 1944-1969 рр.
Розпорядження та накази з основної діяльності. Положення про фабрику. Акти про
збитки, нанесені фабриці нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. Відомості про діяльність фірми “Гальц”. Протоколи: виробничо-технічних
конференцій з питань впровадження нової техніки та передової технології; виробничих
нарад; засідань технічної ради. Ліміти з праці. Штатні розписи та кошториси
адміністративно-господарських витрат. Головні книги. Фінансові плани та звіти. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності фабрики. Звіти з охорони праці, техніки безпеки на
виробництві. Журнали обліку раціоналізаторських пропозицій. Плани та звіти з підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів.
Опис 2
Справ:
85; 1947-1968 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та загальних зборів членів профспілки.
Кошториси, фінансові та статистичні звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету
профспілки. Колективні договори.
Опис 3
Справ:
60; 1945-1962 рр.
Перспективні плани з капіталовкладень. Штатні розписи. Кошториси. Плани та звіти
відділу кадрів.
Ф. Р-1009

Київський
дослідно-експериментальний
завод
скловиробів
Республіканського
госпрозрахунково-виробничого
об’єднання
“Укрскло” Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
та його профспілковий комітет

Справ:

418; 1943-1971 рр.

Опис 1
Справ:
377; 1943-1971 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань
ради з винахідництва та раціоналізації. Свідоцтво про реєстрацію товарного знаку. Штатні
розписи, фінансові плани та звіти, кошториси витрат. Головні книги. Акти ревізії фінансовогосподарської діяльності. Норми використання сировини та матеріалів, розцінки на
продукцію. Журнали обліку раціоналізаторських пропозицій та статистичні звіти щодо їх
впровадження у виробництво. Річні плани та звіти роботи з кадрами.
Опис 2
Справ:
41; 1949, 1951-1962, 1964-1971 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, загальних зборів членів профспілки.
Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки. Колективні договори.
Ф. Р-1011
Справ:

Київська міська рада промислової кооперації “Міськпромрада”
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
542; 1945-1960 рр.

Опис 1
Справ:
542; 1945-1960 рр.
Статут ради. Протоколи засідань правління та президії правління. Плани з
капітального будівництва. Річні плани та звіти з фінансово-господарської діяльності,
кадрової роботи, підвищення кваліфікації працівників. Штатні розписи та кошториси.
Головні книги. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Перелік артілей системи
міськпромради.
Ф. Р-1012
Справ:

Київська міська спілка кооперації інвалідів Київської міської ради
промислової кооперації
71; 1946-1955 рр.

Опис 1
Справ:
71; 1946-1955 рр.
Постанови президії спілки. Річні виробничі та фінансові плани і звіти. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської
діяльності. Протоколи засідань комісії із затвердження калькуляції відпускних цін на
продукцію артілей.
Ф. Р-1013

Київська міська різнопромислова спілка Київської міської ради
промислової кооперації

Справ:

15; 1951-1953 рр.

Опис 1
Справ:
15; 1951-1953 рр.
Протоколи засідань президії та правління спілки. Стенограми зборів уповноважених
спілки. Річні плани. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1014
Справ:

Київська міська текстильно-трикотажна спілка Київської міської
ради промислової кооперації
90; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
90; 1945-1955 рр.
Протоколи президії, правління та організаційного бюро спілки. Стенограми зборів
уповноважених спілки. Річні виробничі плани. Статистичні звіти. Штатні розписи та
кошториси.
Ф. Р-1015
Справ:

Київська міська побутова спілка “Міськпобутпромспілка” Київської
міської ради промислової кооперації
109; 1946-1955 рр.

Опис 1
Справ:
109; 1946-1955 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань президії, правління та
організаційного бюро. Штатні розписи, кошториси. Плани з капіталовкладень. Річні
виробничі звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліквідаційний баланс
спілки.
Ф. Р-1016
Справ:

Київська міська промислово-кооперативна спілка галантерейної,
хімічної та харчової промисловості Київської міської ради
промислової кооперації
105; 1944-1955 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1944-1955 рр.
Статут спілки. Протоколи засідань президії, правління та організаційного бюро. Річні
статистичні звіти. Штатні розписи та кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності. Ліквідаційний баланс спілки.
Ф. Р-1017

Київська міська шкіряно-взуттєва промислова спілка Київської
міської ради промислової кооперації

Справ:

71; 1945-1953 рр.

Опис 1
Справ:
71; 1945-1953 рр.
Протоколи засідань президії та організаційного бюро. Виробничі плани. Штатні
розписи, кошториси. Статистичні та фінансові звіти.
Ф. Р-1018
Справ:

Київська міська промислово-кооперативна спілка харчових
промислів
“Міськхарчопромспілка”
Київської
міської
ради
промислової кооперації
25; 1947-1948 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1947-1948 рр.
Статут спілки. Постанови президії та організаційного бюро. Річні виробничо-фінансові
плани та звіти. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти про роботу з кадрами.
Ф. Р-1019
Справ:

Київська міська спілка лісової, лісотехнічної та деревообробної
промислової кооперації Київської міської ради промислової кооперації
46; 1950-1955 рр.

Опис 1
Справ:
46; 1950-1955 рр.
Статут спілки. Протоколи президії та організаційного бюро спілки. Річні статистичні
звіти. Стенограми зборів і доповіді уповноважених спілки. Протоколи засідань бюро
раціоналізації та винахідництва. Ліквідаційний баланс спілки.
Ф. Р-1020
Справ:

Київський шостий хлібозавод Управління харчової промисловості
Ради
народного
господарства
Київського
економічного
адміністративного району
132; 1943-1961 рр.

Опис 1
Справ:
132; 1943-1961 рр.
Фінансові плани. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці. Штатні розписи, кошториси. Головні
книги. Звіти з впровадження нової техніки у виробництво.
Ф. Р-1021

Київський комбінат полімерних матеріалів Українського виробничого
об’єднання підприємств з переробки пластмас “Укрпластик” та його
профспілковий комітет

Справ:

391; 1944-1966 рр.

Опис 1
Справ:
305; 1944-1966 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих та технічних нарад, засідань
бюро раціоналізації та винахідництва. Плани заходів з охорони праці та техніки безпеки,
впровадження нової техніки. Річні звіти з капітального будівництва та фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської
діяльності. Норми часу на виготовлення продукції, розцінки на продукцію. Річні плани та
звіти з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
Опис 2
Справ:
86; 1950-1966 рр.
Протоколи: загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Фінансові та статистичні звіти. Акти
ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1022
Справ:

Київський завод кіноапаратури науково-виробничого об’єднання
“Екран” Державного комітету СРСР з кінематографії та його
профспілковий комітет
830; 1944-1980 рр.

Опис 1
Справ:
701; 1944-1980 рр.
Річні виробничі плани та звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Головні книги.
Акти ревізії фінансово-господарської діяльності заводу. Норми витрат часу на слюсарнопідготовчі роботи, виготовлення деталей. Розцінки на продукцію заводу. Плани з охорони
праці, техніки безпеки, акти та звіти про нещасні випадки на виробництві. Журнали
реєстрації раціоналізаторських пропозицій, винаходів і річні звіти про їх впровадження у
виробництво. Річні плани і звіти з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Опис 2
Справ:
104; 1950-1972 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, фінансові звіти, акти
ревізій фінансової діяльності комітету профспілки. Колективні договори.
Опис 3
Справ:
25; 1965-1972 рр.
Плани розвитку заводу. Листування з Головним управлінням Міністерства оборонної
промисловості СРСР з виробничих питань.
Ф. Р-1024

Київський завод цементного машинобудування ім. М. І. Калініна
Міністерства
будівельного,
дорожнього
та
комунального
машинобудування СРСР та його профспілковий комітет

Справ:

316; 1940, 1943-1967 рр.

Опис 1
Справ:
251; 1940, 1943-1960 рр.
Положення про завод. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи
засідань технічної ради з раціоналізації та винахідництва. Статистичні звіти про виконання
планових показників. Відомості про норми часу і розцінки на продукцію. Річні плани і звіти
з фінансово-господарської діяльності, кадрової роботи. Штатні розписи, кошториси видатків.
Опис 2
Справ:
32; 1948-1962 рр.
Протоколи конференцій членів профспілки, засідань профспілкового комітету.
Колективні договори.
Опис 3-с

33; 1946, 1957-1967 рр.

Ф. Р-1027

Головне управління житлового та цивільного будівництва
“Головкиївміськбуд” виконавчого комітету Київської міської ради
народних депутатів та його профспілковий комітет
3152; 1955-1983 рр.

Справ:

Опис 1
Справ:
2993; 1955-1983 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи і стенограми виробничих
нарад, засідань технічної ради, бюро з раціоналізації та винахідництва. Фінансові плани і
звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти
ревізії фінансово-господарської діяльності управління та підпорядкованих йому трестів.
Плани та звіти з впровадження нової техніки в будівництво, виконання заходів з
охорони праці та техніки безпеки. Довідки, показники та розрахунки середньої кошторисної
вартості одного квадратного метра житлової площі у будинках, збудованих управлінням.
Показники, довідки про запровадження акордної та акордно-преміальної системи оплати
праці. Списки, характеристики робітників, інженерно-технічних працівників управління та
його трестів. Квартальні плани, звіти з підвищення кваліфікації робітників, інженернотехнічних працівників управління. Відомості про направлення інженерно-технічних
працівників на відбудову м. Ташкента після землетрусу (1966).
Опис 2
Справ:
87; 1958-1964 рр.
Протоколи виробничих нарад. Плани, звіти, довідки про стан техніки безпеки та
охорони праці. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності управління і його трестів.
Опис 3
Справ:
43; 1955-1967 рр.
Протоколи загальних зборів працівників управління, засідань комітету профспілки.
Фінансові звіти, кошториси витрат, акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету
профспілки.

Опис 4-с
Справ:
Ф. Р-1028
Справ:

29; 1968-1982 рр.
Виробничий трест будівельних матеріалів виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий
комітет
1002; 1946-1980 рр.

Опис 1
Справ:
997; 1946-1980 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи
виробничих нарад, засідань технічної ради. Штатні розписи, кошториси адміністративногосподарських видатків, фінансові плани та звіти, акти ревізій фінансово-господарської
діяльності тресту. Звіти з впровадження винаходів, нової техніки і передової технології,
підготовки і підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників.
Документи про результати оглядів-конкурсів з винахідництва і раціоналізації. Відомості про
виробництво продукції, її собівартість, норми витрачання сировини і матеріалів. Звіти з
охорони праці і техніки безпеки. Протоколи засідань профспілкового комітету. Плани
роботи, кошториси, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
5; 1966-1970 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, фінансові та статистичні
звіти. Акти ревізії фінансової діяльності.
Ф. Р-1029
Справ:

Бородянський радгосп “Спартак” Київського заводу “Арсенал”
46; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
46; 1931-1933 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи загальних зборів членів
радгоспу, нарад адміністрації, Штатні розписи. Річні виробничі звіти. Відомості з
нарахування заробітної плати працівникам. Списки, особові картки та рахунки робітників і
службовців радгоспу.
Ф. Р-1030

Справ:

Київське виробниче об’єднання “Хімволокно” ім. 50-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної революції Всесоюзного госпрозрахункового
об’єднання промисловості хімічних волокон Міністерства хімічної
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
2359; 1938-1941, 1944-2002 рр.

Опис 1
Справ:
1971; 1944-1981 рр.
Статут. Протоколи виробничих, технічних нарад, техніко-економічної ради з питань
впровадження нової техніки. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських
витрат. Річні виробничі плани та звіти. Головні книги. Акти ревізії фінансово-господарської

діяльності. Інструкції з техніки безпеки. Раціоналізаторські пропозиції та документи до них.
Акти перевірки виконання колективних договорів. Акти і рішення профспілкового комітету
про стан охорони праці і техніки безпеки. Звіти про відрядження спеціалістів об’єднання
“Хімволокно” на підприємства хімічної галузі інших країн з метою вивчення організації їх
роботи. Плани та звіти з кадрової роботи.
Опис 2
Справ:
47; 1938-1941, 1947-1958 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Річні виробничі плани та звіти. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Журнал обліку раціоналізаторських
пропозицій. Річні звіти роботи з кадрами.
Опис 3
Справ:
299; 1948-1977 рр.
Протоколи загальнозаводських профспілкових конференцій, засідань комітету
профспілки. Колективні договори та документи перевіряння їх виконання. Звіти з охорони
праці та техніки безпеки.
Опис 4-с
Справ:
Ф. Р-1031
Справ:

42; 1944-2002 рр.
Київський єврейський механічний технікум Вищої ради народного
господарства УСРР
358; 1929-1933 рр.

Опис 1
Справ:
358; 1929-1933 рр.
Протоколи: виробничих нарад, приймальної та стипендіальної комісій. Накази з
основної діяльності. Навчальні плани та програми. Відомості успішності студентів.
Кошторис курсів з підвищення кваліфікації при технікумі. Списки викладачів, стипендіатів.
Посвідчення, особові справи студентів.
Ф. Р-1032
Справ:

Київський електротехнікум Вищої Ради Народного Господарства
УСРР
10; 1923, 1925-1927, 1929-1930 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1923, 1925-1927, 1929-1930 рр.
Протоколи засідань приймальної та кваліфікаційної комісій технікуму. Проекти
штатних розписів. Головна книга (1925-1926). Відомості успішності та списки студентів.
Списки випускників технікуму (1930).
Ф. Р-1033

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Жовтневої районної
ради народних депутатів м. Києва

Справ:

397; 1943-1988 рр.

Опис 1
Справ:
397; 1943-1988 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Річні звіти та акти
ревізії фінансово-господарської діяльності відділу. Штатні розписи, кошториси витрат на
утримання відділу та установ охорони здоров’я району. Протоколи засідань медичної ради,
виробничих нарад з головними лікарями лікарень і медпрацівниками. Плани та звіти з
лікувально-профілактичної допомоги населенню, медичного обслуговування призовників;
роботи наркологічної, онкологічної, офтальмологічної, ортопедо-травматологічної,
стоматологічної, рентгенологічної, терапевтичної, протитуберкульозної та інших служб.
Статистичні звіти з кадрової роботи. Дислокація лікувальних установ району.
Протоколи загальних
профспілкових зборів, засідань
комітету профспілки.
Статистичні звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1034
Справ:

Київський оцтовий завод Головного управління консервного та
вітамінного виробництва Міністерства легкої
та харчової
промисловості УРСР
46; 1943-1955 рр.

Опис 1
Справ:
46; 1943-1955 рр.
Статут заводу. Протоколи виробничих нарад. Фінансові плани і звіти. Штатні розписи.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани та звіти з підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів.
Ф. Р-1035
Справ:

Київський дріжджовий завод Головного управління хлібопекарного
виробництва Міністерства харчової промисловості УРСР та його
профспілковий комітет
364; 1943-1965 рр.

Опис 1
Справ:
278; 1943-1965 рр.
Акти про збитки, нанесені заводу нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи виробничих нарад та засідань технічної ради з
раціоналізації і винахідництва. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси
прибутків і витрат. Ліміти з виробництва, собівартості праці. Відомості про стан роботи з
охорони праці, техніки безпеки. Плани та звіти з підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів.
Опис 2
Справ:
86; 1945-1965 рр.
Протоколи загальних зборів працівників заводу та засідань комітету профспілки.
Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Кошториси витрат, фінансові та
статистичні звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.

Ф. Р-1037

Справ:

Київський
спеціалізований
будівельно-монтажний
трест
“Київпідзембуд-2” Головного управління з житлового та цивільного
будівництва “Головкиївміськбуд” виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів
678; 1957-1980 рр.

Опис 1
Справ:
551; 1957-1980 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих
нарад, засідань технічної ради тресту. Плани будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи,
кошториси, річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Відомості про роботу з
раціоналізації і винахідництва, охорони праці, техніки безпеки, впровадження нової техніки.
Річні звіти з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Опис 2
Справ:
127; 1957-1980 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани роботи,
фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1038
Справ:

Київська
вовнопрядильна
фабрика
Головного
управління
бавовнопаперової промисловості Міністерства легкої промисловості
УРСР
65; 1945-1952 рр.

Опис 1
Справ:
65; 1945-1952 рр.
Протоколи технічних нарад. Виробничі плани. Штатні розписи, кошториси витрат.
Звіти з фінансово-господарської діяльності, кадрової роботи. Відомості про норми виробітку
та розцінки на продукцію. Квартальні звіти з раціоналізації та винахідництва.
Ф. Р-1039
Справ:

Київська
бавовнопрядильна
фабрика
Управління
легкої
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та її профспілковий комітет
335; 1947-1961 рр.

Опис 1
Справ:
268; 1950-1961 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань ради з
винахідництва. Відомості про норми виробітку та розцінки на продукцію. Головні книги.
Штатні розписи, кошториси видатків. Фінансові та статистичні плани. Річні звіти з
капітального будівництва. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
67; 1947-1961 рр.
Протоколи: загальних профспілкових зборів;
засідань комітету профспілки.
Колективні договори та довідки про їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету
профспілки.

Ф. Р-1041
Справ:

Відкрите акціонерне товариство “Трест “Київміськбуд-1”
811; 1955-1997 рр.

Опис 1
Справ:
733; 1955-1997 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності. Положення про
будівельно-монтажні управління №№ 1, 2, 3, комбінат підсобних підприємств, контору
матеріально-технічного постачання, автобазу тресту. Протоколи: виробничих нарад; засідань
бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси. Плани заходів з охорони
праці та техніки безпеки. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності організацій тресту;
впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій; виконання підрядних робіт;
затрат на виробництво продукції; підготовки та перепідготовки кадрів. Акти ревізії
фінансово-господарської діяльності тресту. Протоколи профспілкових конференцій тресту та
засідань комітету профспілки. Акти перевірки виконання колективних договорів.
Опис 2
Справ:
26; 1956-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань
Звіти про роботу комітету профспілки.

комітету профспілки.

Опис 3
Справ:
52; 1955-1968 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси витрат,
фінансові, статистичні звіти. Акти ревізії фінансової діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1043
Справ:

Управління громадського харчування виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий
комітет
1944; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
1850; 1943-1978 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад.
Стенограми нарад працівників системи громадського харчування. Фінансові плани. Річні
звіти з виробничо-господарської діяльності. Статистичні звіти відділу кадрів. Штатні розписи
і кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності управління та підпорядкованих
йому підприємств. Проекти та кошториси з капітального будівництва. Плани будівництва і
відкриття підприємств громадського харчування у м. Києві (1958). Пропозиції з покращення
якості харчування дітей у школах, технікумах і вищих навчальних закладах м. Києва.
Документи з раціоналізації та винахідництва, охорони праці та техніки безпеки. Звіти з
проведення оглядів-конкурсів підприємств громадського харчування.
Опис 2
Справ:
36; 1959-1966 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки.
Кошториси, акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.

Опис 3
Справ:
58; 1949-1950, 1952-1953, 1955, 1957-1960 рр.
Положення про Управління громадського харчування. Дислокація підприємств
громадського харчування м. Києва. Документи про організацію харчування дітей у
навчальних закладах (протоколи нарад працівників шкільних їдалень, асортимент страв та
ін.). Річні звіти про діяльність управління та підпорядкованих йому підприємств; роботу з
кадрами.
Ф. Р-1045
Справ:

Київська книжкова фабрика ім. Г. І. Петровського Головного
управління поліграфічної промисловості Комітету у справах друку
при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
268; 1937, 1941, 1944-1968 рр.

Опис 1
Справ:
186; 1937, 1941, 1944-1968 рр.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансової діяльності; підготовки
та підвищення кваліфікації кадрів; впровадження нової техніки; охорони праці та техніки
безпеки. Штатні розписи, кошториси. Документи з раціоналізації та винахідництва.
Опис 2
Справ:
82; 1948-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету.
Колективні договори, акти перевірки їх виконання.
Ф. Р-1047
Справ:

Управління виробництва продовольчих товарів виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих
330; 1957-1963 рр.

Опис 1
Справ:
330; 1957-1963 рр.
Положення про Управління. Протоколи засідань технічної ради, виробничих нарад.
Плани і звіти з охорони праці, техніки безпеки, впровадження нової техніки,
раціоналізаторських пропозицій, фінансово-господарської діяльності управління, його
підприємств, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси.
Ф. Р-1048
Справ:

Київська картонна фабрика Управління лісової та деревообробної
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та її профспілковий комітет
34; 1954-1957 рр.

Опис 1
Справ:
21; 1954-1957 рр.
Статут фабрики. Накази та розпорядження з основної діяльності. Штатні розписи та
кошториси. Протоколи виробничих нарад, засідань бюро з раціоналізації та винахідництва.
Норми виробітку, розцінки на продукцію.

Опис 2
Справ:
13; 1955-1957 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1050
Справ:

Київська
колодково-каблукова
фабрика
Управління
легкої
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та її профспілковий комітет
109; 1946-1957 рр.

Опис 1
Справ:
82; 1946-1957 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань
бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти, акти ревізії
фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку, розцінки на продукцію.
Опис 2
Справ:
27; 1947-1957 рр.
Протоколи загальних зборів працівників та засідань комітету профспілки. Колективні
договори та протоколи перевіряння їх виконання. Фінансові звіти та кошториси витрат
комітету профспілки.
Ф. Р-1052
Справ:

Київський екстрактово-лісообробний комбінат Управління легкої
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та його профспілковий комітет
228; 1957-1965 рр.

Опис 1
Справ:
174; 1957-1965 рр.
Статут комбінату. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань
постійно діючих виробничих нарад, бюро раціоналізації та винахідництва. Плани заходів з
охорони праці та техніки безпеки, підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності, впровадження нової техніки у виробництво. Штатні розписи,
кошториси. Норми виробітку та розцінки на продукцію.
Опис 2
Справ:
54; 1958-1965 рр.
Протоколи конференцій та загальних зборів членів профспілки. Кошториси витрат та
фінансові звіти комітету профспілки. Колективні договори.
Ф. Р-1054

Київський завод дезинфекційних препаратів Управління хімічної
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району та його профспілковий комітет

Справ:

272; 1944-1964 рр.

Опис 1
Справ:
203; 1944-1964 рр.
Проектні завдання та ескіз проекту відбудови заводу (1944). Статут заводу. Накази,
розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та засідань бюро
раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських
витрат. Техніко-виробничі та фінансові плани і звіти. Норми виробітку, розцінки на
продукцію.
Опис 2
Справ:
69; 1956-1963 рр.
Плани роботи та протоколи засідань
Статистичні та фінансові звіти.
Ф. Р-1057
Справ:

комітету профспілки. Колективні договори.

Київська четверта взуттєва фабрика Українського промислововзуттєвого об’єднання “Укрвзуттєпром” Міністерства легкої
промисловості УРСР та її профспілковий комітет
1667; 1944-1982 рр.

Опис 1
Справ:
1496; 1944-1982 рр.
Статут фабрики. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради з якості,
технічної ради, асортиментно-художньої ради при Держплані УРСР. Стенограми виробничотехнічних конференцій. Техніко-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси. Головні
книги. Методичні вказівки з виготовлення взуття. Альбоми та паспорти моделей взуття.
Норми виробітку та розцінки на продукцію. Звіти з фінансово-господарської діяльності,
впровадження винаходів, технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій, охорони
праці та техніки безпеки, виконання колективних договорів, кадрової роботи.
Протоколи засідань та плани роботи комітету профспілки. Колективні договори та
документи щодо їх виконання.
Опис 2
Справ:
171; 1947, 1949-1973 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани роботи,
фінансові звіти, кошториси витрат, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету
профспілки.
Ф. Р-1058
Справ

Київський завод хімікатів Міністерства з виробництва мінеральних
добрив СРСР та його профспілковий комітет
1978; 1944-1987 рр.

Опис 1
Справ:
1804; 1944-1987 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи: виробничих, технічних
нарад; засідань технічної ради; ради наставників; бюро з раціоналізації та винахідництва.

Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани з
охорони навколишнього середовища. Техніко-фінансові плани. Звіти з кадрової роботи.
Ліміти з виробництва та собівартості продукції. Норми виробітку, розцінки на продукцію.
Інструкції з охорони праці, техніки безпеки. Положення про преміювання та оплату праці.
Відомості про участь заводу у виставках.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси, фінансові, статистичні звіти
комітету профспілки. Колективні договори.
Опис 2
Справ:
174; 1952-1971 рр.
Протоколи: конференцій та загальних зборів членів профспілки; засідань комітету
профспілки. Кошториси, фінансові та статистичні звіти. Колективні договори.
Ф. Р-1061
Справ:

Виробничо-кооперативна артіль з виготовлення фанери Київської
міської спілки промислової кооперації
19; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1930-1934 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів. Виробничо-фінансові
плани. Колективні договори. Звіти про діяльність артілі. Картотека особових рахунків членів
артілі.
Ф. Р-1062
Справ:

Київська верф дерев’яного суднобудування
31; 1933, 1936-1941 рр.

Опис 1
Справ:
31; 1933, 1936-1941 рр.
Паспорт верфі. Накази, розпорядження з основної діяльності. Виробничі програми та
плани. Технічна документація на ремонт пароплавів.
Ф. Р-1063
Справ:

Закритий робітничий кооператив заводу “Червоний плугатар”
163; 1931-1933 рр.

Опис 1
Справ:
163; 1931-1933 рр.
Статут кооперативу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління
кооперативу. Річні виробничі плани та звіти. Баланси. Особові рахунки та справи працівників
кооперативу.
Ф. Р-1069

Київська
прядильно-ткацька
промисловості УРСР

фабрика

Міністерства

легкої

Справ:

10; 1944-1960 рр.

Опис 1
Справ:
10; 1944-1960 рр.
Статут та положення про фабрику. Протоколи засідань виробничо-технічної ради.
Норми виробітку, розцінки на продукцію. Техніко-виробничі, фінансові плани. Головні
книги. Штатні розписи, кошториси. Звіти з фінансово-господарської діяльності, техніки
безпеки, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, кадрової роботи. Акти
ревізії фінансово-господарської діяльності. Колективні договори.
Ф. Р-1073
Справ:

Київський
лісотехнічний
інститут
Головного
технологічних вузів Міністерства вищої освіти СРСР
1044; 1933, 1937-1954 рр.

управління

Опис 1
Справ:
823; 1933, 1939, 1940, 1944-1954 рр.
Акт про збитки, нанесені інституту нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Статут інституту. Протоколи методичних нарад, засідань
кафедр, конкурсної комісії, наукової ради інституту, комісії з розподілу молодих спеціалістів.
Навчальні плани та програми. Довідка з історії створення інституту. Штатні розписи.
Кошториси, акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Перспективний план розвитку
дендрологічного саду інституту та кошторис на його утримання. Відомості про роботу
факультетів та бібліотеки; культурно-побутове обслуговування студентів; утримання
студентських гуртожитків інституту; підготовку спеціалістів. Відгуки, зауваження, рецензії
на навчальні програми та підручники. Стенограми семінарських занять та лекцій. Штатні
формуляри професорсько-викладацького складу.
Опис 2
Справ:
155; 1937-1954 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 3
Справ:
66; 1951-1954 рр.
Дипломні роботи та проекти.
Ф. Р-1074
Справ:

Київський
шовковий
комбінат
Українського
промислового
об’єднання з виробництва шовкових тканин Міністерства легкої
промисловості УРСР та його профспілковий комітет
1072; 1946-1980 рр.

Опис 1
Справ:
930; 1946-1980 рр.
Статут та Положення про комбінат. Протоколи: виробничо-технічних нарад, засідань
художньої ради та постійно діючої комісії з якості продукції. Техніко-виробничі та фінансові
плани. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності
комбінату. Плани, звіти з охорони праці та техніки безпеки, роботи з кадрами. Ліміти з праці,

собівартості продукції. Норми виробітку та розцінки на продукцію. Альбоми зразків
продукції. Колективні договори.
Опис 2
Справ:
142; 1949-1974 рр.
Протоколи: конференцій та загальних зборів членів профспілки; засідань комітету
профспілки. Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Колективні договори.
Ф. Р-1077

Справ:

Київський завод нафтовимірювальних приладів ”Нафтовимірювач”
Управління електротехнічної та приладобудівної промисловості Ради
народного господарства Київського економічного адміністративного
району та його профспілковий комітет
250; 1945-1962 рр.

Опис 1
Справ:
212; 1945-1962 рр.
Статут та Положення про завод. Протоколи виробничих нарад та засідань ради з
винахідництва та раціоналізації. Кошториси, штатні розписи, фінансові плани та звіти. Акти
ревізії фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку та розцінки на продукцію. Звіти
з охорони праці та техніки безпеки, кадрової роботи.
Опис 2
Справ:
38; 1951-1962 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Кошториси, статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1078

Справ:

Київське виробниче об’єднання “Медапаратура” Всесоюзного
промислового об’єднання з виробництва медичних приладів та
апаратів
Міністерства медичної промисловості СРСР та його
профспілковий комітет
1037; 1955-1980 рр.

Опис 1
Справ:
910; 1955-1980 рр.
Статут. Протоколи: технічних та виробничих нарад; засідань бюро раціоналізації та
винахідництва. Техніко-виробничі фінансові плани. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Плани з механізації, автоматизації виробничих
процесів. Річні звіти з охорони праці, техніки безпеки, роботи з кадрами, впровадження
винаходів, раціоналізаторських пропозицій. Норми виробітку та розцінки на продукцію.
Документи про участь об’єднання у виставках народного господарства. Протоколи засідань
профкому, профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки. Колективні
договори.

Опис 2
Справ:
127; 1956-1973 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки. Колективні
договори та акти перевіряння їх виконання. Річні фінансові та статистичні звіти комітету
профспілки.
Ф. Р-1080
Справ:

Київський завод медичних приладів Головного управління
виробництва медичних інструментів Міністерства охорони здоров’я
СРСР
51; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
51; 1945-1955 рр.
Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та
фінансові плани. Штатні розписи. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
Колективні договори.
Ф. Р-1081
Справ:

Київський завод зуболікарських інструментів Головного управління
виробництва медичних інструментів Міністерства охорони здоров’я
СРСР
69; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
69; 1945-1955 рр.
Статут заводу. Техніко-виробничі фінансові плани. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-1082
Справ:

Київський механічний завод медичних інструментів та обладнання
Міністерства шляхів сполучення СРСР
96; 1940, 1942-1961 рр.

Опис 1
Справ:
96; 1940, 1942-1961 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи,
кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Колективні договори. Річні
звіти з впровадження раціоналізаторських пропозицій.
Ф. Р-1083

Управління будівництва та експлуатації автомобільних шляхів
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та
його профспілковий комітет

Справ:

1523; 1945-1985 рр.

Опис 1
Справ:
1432; 1945-1985 рр.
Статут управління. Статути і положення підприємств, підпорядкованих управлінню.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад,
засідань технічної ради, бюро раціоналізації і винахідництва, балансової комісії з розгляду і
затвердження річних звітів організацій і підприємств. Штатні розписи, кошториси.
Виробничо-фінансові плани. Плани та ліміти з фінансування капіталовкладень. Річні звіти:
фінансові, статистичні, капітального будівництва та ремонту, роботи з кадрами. Акти
приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (мостів, доріг, шляхопроводів,
меліоративних каналів тощо). Документи з підготовки і проведення олімпійських ігор у
м. Києві (1980). Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Колективні договори підприємств, акти перевіряння їх виконання.
Опис 2
Справ:
44; 1959-1971 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат. Журнали обліку коштів. Фінансові та статистичні звіти комітету
профспілки.
Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-1084
Справ:

47; 1961-1983 рр.
Головне управління торгівлі Української
його профспілковий комітет
764; 1943-1987 рр.

кооперативної спілки та

Опис 1
Справ:
634; 1943-1987 рр.
Статут управління. Положення про санітарну раду ринків. Акти про збитки, нанесені
ринковому господарству м. Києва нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 рр. Накази, розпорядження з основної діяльності управління. Протоколи
виробничих нарад, засідань балансової комісії із затвердження річних звітів фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських
видатків управління та ринків. Плани постачання
сільськогосподарської продукції,
покращення торговельного обслуговування населення. Дислокація мережі ринків м. Києва.
Статистичні звіти з кадрової роботи.
Опис 2
Справ:
130; 1955-1987 рр.
Протоколи конференцій членів профспілки та засідань профспілкового комітету.
Колективні договори. Кошториси, фінансові звіти та акти ревізій фінансової діяльності
комітету профспілки.
Ф. Р-1085

Київська картографічна фабрика Міністерства геології та охорони
надр СРСР та її профспілковий комітет

Справ:

302; 1944-1961 рр.

Опис 1
Справ:
278; 1944-1961 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та засідань бюро з
раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи,
кошториси. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку та
розцінки на продукцію. Листування з установами та організаціями з питань складання
туристичних карт УРСР.
Опис 2
Справ:
24; 1951-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори та акти
перевіряння їх виконання.
Ф. Р-1088

Справ:

Київське
виробниче
об’єднання
арматуробудування
“Київпромарматура”
Всесоюзного
виробничого
об’єднання
трубопровідної арматури Міністерства хімічного машинобудування
СРСР та його профспілковий комітет
912; 1946-1968 рр.

Опис 1
Справ:
468; 1946-1968 рр.
Положення. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи засідань
виробничо-технічної ради. Техніко-виробничі фінансові плани. Штатні розписи, кошториси.
Ліміти з виробництва, продуктивності праці та собівартості продукції. Норми виробітку,
розцінки на виготовлення виробів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності,
впровадження нової техніки, роботи з кадрами. Колективні договори.
Опис 2
Справ:
315; 1959-1961 рр.
Раціоналізаторські пропозиції та звіти про їх впровадження у виробництво.
Опис 3
Справ:
67; 1958-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету.
Колективні договори та акти перевіряння їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету
профспілки.
Опис 4-с
Справ:

62; 1958-1967 рр.

Ф. Р-1089

Колективне підприємство “Завод “Вулкан”

Справ:

2078; 1938-1941, 1943-2005 рр.

Опис 1
Справ:
1732; 1938-1941, 1943-2005 рр.
Статут. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничотехнічних нарад. Положення про відділи заводу, магазин з реалізації населенню продукції
заводу. Посадові інструкції працівників. Штатні розписи, кошториси. Техніко-виробничі та
фінансові плани. Ліміти з виробництва та собівартості продукції. Звіти з виробничої і
фінансові діяльності, впровадження нової техніки, раціоналізації, винахідництва, охорони
праці, техніки безпеки. Норми виробітку та розцінки на продукцію. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Ліквідаційний баланс.
Опис 2
Справ:
185; 1947-1948, 1950-1972, 1989-1999 рр.
Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки. Колективні договори.
Кошториси прибутків і витрат, Фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 3
Справ:
135; 1950-1966, 1969-1972 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад та нарад з якості продукції. Звіти з проведення
експериментально-дослідних робіт, виконання виробничих планів, роботи з кадрами.
Технічні умови та технологічні регламенти на виготовлення продукції. Довідки про стан і
перспективи розвитку виробництва.
Опис 4
Справ:
26; 1941, 1943-1965 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1092
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Печерської районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1359; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
810; 1943-1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських видатків. Акти
комплексної ревізії відділу. Журнали державної реєстрації підприємств та організацій.
Статути, положення, накази про державну реєстрацію підприємств та організацій району.
Інвентарні книги домоволодінь. Звіти про виконання бюджету та кошторисів видатків на
утримання апарату; результати перевірянь правильності утримання податків з робітників і
службовців; чисельність адміністративно-управлінського персоналу відділу; сплату
прибуткового податку фізичними особами. Плани роботи. Зведені кошториси витрат установ
народної освіти, культури, охорони здоров’я. Протоколи загальних зборів членів профспілки,
засідань комітету профспілки.

Опис 2
Справ:
477; 1944-1972 рр.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських видатків установ,
підприємств та організацій району. Зведені кошториси витрат закладів освіти, культури та
охорони здоров’я району.
Опис 3
Справ:
38; 1964-1972 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профкому.
Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Опис 4
Справ:
34; 1955-1962 рр.
Плани
роботи. Звіти про сплату прибуткового податку фізичними особами,
надходження податків і зборів з населення.
Ф. Р-1093
Справ:

Київський четвертий завод електромонтажних виробів тресту
електромонтажних
конструкцій
Головного
управління
електромонтажних робіт Міністерства будівництва УРСР
191; 1945-1962 рр.

Опис 1
Справ:
191; 1945-1962 рр.
Положення про завод. Накази та розпорядження з основної діяльності. Річні звіти та
акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Звіти з фінансування заходів з охорони
праці та техніки безпеки, про чисельність і склад спеціалістів. Норми виробітку та розцінки
на продукцію заводу. Ліміти з випуску продукції та її собівартості. Колективні договори.
Ф. Р-1094
Справ:

Київський вечірній технікум Товариства сприяння розвитку технічної
освіти
1913; 1922 р.

Опис 1
Справ:
1913; 1922 р.
Протоколи засідань комісії з соціального забезпечення, організаційного бюро каси
взаємодопомоги, студентських комісій і комітетів. Заяви студентів про звільнення їх від
сплати за навчання, надання житлової площі. Довідки про матеріальне становище, атестати,
свідоцтва, посвідчення, метричні виписи та особові справи студентів. Копії дипломів і списки
випускників.
Ф. Р-1095

Київський технікум радіоелектроніки Міністерства радіопромисловості
СРСР та його профспілковий комітет

Справ:

238; 1952-1966 рр.

Опис 1
Справ:
205; 1952-1966 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та предметних комісій. Плани навчальнометодичної роботи. Програми із загальноосвітніх, спеціальних дисциплін і виробничої
практики. Річні звіти з навчально-виховної та культурно-масової роботи, фінансовогосподарської діяльності. Відомості про кількісний і якісний склад студентів. Штатні
розписи, кошториси витрат.
Опис 2
Справ:
33; 1952-1962 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Головні книги, кошториси, фінансові та
статистичні звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1101
Справ:

Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М. В. Ломоносова
Міністерства медичної промисловості СРСР та його профспілковий
комітет
1059; 1935-1968 рр.

Опис 1
Справ:
912; 1935-1968 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Звіти з науково-дослідної
роботи, капітального будівництва. Фінансові, технічні звіти. Титульні списки капітального
будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Обіговий баланс. Штатний
розпис, кошторис адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників.
Опис 2
Справ:
113; 1947-1973 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Статистичні та
фінансові звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1102
Справ:

Місцевий комітет профспілок працівників освіти, вищої школи та
наукових закладів Київського інституту народного господарства
19; 1956-1963 рр.

Опис 1
Справ:

19; 1956-1963 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Плани робіт. Кошторис прибутків та витрат. Статистичні та фінансові звіти. Акти
документальних ревізій.
Ф.Р-1103
Справ:

Профспілковий комітет Київського інституту народного господарства
9; 1960-1963 рр.

Опис 1
Справ:

9; 1960-1963 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів. Кошториси прибутків та витрат.
Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1104
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Жовтневої районної ради
народних депутатів м. Києва та його профспілковий комітет
1156; 1943-1977 рр.

Опис 1
Справ:

958; 1943-1977 рр.
Рішення виконкому з питань опікунства та документи до них. Протоколи нарад
працівників дошкільних закладів. Річні плани та звіти про роботу навчальних закладів.
Бюджети освіти. Штатний розпис та кошторис адміністративно-господарських витрат.
Фінансові та статистичні звіти.
Опис 2
Справ:

138; 1949-1959 рр.
Протоколи нарад директорів шкіл. Протоколи
шкіл. Річні звіти.

методичних об’єднань вчителів

Опис 3
Справ:

60; 1969-1977 рр.
Протоколи засідань районного комітету
витрат. Статистичні і фінансові звіти.
Ф.Р-1105
Справ:

профспілок. Кошторис прибутків та

Київська
фабрика
кінореклами
та
масового
фотодруку
“Укррекламафільм” Головного управління кінофікації та кінопрокату
Комітету кінематографії при Раді Міністрів УРСР
1156; 1943-1977 рр.

Опис 1
Справ:
173; 1949-1966 рр.
Накази Міністерства кінематографії УРСР, Міністерства культури УРСР з питань
кінематографії та кінофікації. Накази з основної діяльності. Положення про фабрику.
Протоколи технічних нарад. Організаційно-технологічні плани роботи. Річні статистичні та
фінансові звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1106
Справ:

Київська фабрика гумових виробів Управління місцевої промисловості
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих та її
профспілковий комітет
56; 1956-1961 рр.

Опис 1
Справ:

173; 1956-1961 рр.

Накази, розпорядження Управління місцевої та паливної промисловості. Накази з
основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських
витрат.
Опис 2
Справ:

21; 1957-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету.
Кошторис витрат та фінансові звіти.
Ф.Р-1108
Справ:

Київський завод гумових виробів Всесоюзного об’єднання гумововзуттєвої промисловості Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
245; 1956-1967 рр.

Опис 1
Справ:

188; 1956-1967 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та
фінансові плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Колективні
договори. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
Опис 2
Справ:

56; 1957-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошторис витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1110
Справ:

Київська фабрика гумових виробів ім. І. В. Панфілова Управління
нафтопереробної та нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів
УРСР та її профспілковий комітет
113; 1960-1966 рр.

Опис 1
Справ:

75; 1960-1962 рр.
Накази з основної діяльності. Статут фабрики. Протоколи виробничих нарад та
засідань бюро з раціоналізації. Техніко-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-господарських витрат.
Опис 2
Справ:

38; 1960-1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового
комітету. Колективні договори. Кошторис витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1112
Справ:

Управління кінофікації виконавчого комітету Київської міської ради
народних депутатів та його профспілковий комітет
632; 1944-1977 рр.

Опис 1
Справ:
586; 1944-1977 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та балансових комісій.
Плани роботи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-господарських витрат.
Опис 2
Справ:

15; 1965-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового
комітету. Кошторис витрат, статистичні та фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 3
Справ:

31; 1962-1977 рр.
Те саме.

Ф.Р-1114
Справ:

Київське третє технічне училище Київського міжобласного управління
професійно-технічної освіти
59; 1954-1962 рр.

Опис 1
Справ:
59; 1954-1962 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та методичної комісії. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-господарських витрат. Річний звіт з фінансово-господарської
діяльності.
Ф.Р-1116
Справ:

Київський завод торговельного машинобудування Управління
торговельного обладнання Міністерства торгівлі УРСР та його
профспілковий комітет
267; 1943-1960 рр.

Опис 1
Справ:
183; 1943-1960 рр.
Накази з основної діяльності. Листування з Управлінням торговельного обладнання
Міністерства торгівлі УРСР з виробничих питань. Журнал обліку раціоналізаторських
пропозицій. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Техніковиробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності та
капітального будівництва. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:

84; 1943-1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового
комітету. Колективні угоди.

Ф.Р-1118
Справ:

Київська друга швейна фабрика Управління легкої промисловості Ради
народного господарства Київського економічного адміністративного
району
53; 1960-1963 рр.

Опис 1
Справ:
53; 1960-1963 рр.
Накази з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Відомості з
раціоналізації та винахідництва. Головна книга. Річні фінансові звіти. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-господарських витрат.
Ф.Р-1121
Справ:

Київська третя взуттєва фабрика Головного управління шкіряновзуттєвої промисловості Міністерства промисловості товарів широкого
споживання УРСР
262; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
262; 1943-1963 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові
плани. Кошторис з капітального будівництва. Річні фінансові звіти. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-господарських витрат.
Ф.Р-1124
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дарницької районної
ради депутатів трудящих м. Києва та його профспілковий комітет
248; 1949-1967 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1949-1966 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, Київського міського відділу охорони
здоров’я, рішення виконкому Дарницької райради депутатів трудящих з питань охорони
здоров’я. Річні звіти. Відомості про стан терапевтичного обслуговування мешканців району.
Опис 2
Справ:

12; 1962-1967 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки та засідань профспілкового
комітету. Кошторис прибутків і витрат. Фінансовий звіт.
Ф.Р-1125
Справ:

Дарницький хіміко-фармацевтичний завод Міністерства
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
351; 1946-1966 рр.

медичної

Опис 1
Справ:
236; 1949-1966 рр.
Постанови РНК УРСР про переведення Київської філії заводу до Новосибірську.
Положення про Семипалатинську та Киргизьку філії заводу. Накази по Киргизькому філіалу
з основної діяльності. Акти про збитки, нанесені заводу нацистськими загарбниками під час

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Штатні розписи та кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Списки робітників і
службовців.
Опис 2
Справ:
7; 1946-1952 рр.
Кошториси на реконструкцію філіалу та титульні списки капіталовкладень. Звіти з
капітального будівництва.
Опис 3
Справ:

7; 1946-1952 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки та засідань
профспілки. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти.
Ф.Р-1127

Справ:

комітету

Київський завод столових приборів та посуду ім. Ф. Е. Дзержинського
Управління
машинобудівної
промисловості
Ради
народного
господарства Київського економічного адміністративного району та
його профспілковий комітет
38; 1946-1962 рр.

Опис 1
Справ:

33; 1946-1962 рр.
Накази Міністерства місцевої і паливної промисловості УРСР та Управління
машинобудівної промисловості з питань діяльності заводу. Протоколи засідань технічної
ради. Техніко-виробничі та фінансові плани. Журнали реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Норми витрат матеріалів на виготовлення одиниці продукції. Штатний розпис та
кошториси адміністративно-господарських витрат.
Опис 2
Справ:

5; 1948-1962 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів. Плани роботи комітету профспілки.
Колективні договори. Фінансові та статистичні звіти.
Ф.Р-1129
Справ:
Опис 1
Справ:

24; 1934 р.
Особові справи слухачів курсів.

Ф.Р-1130
Справ:

Курси підготовки вчителів політехнічних шкіл при Київському
українському педагогічному інституті
24; 1934 р.

Київський толевий завод тресту з ремонту та технічного постачання
спиртової промисловості СРСР
29; 1947-1951 рр.

Опис 1
Справ:

29; 1947-1951 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Особові рахунки
робітників і службовців. Звіт ліквідаційної комісії.
Ф.Р-1131

Справ:

Дарницький ремонтний завод дорожньої техніки тресту промислових
підприємств
Головного
управління
механізації
будівництва
Міністерства транспортного будівництва СРСР та його профспілковий
комітет
464; 1945-1966 рр.

Опис 1
Справ:
356; 1945-1966 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани.
Відомості про раціоналізаторські пропозиції, винаходи. Колективний договір. Штатні
розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій з
фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
34; 1946-1966 рр.
Положення та статут. Норми витрат матеріалів на одиницю продукції. Статистичні
звіти.
Опис 3
Справ:

74; 1954-1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового
комітету. Колективні договори.
Ф.Р-1134

Справ:

Київський завод медичної апаратури Київського виробничого
об’єднання медичної техніки Головного управління медичної техніки
Міністерства медичної промисловості УРСР та його профспілковий
комітет
520; 1945-1971 рр.

Опис 1
Справ:
409; 1945-1971 рр.
Накази Головного управління медичної промисловості Міністерства охорони здоров’я
УРСР, Управління електротехнічної і приладобудівної промисловості Київського
раднаргоспу з питань діяльності заводу, випуску медичної апаратури. Протоколи засідань
бюро з раціоналізації та винахідництва, комісії з контролю якості продукції. Виробничофінансові плани. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти ревізії. Колективний договір.
Опис 2
Справ:

32; 1955-1966 рр.

Плани розвитку заводу. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва.
Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
Опис 3
Справ:
79; 1953-1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові звіти.
Ф.Р-1136
Справ:

Київський трест оздоблювальних робіт “Київоздоббуд” Головного
управління житлового та цивільного будівництва
130; 1955-1962 рр.

Опис 1
Справ:
130; 1955-1962 рр.
Накази, розпорядження Головного управління житлового та цивільного будівництва
м. Києва з питань будівництва. Статут тресту. Листування з трестом “Головкиївміськбуд” з
виробничих питань. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань бюро з раціоналізації
та винахідництва. Плани будівельно-монтажних робіт. Титульні списки з капітального
будівництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти
з фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1137
Справ:

Київський завод будівельних деталей та напівфабрикатів тресту
промислових підприємств будівельних деталей і конструкцій
“Буддеталь” Головкиївміськбуду
80; 1956-1962 рр.

Опис 1
Справ:
80; 1956-1962 рр.
Накази трестів “Головкиївміськбуд”, “Київоздоббуд” та “Буддеталь” з питань
випуску будівельних конструкцій та деталей. Розпорядження з основної діяльності.
Положення про завод. Виробничо-фінансові плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації
та винахідництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти
ревізій і річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1139
Справ:
Опис 1
Справ:

Київська перша макаронна фабрика Київського тресту хлібопекарного
виробництва “Укрголовхліб” Міністерства харчової промисловості
УРСР та її профспілковий комітет
400; 1956-1962 рр.

293; 1956-1962 рр.
Положення про фабрику. Протоколи технічних нарад. План переоснащення
фабрики. Журнали контролю за виробництвом. Річні звіти. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.

Опис 2
Справ:
107; 1947-1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету.
Колективні договори. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти.
Ф.Р-1140
Справ:

Київський ремонтно-механічний завод комунального
Міністерства комунального господарства УРСР
372; 1948-1966 рр.

обладнання

Опис 1
Справ:
303; 1948-1961 рр.
Положення про завод. Протоколи виробничих нарад. Колективні договори. Штатні
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:

69; 1949-1966 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошторис витрат та
фінансовий звіт.
Ф.Р-1141
Справ:

Київський трубозаготівельний завод внутрішньої газифікації у будинках
другого будівельно-монтажного управління тресту “Київгазбуд”
26; 1948-1950 рр.

Опис 1
Справ:
26; 1948-1950 рр.
Накази, розпорядження тресту “Київгазбуд”, будівельно-монтажного управління № 2 з
виробничих питань. Положення про завод. Виробничі плани. Колективні договори. Штатні
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Ф.Р-1143
Справ:

Київський завод металевих виробів Управління місцевої промисловості
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
61; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
61; 1944-1948 рр.
Накази Управління місцевої промисловості з питань діяльності заводу. Статут заводу.
Виробничі плани. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти з
фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1145
Справ:

Київське виробниче швейне об’єднання “Каштан” та його Головне
підприємство Київська п’ята швейна фабрика Міністерства легкої
промисловості УРСР
765; 1956-1981 рр.

Опис 1
Справ:
474; 1956-1981 рр.
Статут фабрики. Титульний список капітальних робіт. Протоколи засідання
технічної ради. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:

291; 1970-1981 рр.
Накази з основної діяльності. Статистичний звіт. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1146
Справ:

Київський автомобільно-дорожній інститут Міністерства вищої та
середньої спеціальної освіти УРСР
3701; 1944-1978 рр.

Опис 1
Справ:
2634; 1944-1971 рр.
Протоколи засідань рад кафедр інституту. Плани: навчальні, тематичні, науководослідних робіт, працевлаштування молодих спеціалістів. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності, роботи аспірантури. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу.
Опис 2
Справ:
338; 1944-1978 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 4
Справ:
69; 1964-1970 рр.
Відомості про участь інституту у виставках досягнень народного господарства
СРСР та УРСР. Звіти про роботу державних екзаменаційних комісій. Протоколи засідань
кафедр. Плани роботи наукової ради. Статистичний звіт про роботу аспірантури. Штатні
формуляри професорсько-викладацького складу.
Опис 6
Справ:
635; 1954, 1956-1973 рр.
Звіти з науково-дослідної роботи.
Ф.Р-1147
Справ:

Дарницький шовковий комбінат Республіканського виробничого
об’єднання шовкової промисловості Міністерства легкої промисловості
УРСР та його профспілковий комітет
1040; 1947-1978 рр.

Опис 1
Справ:

890; 1944-1971 рр.

Накази з основної діяльності та особового складу. Статут комбінату. Протоколи:
технічних нарад; засідань технічної ради; ради науково-технічного товариства. Титульний
список капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. План
організаційно-технічних заходів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Статистичні звіти про кількісний і якісний склад спеціалістів. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
150; 1949-1973 рр.
Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки. Колективні угоди.
Фінансовий план. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності комітету
профспілки.
Ф.Р-1150
Справ:

Київська друга фабрика офсетного друку Комітету з друку при Раді
Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
219; 1947-1965 рр.

Опис 1
Справ:
53; 1950-1965 рр.
Положення про фабрику. Кошторис будівництва фабрики. Плани з підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
53; 1949-1973 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Колективні угоди. Фінансовий
план. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності
комітету
профспілки.
Ф.Р-1153
Справ:

Київський
міський
гідро-дорожньо-мостовий
трест
Управління
благоустрою виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих та його профспілковий комітет
751; 1945-1971 рр.

Опис 1
Справ:
527; 1945-1971 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Статут тресту. Титульні списки з
капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні
розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
171; 1946-1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис прибутків і витрат.
Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.

Опис 3
Справ:
53; 1957-1970 рр.
Те саме.
Ф.Р-1160
Справ:

Київський авіаційний
промисловості СРСР
1433; 1944-1988 рр.

завод

“Авіант”

Міністерства

авіаційної

Опис 1
Справ:
1433; 1944-1988 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Колективний договір.
Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Списки робітників і службовців.
Ф.Р-1161
Справ:

Київський експериментальний завод нестандартного обладнання
Головного управління промислових підприємств Міністерства
комунального господарства УРСР та його профспілковий комітет
489; 1944-1964 рр.

Опис 1
Справ:
339; 1944-1964 рр.
Положення про завод. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Основні техніко-економічні
показники роботи заводу. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Колективний
договір. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 3
Справ:
124; 1946-1964 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1163

Справ:

Київський
завод
штампів
та
пресформ
Республіканського
експериментального виробничого об’єднання засобів механізації
Міністерства місцевої промисловості УРСР та його профспілковий
комітет
444; 1944-1967 рр.

Опис 1
Справ:
326; 1944-1967 рр.
Паспорт заводу. Техніко-виробничі та фінансові плани. Титульний список капітальних
робіт, фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння
капіталовкладень. Норми виробітку продукції. Журнал реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.

Опис 2
Справ:
118; 1949-1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профкому. Кошторис
прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1165
Справ:

Дослідно-експериментальний завод № 20 Головного управління
цивільного повітряного флоту при Раді Міністрів УРСР та його
профспілковий комітет
99; 1957-1961 рр.

Опис 1
Справ:
84; 1957-1961 рр.
Протоколи засідань технічної ради. Журнал реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Річні плани та звіти з фінансово-господарської діяльності, кадрової роботи.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
15; 1957-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошторис прибутків та витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
Ф.Р-1167
Справ:

Київський технікум міського
комунального господарства УРСР
192; 1946-1961 рр.

електротранспорту

Міністерства

Опис 1
Справ:
192; 1946-1961 рр.
Накази Міністерства комунального господарства УРСР про перейменування
технікуму. Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи
засідань педагогічної ради. Плани навчально-виховної роботи. Акти документальної ревізії і
річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Ф.Р-1168
Справ:

Київський завод плавлених і делікатесних сирів Головного управління
маслоробної промисловості Міністерства м’ясної і молочної
промисловості УРСР та його профспілковий комітет
324; 1946-1970 рр.

Опис 1
Справ:
239; 1948-1970 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Відомості про роботу з раціоналізації і
винахідництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності. Ліквідаційний баланс.
Опис 2
Справ:

16; 1945-1948 рр.

Накази
Головного управління маслоробної промисловості. Штатний розпис.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні виробничі звіти. Акт приймання та
оцінювання трофейного обладнання.
Опис 3
Справ:
69; 1954-1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошториси. Статистичні і фінансові звіти. Колективні угоди. Угоди про соціалістичне
змагання.
Ф.Р-1170
Справ:

Київська
кінокопіювальна фабрика
виробничого
об’єднання
“Копірфільм” Державного комітету з кінематографії СРСР
559; 1938, 1946-1975 рр.

Опис 1
Справ:
384; 1948-1970 рр.
Статут фабрики. Постанови, розпорядження з діяльності та будівництва фабрики.
Протоколи технічних нарад. Титульні списки капітального будівництва. Журнал реєстрації
винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Виробничі та фінансові плани. Штатні розписи і
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності та освоєння капіталовкладень. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
175; 1952-1975 рр.
Протоколи зборів членів профспілки, засідань профспілкового
Соціалістичні зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
Ф.Р-1171
Справ:

комітету.

Київська третя книжкова друкарня Головного управління видавництв,
поліграфічної промисловості та книжкової торгівлі Міністерства
культури УРСР
184; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
184; 1943-1963 рр.
Технічно-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Головна книга. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності, освоєння капіталовкладень. Журнал обліку печаток та штампів. Журнал реєстрації
винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф.Р-1172
Справ:

Електромеханічний завод спеціалізованого монтажного
“Київелектромонтаж” та його профспілковий комітет
20; 1957-1966 рр.

тресту

Опис 1
Справ:
20; 1957-1966 рр.
Журнал обліку винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Відомості про нещасні
випадки на виробництві.
Ф.Р-1174
Справ:

Корчуватський деревообробний завод Управління промисловості
будівельних матеріалів виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
85; 1955-1961 рр.

Опис 1
Справ:
85; 1955-1961 рр.
Виробничо-фінансові плани. Ліміти з собівартості продукції. Норми виробітку та
розцінки на продукцію. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф.Р-1177
Справ:

Подільський завод стінових матеріалів і конструкцій тресту
промисловості будівельних матеріалів виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
96; 1949-1960 рр.

Опис 1
Справ:

96; 1949-1960 рр.
Накази, директивні вказівки міського управління промисловості будівельних
матеріалів з питань випуску продукції. Техніко-виробничі та фінансові плани. Протоколи
засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Норми виробітку продукції. Журнал
реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1178

Справ:

Київський електро-вагоноремонтний завод ім. Січневого повстання
Головного управління з ремонту рухомого складу та виробництва
запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР та його
профспілковий комітет
1017; 1943-1978 рр.

Опис 1
Справ:
868; 1943-1978 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Техніко-виробничі
та фінансові плани. Журнал реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Штатні
розписи і кошториси витрат. Звіти: про відновлення діяльності заводу, фінансовогосподарські, виробничі, статистичні, освоєння капіталовкладень. Акти документальних
ревізій фінансово-господарської діяльності.

Опис 2
Справ:
149; 1945-1972 рр.
Протоколи зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Колективні
договори. Соціалістичні зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
Ф.Р-1180
Справ:

Київський перший пивоварний завод Управління промисловості
продовольчих товарів виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
175; 1943-1961 рр.

Опис 1
Справ:
175; 1943-1961 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи: виробничих та технічних нарад;
засідань науково-технічного товариства. Виробничі та фінансові плани. Річні титульні
списки з капітального будівництва. Штатні розписи і кошториси адміністративноуправлінських витрат. Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти документальних
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1181
Справ:

Київський п’ятий хлібозавод Управління харчової промисловості ради
народного господарства Київського економічного адміністративного
району та його профспілковий комітет
314; 1946-1961 рр.

Опис 1
Справ:

279; 1946-1961 рр.
Протоколи виробничих та технічних нарад, засідань комісії з раціоналізації та
винахідництва. Положення про лабораторію заводу. Виробничо-фінансові плани. Журнали
перевірки якості продукції заводу. Плани і звіти з фінансово-господарської діяльності,
освоєння нової техніки, покращення якості продукції. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
35; 1947-1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат комітету
профспілки.
Ф.Р-1184

Справ:

Київський перший холодильник Української контори з оптової
торгівлі
м’ясом,
рибою
та
молочними
продуктами
“Укроптм’ясорибторг” Міністерства торгівлі УРСР та його
профспілковий комітет
278; 1943-1967 рр.

Опис 1
Справ:

219; 1943-1967 рр.

Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Журнал
реєстрації раціоналізаторських пропозиції. План з механізації робіт. Штатні розписи і
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
59; 1953-1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат комітету.
Ф.Р-1186

Справ:

Київський
дослідний
завод
“Автотехніка”
Державного
автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту
Міністерства автомобільного транспорту УРСР та його профспілковий
комітет (1963 – 1965 рр. – Київський шиноремонтний завод Головного
управління промислових підприємств Міністерства автомобільного
транспорту та шосейних доріг УРСР)
312; 1945-1967 рр.

Опис 1
Справ:
219; 1945-1967 рр.
Протоколи технічних нарад. Плани з механізації і автоматизації виробничих процесів.
Виробничі плани. Звіти з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти і акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
85; 1950-1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Соціалістичні зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти
документальних ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
Ф.Р-1189
Справ:

Київська друга теплоелектроцентраль Міністерства енергетики та
електрифікації УРСР та її профспілковий комітет
562; 1945-1967 рр.

Опис 1
Справ:
466; 1933-1961 рр.
Положення про електростанцію. Розпорядження з основної діяльності. Листування з
установами, підприємствами з виробничих питань. Протоколи оперативних нарад. Титульні
списки капітальних робіт. Техніко-виробничі та фінансові плани. Техніко-економічні
показники. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:

96; 1944-1960 рр.

Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Соціалістичні
зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти документальних ревізій комітету
профспілки.
Ф.Р-1191
Справ:

Дарницька четверта теплоелектроцентраль Міністерства енергетики та
електрифікації УРСР та її профспілковий комітет
371; 1950-1965 рр.

Опис 1
Справ:
296; 1950-1965 рр.
Протоколи виробничих нарад. Розпорядження з основної діяльності. Титульні
списки робіт з капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
Річні
звіти з
фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
75; 1954-1965 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Соціалістичні
зобов’язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти документальних ревізій.
Ф.Р-1193
Справ:

Київський
державний
інститут
театрального
ім. І. К. Карпенка-Карого Міністерства культури УРСР
1214; 1943-1981 рр.

мистецтва

Опис 1
Справ:
1025; 1943-1979 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Плани з науково-дослідної, навчальнометодичної роботи. Протоколи засідань кафедр. Програми академічних вечорів. Звіти з
фінансово-господарської діяльності, навчально-методичної роботи. Статистичні звіти.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
82; 1918-1941 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань комісій: предметних,
приймальних, екзаменаційних. Навчальні плани. Екзаменаційні відомості. Плани роботи
кафедр. Списки студентів.
Опис 3
Справ:
88; 1918-1966 рр.
Особові справи працівників, звільнених з роботи.
Опис 4
Справ:

19; 1950-1981 рр.
Накази з основної діяльності.

Ф.Р-1194
Справ:

Київський
дослідно-експериментальний
завод
геофізичного
приладобудування тресту “Укргеофізрозвідка” Міністерства геології
УРСР та його профспілковий комітет
199; 1945-1968 рр.

Опис 1
Справ:
187; 1945-1961 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Положення про завод. Виробничі плани.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:

12; 1964-1968 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Протоколи засідань товариського суду. Фінансовий та статистичний
звіти. Кошторис витрат.
Ф.Р-1195
Справ:

Київський сьомий хлібозавод Київського тресту хлібопекарної
промисловості “Укрголовхліб” Міністерства харчової промисловості
УРСР та його профспілковий комітет
240; 1945-1968 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1945-1965 рр.
Положення про завод. Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Виробничі
плани. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Акти документальних ревізій.
Опис 2
Справ:

50; 1947-1949, 1951-1965 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Фінансовий та статистичний звіти комітету профспілки. Кошторис
витрат.
Ф.Р-1197
Справ:

Київський експериментальний завод медичних виробів Головного
управління медичної техніки Міністерства охорони здоров’я СРСР
та його профспілковий комітет
240; 1945-1968 рр.

Опис 1
Справ:
182; 1960-1964 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Статут заводу. Протоколи виробничих нарад.
Технічні умови на вироби заводу. Норми витрати сировини. Штатні розписи і кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Статистичні звіти. Акти документальних ревізій.

Опис 2
Справ:
39; 1960-1964 рр.
Протоколи засідань конференцій членів профспілки та засідань комітету
профспілки. Колективні договори. Фінансовий та статистичний звіти профспілкового
комітету.
Ф. Р-1200
Справ:

Київський інструментальний завод Управління місцевої промисловості
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
81; 1943-1960 рр.

Опис 1
Справ:
54; 1943-1959 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради винахідників. Штатні розписи.
Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
27; 1951-1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Колективні угоди. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1202
Справ:

Київська шоста взуттєва фабрика Головного управління взуттєвої
промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР
652; 1943-1967 рр.

Опис 1
Справ:
482; 1943-1967 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні та виробничі плани. Ліміти з планових
показників. Норми витрати
сировини на виготовлення виробів фабрики. Річні звіти з
надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
170; 1945-1967 рр.
Плани роботи комітету профспілки. Протоколи загальних зборів господарського активу.
Колективні угоди. Кошториси витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1205
Справ:

Київська валяльно-повстяна фабрика Управління легкої промисловості
Ради
народного
господарства
Київського
економічного
адміністративного району
197; 1941, 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
197; 1941, 1943-1962 рр.
Статут фабрики. Акти збитків, нанесених фабриці нацистськими загарбниками під час
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Титульні списки капітальних робіт. Виробничі

плани. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Раціоналізаторські пропозиції та плани впровадження
їх у виробництво. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1208
Справ:

Київська макаронна фабрика “Прогрес” Українського об’єднання
кондитерської промисловості
1; 1928-1929 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1928-1929 рр.
Головна книга.
Ф. Р-1209
Справ:

Київський
електротехнічний
завод
залізничної
сигналізації
“Транссигнал” ім. Ф. Е. Дзержинського Всесоюзного тресту
”Транссигналзв’язок” Міністерства шляхів сполучення СРСР
933; 1942-1968 рр.

Опис 1
Справ:
759; 1942-1968 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти з фінансово-господарської діяльності,
роботи з кадрами. Штатні розписи. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. Збірники
норм і розцінок на вироби заводу.
Опис 2
Справ:
174; 1944-1968 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки, засідань комітету
профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу.
Ф. Р-1211
Справ:

Київська фабрика хімічної обробки паперу Управління місцевої
промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
156; 1943-1960 рр.

Опис 1
Справ:
156; 1943-1960 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Виробничі плани. Статистичні звіти з виконання
планів випуску продукції. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, виконання
колективних угод. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-1215

Трест виробничих підприємств будівельних деталей і конструкцій
“Буддеталь” Головного управління з житлового та цивільного
будівництва виконавчого комітету Київської міської ради народних
депутатів

Справ:

601; 1958-1980 рр.

Опис 1
Справ:
516; 1958-1980 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Довідки
про діяльність тресту. Плани і звіти про надходження та впровадження раціоналізаторських
пропозицій, механізацію і автоматизації виробничих процесів, впровадження нових
технологій, фінансово-господарську діяльність, роботу з кадрами. Ліміти з виробництва,
собівартості та праці. Штатні розписи.
Опис 2
Справ:
85; 1958-1980 рр.
Протоколи
конференцій членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Соціалістичні зобов’язання колективу тресту. Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат
комітету профспілки.
Ф. Р-1216
Справ:

Трест ремонтно-будівельних робіт виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
494; 1955-1967 рр.

Опис 1
Справ:
485; 1955-1967 рр.
Накази з основної діяльності. Плани випуску валової та товарної продукції. Звіти:
бюро з раціоналізації та винахідництва, з фінансово-господарської діяльності будівельних
управлінь, комбінату виробничих підприємств, заводів залізобетонних виробів. Штатні
розписи. Статистичні звіти тресту та підвідомчих йому підприємств про підвищення
кваліфікації робітників та службовців. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності
ремонтно-будівельних управлінь.
Опис 2
Справ:
9; 1963-1967 рр.
Протоколи загальних зборів працівників тресту, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1217
Справ:

Київський завод дослідних хлібопекарських машин ”Київхлібмаш”
Управління харчової промисловості Ради народного господарства
Київського економічного адміністративного району
182; 1945-1960 рр.

Опис 1
Справ:
182; 1945-1960 рр.
Накази та розпорядження Київського тресту “Головхліб” з питань діяльності заводу.
Паспорт заводу. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Технічні умови на
вироби заводу. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти з
фінансово-господарської діяльності. Головні книги.

Ф. Р-1219
Справ:

Київський будинок моделей Управління легкої промисловості Ради
народного господарства Київського економічного адміністративного
району
190; 1944-1961 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1944-1961 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Виробничі плани. Плани виробничих і технічних нарад з питань
моделювання та конструювання одягу. Протоколи засідань технічної ради. Річні звіти з
впровадження раціоналізаторських пропозицій.
Ф. Р-1220
Справ:

Київська міська організація товариства “Знання” УРСР
1082; 1955-1980 рр.

Опис 1
Справ:
579; 1955-1980 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Протоколи засідань секцій, науково-методичної ради; виробничих нарад. Плани проведення
тематичних вечорів. Методичні рекомендації з проведення екскурсій по
м. Києву.
Опис 2
Справ:
503; 1955-1980 рр.
Постанови президії правління товариства “Знання”. Протоколи засідань науковометодичної ради. Стенограми конференцій районних відділень товариства “Знання”.
Статистичні звіти з проведення лекційної роботи. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1222

Справ:

Київський експериментально-механічний завод сільськогосподарського
машинобудування Головного управління з виробництва машин для
технічних культур Міністерства тракторного і сільськогосподарського
машинобудування СРСР
116; 1943-1961 рр.

Опис 1
Справ:
116; 1943-1961 рр.
Виробничі та фінансові плани заводу. Штатні розписи. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Листування з Радою Міністрів СРСР та Міністерством
машинобудування СРСР з виробничих питань. Протоколи засідань комісії з розгляду
раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Колективні угоди.
Ф. Р-1224

Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при
Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка

Справ:

1275; 1949-1962, 1966-1975 рр.

Опис 1
Справ:
500; 1949-1962, 1966-1975 рр.
Наказ Міністерства вищої освіти СРСР про створення інститутів підвищення
кваліфікації викладачів суспільних наук. Протоколи засідань кафедр. Стенограми засідань
наукової ради. Навчальні плани інституту. Листування з Міністерством вищої освіти СРСР
та Управлінням у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР з питань навчальнометодичної та науково-дослідної роботи інституту.
Опис 2
Справ:
775; 1950-1956 рр.
Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Ф. Р-1226
Справ:

Київський склотарний завод Українського республіканського тресту
склотари Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
186; 1949-1961 рр.

Опис 1
Справ:
186; 1949-1961 рр.
Довідки та доповідні записки про будівництво заводу та його потужності. Акти
введення в експлуатацію об’єктів заводу. Ліміти з праці та капітального будівництва.
Протоколи технічних нарад. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Основні
показники роботи заводу. Технічні звіти з виробництва склотари.
Ф. Р-1228
Справ:

Київський перший авторемонтний завод Головного управління
промислових підприємств Міністерства автомобільного транспорту та
шосейних доріг УРСР
302; 1940-1963 рр.

Опис 1
Справ:
258; 1940-1960 рр.
Накази Міністерства автомобільного транспорту СРСР. Вступний баланс. Економічний
огляд роботи заводу. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, впровадження
раціоналізаторських пропозицій. Протоколи виробничих нарад. Штатні розписи. Акти
документальних ревізій фінансової діяльності. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу.
Опис 2
Справ:
44; 1952-1963 рр.
Постанови президії Київського обкому профспілки працівників транспорту та шосейних
доріг. Протоколи загальних зборів колективу, засідань комітету профспілки. Колективні
угоди. Кошториси витрат. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу.
Ф. Р-1230

Київський міський планетарій
товариства “Знання”

Київського міського

відділення

Справ:

188; 1947, 1949-1968 рр.

Опис 1
Справ:
145; 1947, 1949-1968 рр.
Постанови президії правління Київського міського відділення товариства. Листування з
президією Київського відділення товариства “Знання” з питань діяльності планетарію.
Перспективні та квартальні плани роботи планетарію. Протоколи засідань наукової ради.
Проектні завдання з реконструкції будівлі планетарію. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат.
Опис 2
Справ:
43; 1951, 1954, 1959-1968 рр.
Протоколи засідань та плани роботи комітету профспілки. Соціалістичні зобов’язання
колективу заводу.
Ф. Р-1231
Справ:

Київський п’ятий деревообробний
підприємств будівельних деталей
Головкиївміськбуду
15; 1950-1962 рр.

комбінат тресту виробничих
та конструкцій “Буддеталь”

Опис 1
Справ:
15; 1950-1962 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-1234
Справ:

Експериментально-конструкторська майстерня Українського науководослідного інституту ортопедії та травматології
72; 1948-1960 рр.

Опис 1
Справ:
65; 1948-1959 рр.
Річні виробничі плани і звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Норми часу та розцінок на ремонт протезно-ортопедичних виробів.
Опис 2
Справ:
7; 1959-1960 рр.
Ліміти, плани та статистичні звіти з праці та виробництва.
Ф. Р-1235
Справ:

Київська експериментально-конструкторська майстерня Управління
медичної промисловості Міністерства охорони здоров’я УРСР
266; 1948-1960 рр.

Опис 1
Справ:
150; 1948-1959 рр.
Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР з питань діяльності майстерні. Виробничі
плани і звіти. Норми витрат матеріалів на вироби. Перелік технологічних процесів на вироби

майстерні. Організаційно-технічні заходи із забезпечення випуску нових медичних виробів.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Колективні угоди.
Опис 2
Справ:
75; 1948-1960 рр.
Технічні умови на зразки продукції, протоколи випробувань продукції.
Опис 3
Справ:
41; 1948-1950, 1953-1959 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків і
витрат, акти ревізій фінансової діяльності профкому.
Ф. Р-1237
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Печерської районної ради
депутатів трудящих м. Києва
523; 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
499; 1943-1969 рр.
Накази Київського міського відділу народної освіти, рішення виконавчого комітету
Печерської районної ради депутатів трудящих з питань освіти. Положення про районний
будинок піонерів. Відомості про мережу навчальних закладів району. Річні звіти з
навчально-виховної роботи. Протоколи нарад вчителів шкіл, завідувачів дошкільними
закладами. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат відділу
освіти та шкіл району.
Опис 2
Справ:
24; 1962-1969 рр.
Протоколи засідань президії комітету профспілки. Кошториси витрат. Фінансові та
статистичні звіти діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1240
Справ:

Київський вино-коньячний завод “Арарат” Управління виноробної та
коньячної
промисловості
“Арарат”
Міністерства
харчової
промисловості Вірменської РСР
241; 1944-1970 рр.

Опис 1
Справ:
158; 1944-1970 рр.
Накази з основної діяльності. Баланси виробничої потужності. Виробничі плани. Річні
ліміти з собівартості продукції, виробництва, праці. Статистичні звіти про кількісний і
якісний склад спеціалістів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 1-ос
Справ:
54; 1955-1970 рр.
Накази з особового складу. Особові рахунки робітників і службовців. Відомості про
нарахування заробітної плати працівникам.

Опис 2
Справ:
29; 1958-1969 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Соціалістичні зобов’язання
колективу заводу. Кошториси прибутків і витрат, фінансові та статистичні звіти комітету
профспілки.
Ф. Р-1241
Справ:

Київська виробничо-збутова база комбінату шампанських вин
Головного управління виноробної промисловості Міністерства
промисловості продовольчих товарів СРСР
83; 1941, 1944-1954 рр.

Опис 1
Справ:
83; 1941, 1944-1954 рр.
Накази Міністерства харчової промисловості СРСР з основної діяльності бази. Акти
збитків, нанесених базі нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 19411945 рр. Виробничі та фінансові плани. Протоколи технічних нарад. Журнали лабораторного
контролю якості виробів. Штатні розписи.
Ф. Р-1242
Справ:

Київський завод шампанських вин Головного управління виноробної
промисловості “Укрголоввино” Міністерства харчової промисловості
УРСР
471; 1948-1969 рр.

Опис 1
Справ:
373; 1948-1969 рр.
Накази Міністерства харчової промисловості СРСР з питань діяльності заводу. Накази з
основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради, дегустаційної комісії. Виробничі та
фінансові
плани.
Звіти
з
фінансово-господарської
діяльності,
впровадження
раціоналізаторських пропозицій. Журнали лабораторного контролю якості виробів. Штатні
розписи.
Опис 2
Справ:
98; 1954-1969 рр.
Протоколи загальних зборів колективу, засідань комітету профспілки. Колективні
угоди. Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Річні фінансові звіти комітету
профспілки.
Ф. Р-1246
Справ:

Київський ордена Леніна Державний університет імені Т. Г. Шевченка
Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
27050; 1934-1936, 1938-1941, 1943-2003 рр.

Опис 1
Справ:
4623; 1940-1941, 1944-1975 рр.
Автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів.

Опис 2
Справ:
332; 1940-1941, 1943-1962, 1965-1975 рр.
Штатні розписи професорсько-викладацького складу та службовців. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про чисельність працівників і фонд
заробітної плати.
Опис 3
Справ:
1808; 1944-1962 рр.
Дипломні роботи студентів.
Опис 4
Справ:
159; 1944-1962 рр.
Автореферати дисертацій.
Опис 5
Справ:
476; 1938-1941, 1943-1964 рр.
Накази та інструктивні матеріали Всесоюзного комітету у справах вищої школи при
Раді Народних Комісарів СРСР. Доповідні записки про збитки, нанесені університету
нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Положення про
державні екзаменаційні комісії, екстернат. Звіти з навчальної, науково-дослідної роботи.
Відомості про
співпрацю кафедр і факультетів університету з науково-дослідними
інститутами АН УРСР.
Опис 6
Справ:
1410; 1938, 1940, 1943-1975, 1977-1982 рр.
Фізико-математичний факультет. Протоколи засідань наукової ради, методичних
комісій, кафедр. Навчальні програми. Плани і звіти з навчально-методичної роботи
факультету, науково-дослідної роботи кафедр. Відомості про академічну успішність
студентів. Тези доповідей викладачів та аспірантів на наукових конференціях. Рецензії на
підручники, наукові праці, статті.
Опис 7
Справ:
1010; 1939, 1940, 1944-1975 рр.
Фізичний факультет. Те саме.
Опис 8
Справ:
991; 1940, 1943-1975 рр.
Загальноуніверситетська кафедра. Те саме.
Опис 9-с
Справ:

432; 1944, 1946-2003 рр.

Опис 10
Справ:
1648; 1938, 1944-1983 рр.
Географічний факультет. Протоколи засідань наукової ради. Плани з навчальнометодичної роботи, навчальні програми. Звіти з науково-дослідної роботи. Стенограми
лекцій, виступів на наукових конференціях. Рецензії на підручники. Відомості про
академічну успішність студентів.

Опис 11
Справ:
Те саме.

63; 1944-1952 рр.

Опис 12
Справ:
771; 1940, 1943-1955 рр.
Філософський факультет. Те саме.
Опис 13
Справ:
1117; 1940, 1943-1983 рр.
Історичний факультет. Те саме.
Опис 14
Справ:
1702; 1955-1975 рр.
Історико-філософський факультет. Те саме.
Опис 15
Справ:
1244; 1934-1936, 1938-1941, 1943-1983 рр.
Хімічний факультет. Те саме.
Опис 16
Справ:
280; 1941, 1943-1964 рр.
Штатні розписи. Статистичні звіти про підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу; кількісний та якісний склад викладачів. Інструкції про порядок
заміщення посад професорсько-викладацького складу у вищих навчальних закладах.
Опис 17
Справ:
623; 1953-1983 рр.
Факультет журналістики. Протоколи засідань наукової ради, методичних комісій.
Навчальні програми, плани з навчально-методичної роботи. Статистичні звіти з науководослідної роботи. Відомості про академічну успішність студентів. Тези доповідей викладачів,
аспірантів на наукових конференціях; рецензії на підручники, наукові праці, статті.
Опис 18
Справ:
829; 1952-1983 рр.
Радіофізичний факультет. Те саме.
Опис 19
Справ:
1140; 1939, 1941, 1943-1983 рр.
Геологічний факультет. Те саме.
Опис 20
Справ:
1729; 1943-1983 рр.
Біологічний факультет. Те саме.
Опис 21
Справ:
1480; 1940-1983 рр.
Філологічний факультет. Те саме.

Опис 22
Справ:
820; 1940, 1943-1983 рр.
Економічний факультет. Те саме.
Опис 23
Справ:
1115; 1943-1983 рр.
Юридичний факультет.
Опис 24
Справ:
773; 1958-1964 рр.
Юридично-економічний факультет. Те саме.
Опис 25
Справ:
41; 1943-1946 рр.
Факультет західних мов. Те саме.
Опис 26
Справ:
171; 1962-1975 рр.
Факультет романо-германської філології. Те саме.
Опис 27
Справ:
170; 1976-1983 рр.
Факультет кібернетики. Те саме.
Ф. Р-1247
Справ:

Об’єднаний Український державний університет Всесоюзного комітету у
справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР
90; 1941-1944 рр.

Опис 1
Справ:
78; 1941-1944 рр.
Накази Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів
СРСР з питань організації навчального процесу. Протоколи засідань наукової ради. Плани
роботи факультетів і кафедр університету з навчальної та науково-методичної роботи. Звіти
про роботу кафедр. Штатні розписи. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
12; 1942-1943 рр.
Документи про здобуття наукових ступенів.
Ф. Р-1248

Домобудівельний комбінат № 1 Головного управління з житлового та
цивільного будівництва “Головкиївміськбуд” виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

79; 1960-1964 рр.

Опис 1
Справ:
79; 1960-1964 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Технічні, виробничі та
фінансові плани. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Ф. Р-1249
Справ:

Домобудівельний комбінат № 2 Головного управління з житлового та
цивільного будівництва “Головкиївміськбуд” виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих
51; 1960-1964 рр.

Опис 1
Справ:
51; 1960-1964 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні
розписи.
Ф. Р-1250
Справ:

Домобудівельний комбінат № 3 Головного управління з житлового та
цивільного будівництва виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
104; 1959-1963 рр.

Опис 1
Справ:
81; 1959-1962 рр.
План заходів із введення в експлуатацію домобудівельного комбінату № 3. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій, технологічного контролю виробництва. Річні плани
будівельно-монтажних робіт. Норми витрат будівельних матеріалів.
Опис 2
Справ:
23; 1961-1963 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків і витрат. Колективні
угоди.
Ф. Р-1257
Справ:

Київське виробниче об’єднання виноробної промисловості Головного
управління із садівництва, виноградарства та виноробної промисловості
Міністерства харчової промисловості УРСР
942; 1944-1984 рр.

Опис 1
Справ:
830; 1944-1984 рр.
Накази Міністерства харчової промисловості УРСР з виробничих питань. Плани роботи
виробничо-технічної ради, з впровадження комплексної механізації процесів виробництва.
Журнали реєстрації та впровадження раціоналізаторських пропозицій. Правила

транспортування, обробки та витримки марочних вин. Журнали якості продукції. Штатні
розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Колективні угоди.
Опис 2
Справ:
36; 1947-1959 рр.
Плани заходів з покращення виробничних показників заводу, підвищення кваліфікації
кадрів. Протоколи засідань постійно діючої виробничої наради.
Опис 3
Справ:
76; 1952-1963 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов’язання
колективу заводу.
Ф. Р-1258
Справ:

Київський
другий
пивобезалкогольної
промисловості УРСР
36; 1943-1962 рр.

пивоварний
завод
промисловості

Головного
управління
Міністерства
харчової

Опис 1
Справ:
36; 1943-1962 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1260
Справ:

Державний історичний музей Міністерства культури УРСР
294; 1944-1960 рр.

Опис 1
Справ:
294; 1944-1960 рр.
Накази та інструкції Міністерства культури УРСР з питань діяльності музею. Річні
звіти. Листування з музеями України та приватними особами про передавання експонатів.
Штатні розписи.
Опис 2
Справ:
143; 1945-1960 рр.
Протоколи засідань науково-методичної ради. Річні плани з наукової роботи,
тематичних виставок. Річні звіти. Експозиційні та тематичні плани відділів. Методичні
розробки екскурсій.
Ф. Р-1261
Справ:

Київський індустріальний технікум
будівельних матеріалів СРСР
190; 1944-1960 рр.

Міністерства

промисловості

Опис 1
Справ:
190; 1944-1960 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій. Навчальні програми, плани
виробничої практики. Звіти з навчально-виховної роботи. Тексти лекцій. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат.

Ф. Р-1262
Справ:

Відділ у справах репатріації виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих
17; 1945-1947 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1945-1947 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Звіти про діяльність приймальнорозподільчого пункту на станції “Київ-Пасажирський” та кількість зареєстрованих
репатріантів. Список працівників відділу.
Ф. Р-1263
Справ:

Київська міська комісія із затвердження технічних умов на вироби
широкого вжитку при виконавчому комітеті Київської міської ради
депутатів трудящих
30; 1945-1947 рр.

Опис 1
Справ:
30; 1945-1947 рр.
Протоколи засідань міської комісії із затвердження технічних умов та зразків виробів
широкого вжитку. Технічні умови на вироби. Звіти промислових підприємств про виконання
планів випуску продукції.
Ф. Р-1264
Справ:

Київська міська комісія для боротьби з повінню при виконавчому
комітеті Київської міської ради депутатів трудящих
19; 1945-1949, 1956-1958, 1960-1964 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1945-1949, 1956-1958, 1960-1964 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР, виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих про створення комісії для боротьби з повінню. Плани заходів з
попередження повені. Доповідні записки комісії про виконання робіт на випадок повені.
Ф. Р-1265

Справ:

Київська обласна і міська комісія сприяння Надзвичайній державній
комісії з встановлення та розслідування злочинів
німецькофашистських загарбників та їх співучасників і заподіяних ними збитків
громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним
підприємствам і установам СРСР (під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр.)
62; 1943-1945 рр.

Опис 1
Справ:
62; 1943-1945 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів СРСР про затвердження інструкцій і розцінок з
обліку збитків, нанесених нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр. Відомості про кількість населення, відправленого до Німеччини. Списки

військовополонених Радянської Армії, що померли у Дарницькому таборі м. Києва. Акти
збитків, нанесених нацистськими загарбниками державним підприємствам та окремим
громадянам м. Києва та Київської області.
Ф. Р-1266
Справ:

Виробниче об’єднання реле і автоматики Всесоюзного промислового
об’єднання з виробництва низьковольтної апаратури Міністерства
електротехнічної промисловості СРСР
1061; 1950-1985 рр.

Опис 1
Справ:
913; 1950-1982 рр.
Накази Міністерства електротехнічної промисловості СРСР з питань діяльності заводу,
розширення асортименту продукції. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Технічні, виробничі та фінансові плани. Річні звіти з капітального
будівництва, впровадження раціоналізаторських пропозицій.
Опис 2
Справ:
86; 1954-1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та
статистичні звіти комітету профспілки. Угоди про соціалістичне змагання із Запорізьким
заводом “Електросила”.
Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-1269
Справ:

62; 1965-1985 рр.
Київський міський ендокринологічний диспансер відділу охорони
здоров’я виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
4283; 1955-1969 рр.

Опис 1
Справ:
4149; 1955-1964 рр.
Історії хвороб.
Опис 2
Справ:
111; 1955-1969 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Листування з Міністерством охорони
здоров’я УРСР, міським відділом охорони здоров’я з питань діяльності диспансеру. Плани
роботи. Довідки про надання ендокринологічної допомоги населенню м. Києва. Список
ендокринологів м. Києва.
Опис 3
Справ:
23; 1955-1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профкому. Кошториси
прибутків та витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.

Ф. Р-1270
Справ:

Київське виробниче об’єднання “Електроприлад” Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
547; 1943-1985 рр.

Опис 1
Справ:
358; 1943-1960 рр.
Положення про завод. Протоколи засідань технічної ради. Виробничі програми.
Технічні, виробничі та фінансові плани. Річні виробничі звіти. Титульні списки з
капітального будівництва. Журнали обліку раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності.
Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-1278
Справ:

189; 1959-1985 рр.
Республіканський заочний технологічний
побутового обслуговування населення УРСР
46; 1959-1962 рр.

технікум

Міністерства

Опис 1
Справ:
46; 1959-1962 рр.
Постанови правління Ради промислової кооперації УРСР. Протоколи засідань
педагогічної ради. Звіти з навчально-методичної роботи технікуму. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Баланси капіталовкладень. Статистичні
звіти про роботу з кадрами.
Ф. Р-1279
Справ:

Київський заочний технікум легкої промисловості Ради народного
господарства Київського економічного адміністративного району
123; 1954-1965 рр.

Опис 1
Справ:
123; 1954-1965 рр.
Накази Міністерства текстильної промисловості УРСР про затвердження складу
кваліфікаційних комісій. Протоколи засідань педагогічної ради. Навчальні плани.
Статистичні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Дипломні проекти та пояснювальні записки до них.
Ф. Р-1281
Справ:

Київське
спеціалізоване
управління
механізації
Київського
спеціалізованого тресту будівельної механізації Головкиївміськбуду
154; 1951-1963 рр.

Опис 1
Справ:
154; 1951-1963 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Акти

документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Колективні угоди. Статистичні
звіти про роботу з кадрами.
Ф. Р-1282
Справ:

Київська експериментальна меблева фабрика ім. В. В. Куйбишева
Управління побутового обслуговування населення виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих
27; 1960-1962 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1960-1962 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні, виробничі та фінансові плани. Ліміти з праці.
Раціоналізаторські пропозиції. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності.
Ф. Р-1283
Справ:

Київський вечірній
професійної освіти
1; 1923 р.

технікум

Київського

губернського

відділу

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Анкети студентів технікуму.
Ф. Р-1284
Справ:

Управління робіт із розробки планів забудови вільних земель м. Києва
та його приміської зони Міністерства шляхів сполучення УСРР
5; 1918 р.

Опис 1
Справ:
5; 1918 р.
Протоколи засідань комісії
комітету.
Ф. Р-1287
Справ:

із забудови вільних земель м. Києва; господарського

Київське друге медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР
52; 1958-1963 рр.

Опис 1
Справ:
52; 1958-1963 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань педагогічної
ради. Плани навчально-методичної роботи. Штатні розписи. Статистичні звіти про склад та
чисельність студентів.
Ф. Р-1288

Відділ обліку та розподілу житлової площі виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

38; 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1943 -1962 рр.
Копії рішень виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих. Ордери
про надання житлових приміщень. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні
розписи. Кошториси фінансово-управлінських витрат.
Ф. Р-1292
Справ:

Палац фізкультури та спорту Комітету у справах фізичної культури та
спорту при Раді Міністрів УРСР
27; 1943, 1947-1956 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1943, 1947-1956 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1293
Справ:

Республіканський стадіон Комітету у справах фізичної культури та
спорту при Раді Міністрів УРСР
56; 1944-1955 рр.

Опис 1
Справ:
56; 1944 -1955 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР з питань діяльності стадіону. Положення
про стадіон. Річні титульні списки. Плани капітальних робіт. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських
витрат.
Ф. Р-1294
Справ:

Управління спортивних споруд Спілки спортивних товариств та
організацій Комітету у справах фізичної культури та спорту при Раді
Міністрів УРСР
78; 1956-1963 рр.

Опис 1
Справ:
78, 1956 -1963 рр.
Накази Комітету у справах фізичної культури та спорту з питань діяльності управління.
Титульні списки капітального будівництва. Фінансові плани. Протоколи технічних нарад з
питань будівництва Палацу спорту в м. Києві. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-1297

Ремонтні майстерні Київського державного тресту хлібопекарної
промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР

Справ:

8; 1947-1955 рр.

Опис 1
Справ:
8; 1947-1955 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1298
Справ:

Деревообробний завод Київського державного тресту хлібопекарної
промисловості
“Укрголовхліб”
Міністерства
промисловості
продовольчих товарів УРСР
34; 1948-1955 рр.

Опис 1
Справ:
34; 1948-1955 рр.
Положення про завод. Накази тресту хлібопекарної промисловості “Укрголовхліб” з
питань діяльності заводу. Виробничі, технічні та фінансові плани. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи.
Ф. Р-1301
Справ:

Київський завод “Радіовимірювач” Міністерства радіопромисловості
СРСР
230; 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
187; 1944-1962 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради, бюро
раціоналізації і винахідництва. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Річні плани і звіти з фінансово-господарської діяльності, капітального будівництва.
Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій.
Опис 2
Справ:
43; 1949-1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
Фінансово-статистичні звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1303
Справ:

Київський
завод
електровимірювальної
апаратури
державного
виробничо-технічного тресту “Електромережоізоляція”
Міністерства
енергетики і електрифікації СРСР
377; 1945-1965 рр.

Опис 1
Справ:
274; 1945-1965 рр.
Виробничі та фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти з виробничої та фінансової діяльності.
Акти
документальних ревізій.

Опис 2
Справ:
103; 1948-1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні
угоди. Кошториси. Фінансові звіти. Журнал обліку коштів. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1305

Справ:

Київський завод поліграфічних машин “Київполіграфмаш” Головного
управління поліграфічного машинобудування для легкої та харчової
промисловості
та
побутових
приладів
Міністерства
місцевої
промисловості СРСР
396; 1945-1969 рр.

Опис 1
Справ:
389; 1945-1969 рр.
Накази Народного комісаріату місцевої промисловості СРСР, Міністерства місцевої
промисловості СРСР з питань поліграфічної галузі. Журнал реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Штатний розпис. Технічні, виробничі, фінансові плани. Титульні списки
капітальних витрат з реконструкції заводу. Звіти з фінансово-господарської діяльності,
виконання науково-дослідних, конструкторських завдань. Розцінки на вироби. Соціалістичні
зобов’язання колективу заводу.
Опис 2
Справ:
7; 1966-1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань
комітету профспілки.
Колективні угоди. Акти перевірки колективних угод. Кошториси. Фінансові звіти. Книга
обліку коштів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1306
Справ:

Київський завод продовольчих автоматів Головного управління
харчового машинобудування Міністерства машинобудування для легкої
та харчової промисловості і побутових приладів СРСР
322; 1939-1941, 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
270; 1939-1941, 1943-1962 рр.
Статут заводу. Протоколи засідань технічної ради. Технічні і виробничо-фінансові
плани. Штатні розписи. Кошториси. Річні звіти та акти ревізій з фінансово-виробничої
діяльності.
Опис 2
Справ:
62; 1947-1962 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та конференцій, засідань комітету
профспілки. Колективні угоди. Акти перевірки виконання колективних угод. Кошториси.
Фінансові, статистичні плани та звіти. Журнал обліку коштів. Акти документальної ревізії
фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1308
Справ:

Київський зоопарк Головного управління культури
комітету Київської міської ради народних депутатів
531; 1943-1970 рр.

виконавчого

Опис 1
Справ:
378; 1943-1962 рр.
Опис майна та обладнання зоопарку, вивезеного нацистськими загарбниками під час
Великої Вітчизхняної війни 1941-1945 рр. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Журнал реєстрації
екскурсій. Протоколи виробничих нарад. Перелік видового та кількісного складу експонатів
зоопарку. Кормові раціони для годівлі тварин. Акти документальних ревізій з фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
53; 1963-1965 рр.
Протоколи засідань наукової ради. Акти медичного обстеження тварин. Щоденник
спостережень ветеринарної служби зоопарку. Листування із закордонними зоопарками з
питань організації роботи зоопарків.
Опис 3
Справ:
100; 1944-1970 рр.
Протоколи загальних зборів робітників і службовців. Фінансові, статистичні звіти про
діяльність зоопарку. Кошториси.

Ф. Р-1310
Справ:

Київський завод “Червоний екскаватор” виробничого об’єднання
“Червоний екскаватор” Міністерства будівельного, дорожнього та
комунального машинобудування СРСР
1632; 1943-1979 рр.

Опис 1
Справ:
1414; 1943-1979 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань ради науковотехнічного товариства. Технічні виробничо-фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. Акти документальної ревізії.
Журнал реєстрації винаходів та раціоналізаторських пропозицій.
Опис 2
Справ:
90; 1945-1972 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові
звіти. Штатні розписи.
Опис 3-с
Справ:

18; 1959-1968 рр.

Опис 4
Справ:
110; 1975-1979 рр.
Статут. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради директорів об’єднання,
президії комітету профспілки. Плани та звіти з впровадження нової техніки. Кошториси.
Звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1311
Справ:

Перший київський торг з торгівлі промисловими товарами Управління
торгівлі виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
457; 1946-1952 рр.

Опис 1
Справ:
457; 1946-1962 рр.
Статут торгу. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Торговофінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
фінансові та статистичні звіти. Акти ревізій з фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1312
Справ:

Жовтневий палац
професійних спілок
446; 1957-1969 рр.

культури

Української

республіканської

ради

Опис 1
Справ:
414; 1957-1969 рр.
Постанови та накази Міністерства культури УРСР. Звіти з культурно-просвітницької
роботи. Протоколи засідань технічної ради. Журнал афіш. Плани, програми, афіші,
запрошення на тематичні вечори, екскурсії. Статистичні звіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
32; 1960-1969 рр.
Журнал обліку коштів. Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки.
Фінансові та статистичні звіти. Кошториси витрат.
Ф. Р-1313
Справ:

Дирекція зі спорудження Жовтневого палацу культури Ради промислової
кооперації УРСР
56; 1949-1960 рр.

Опис 1
Справ:
56; 1949-1960 рр.
Положення про дирекцію. Річні титульні списки капітального будівництва. Протоколи
технічних нарад. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти приймання в експлуатацію Жовтневого
палацу.
Ф. Р-1314

Київська восьма швейна фабрика Київського виробничого об’єднання

Справ:

швейної промисловості “Україна”
393; 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
279; 1944-1962 рр.
Протоколи виробничих нарад. Довідки про діяльність фабрики. Ліміти з виробництва
та собівартості продукції. Виробничі, технічні, фінансові плани. Звіти про наявність
механізованих поточних ліній, чисельність працівників з вищою освітою, фінансовогосподарську діяльність. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Акти перевірки фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
114; 1946-1962 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди та акти перевірки їх
виконання. Кошториси прибутків і витрат. Плани роботи комітету профспілки. Статистичні
та фінансові звіти. Соціалістичні зобов’язання колективу.

Ф. Р-1316
Справ:

Управління капітального будівництва Київської міської державної
адміністрації
751; 1944-2003 рр.

Опис 1
Справ:
616; 1944-2003 рр.
Постанови, рішення та розпорядження виконавчого комітету Київської міської ради.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Титульні списки з капітального будівництва.
Протоколи виробничих нарад. Плани капітального будівництва. Реєстри введення об’єктів в
експлуатацію. Звіти з проведення капітальних робіт, фінансово-господарської діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Балансові довідки.
Ліквідаційний звіт з фінансово-господарської діяльності. Акт про ліквідацію Управління
капітального будівництва.
Опис 2
Справ:
130; 1944-1996 рр.
Акти державної комісії з приймання в експлуатацію об’єктів. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності.
Опис 3
Справ:
5; 1964-1968 рр.
Фінансові та статистичні звіти. Кошториси прибутків та витрат.
Ф. Р-1317

Київський холодокомбінат Української контори оптової торгівлі м’ясом,
рибою та молочними продуктами Міністерства торгівлі УРСР

Справ:

244; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
244; 1943-1963 рр.
Статут комбінату. Накази Міністерства торгівлі УРСР. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти та акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань бюро
раціоналізації та винахідництва. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. Баланси.
Журнал обстеження санітарного стану обладнання фабрики морозива.
Ф. Р-1318
Справ:

Київський геологорозвідувальний технікум Міністерства геології УРСР
190; 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1944-1962 рр.
Розпорядження директора технікуму. Протоколи засідань предметних комісій. Річні
звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Акти документальної ревізії з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1319
Справ:

Київська державна перша електростанція Управління енергетичного
господарства “Київенерго” Ради народного господарства Київського
економічного адміністративного району
173; 1943-1958 рр.

Опис 1
Справ:
173; 1943-1958 рр.
Акти збитків, нанесених електростанції нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Титульні списки капітального будівництва. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Технічні звіти. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1320
Справ:

Київський
третій
хлібокомбінат
Київського
міського
тресту
хлібопекарної промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР
174; 1947-1962 рр.

Опис 1
Справ:
144; 1947-1962 рр.
Протоколи виробничих нарад. Технічні та виробничо-фінансові плани. Звіти з
розвитку та впровадження нової техніки, фінансово-господарської діяльності. Річні титульні
списки. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності.

Опис 2
Справ:
30; 1948-1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди та акти
перевірки їх виконання. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1322
Справ:

Фізико-технічні експериментальні майстерні Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка
93; 1947-1956 рр.

Опис 1
Справ:
93; 1947-1956 рр.
Накази ректора університету. Технічні, фінансові, виробничі плани. Річні звіти та акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Ліквідаційний баланс майстерень.

Ф. Р-1323
Справ:

Київська філія Всесоюзного юридичного заочного інституту
128; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
128; 1945-1955 рр.
Протоколи наукової конференції викладачів, методичних нарад. Звіти голови
державної екзаменаційної комісії. Тексти лекцій. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Відомості про чисельність працівників та фонд
заробітної плати. Плани, звіти та довідки про викладання суспільних і карно-правових
дисциплін. Річний звіт з фінансово-господарської діяльності. Акт приймання-передавання
філії Київському державному університетові.

Ф. Р-1324
Справ:

Київська третя меблева фабрика Київського тресту деревообробної
промисловості
Міністерства
лісової,
целюлозно-паперової
та
деревообробної промисловості УРСР
331; 1957-1970 рр.

Опис 1
Справ:
274; 1957-1970 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про фабрику. Протоколи технічних нарад,
засідань постійно діючої виробничої комісії. Листування з Міністерством паперової, лісової
та деревообробної промисловості УРСР з виробничих питань. Плани та звіти про роботу з
кадрами, впровадження нової техніки. Технічні, виробничо-фінансові плани. Баланси.
Штатні розписи. Акти документальних ревізій з фінансово-господарської діяльності.

Опис 2
Справ:
57; 1957-1970 рр.
Колективні угоди. Протоколи профспілкових конференцій та загальних зборів,
засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1326
Справ:

Державний інститут з проектування “Київпроект” виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих
287; 1944-1962 рр.

Опис 1
Справ:
164; 1944-1962 рр.
Протоколи засідань архітектурно-технічної ради. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Опис 2-с
Справ:

Ф. Р-1327
Справ:

123; 1953-1961 рр.

Трест “Київгеозйомка” Управління у справах архітектури виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
24; 1945-1951 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1945-1951 рр.
Плани робіт. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Виробничі та фінансово-господарські звіти.
Ф. Р-1328
Справ:

Центрально-заготівельний завод Головного управління
промисловості Міністерства чорної металургії УРСР
388; 1947-1969 рр.

метизної

Опис 1
Справ:
333; 1947-1969 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Положення про завод. Протоколи
засідань технічних нарад. Виробничі плани. Звіти з фінансово-господарської діяльності,
впровадження нової техніки та раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
55; 1956-1969 рр.
Колективні угоди. Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки.
Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат. Акти перевірки виконання колективних угод.
Ф. Р-1330

Київське відділення Всесоюзного заочного лісотехнічного інституту

Справ:

Міністерства вищої освіти СРСР
57; 1949-1955 рр.

Опис 1
Справ:
46; 1949-1955 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи методичних нарад професорськовикладацького складу. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про
чисельність студентів.
Опис 2
Справ:
11; 1949-1955 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.

Ф. Р-1331
Справ:

Українська сільськогосподарська академія Міністерства сільського
господарства СРСР
10981; 1954-1977 рр.

Опис 1
Справ:
2486; 1955-1965 рр.
Документи про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 2
Справ:
304; 1954-1964 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 3
Справ:
4672; 1954-1964 рр.
Протоколи та стенограми засідань наукової ради, методичних комісій факультетів,
кафедр. Тематичні, навчальні плани. Звіти про роботу: екзаменаційних предметних комісій,
аспірантури, факультетів, кафедр. Статистичні звіти. Конспекти лекцій викладачів.
Опис 4
Справ:
93; 1954-1964 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові звіти. Акти ревізій з
фінансової діяльності. Колективні угоди.
Опис 5
Справ:
23; 1954-1958 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові звіти. Кошториси. Книги обліку
коштів. Акти ревізій фінансової діяльності.
Опис 6
Справ:
701; 1955-1964 рр.
Дипломні роботи та проекти.

Опис 11
Справ:
239; 1965-1972 рр.
Агрономічний факультет. Протоколи засідань кафедр, студентського наукового
гуртка. Навчальні, тематичні плани. Звіти з навчально-методичної, виховної, науководослідної роботи. Списки наукових праць викладачів факультету. Відгуки, рецензії на
дисертаційні роботи, наукові праці.
Опис 12
Справ:
318; 1965-1976 рр.
Факультет агрономії і ґрунтознавства. Те саме.
Опис 13
Справ:
299; 1965-1977 рр.
Ветеринарний факультет. Те саме.
Опис 14
Справ:
372; 1965-1975 рр.
Зоотехнічний факультет. Те саме.
Опис 15
Справ:
170; 1965-1972 рр.
Факультет захисту рослин. Те саме.
Опис 16
Справ:
417; 1965-1976 рр.
Лісогосподарський факультет. Те саме.
Опис 17
Справ:
309; 1965-1972 рр.
Факультет механізації сільського господарства. Те саме.
Опис 18
Справ:
318; 1965-1976 рр.
Факультет електрифікації сільського господарства. Те саме.
Опис 19
Справ:
260; 1965-1972 рр.
Економічний факультет. Те саме.

Ф. Р-1335
Справ:

Дев’ятий завод Центрального Комітету Всесоюзного добровільного
товариства сприяння армії, авіації та флоту СРСР
166; 1940, 1944-1951, 1954-1963 рр.

Опис 1
Справ:
135; 1940, 1944-1951 рр.
Статут заводу. Положення про завод. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та
винахідництва. Плани: технічні, виробничо-фінансові, капітального будівництва. Штатні

розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти з техніки безпеки, роботи з
кадрами. Відомості про впровадження раціоналізаторських пропозицій. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
31; 1954-1963 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків і
витрат. Статистичні та фінансові звіти. Акти документальних ревізій
фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1337
Справ:

Київське управління пасажирського
автомобільного транспорту УРСР
962; 1960-1981 рр.

автотранспорту

Міністерства

Опис 1
Справ:
924; 1960-1981 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань балансової комісії. Плани і звіти про
впровадження нової техніки. Річні статистичні, фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
38; 1963-1972 рр.
Протоколи загальних профспілкових конференцій, засідань
Кошториси прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти.
Ф. Р-1338
Справ:

комітету профспілки.

Київський завод медичних препаратів Всесоюзного промислового
об’єднання
з
виробництва
антибіотиків,
кровозамінників
та
органопрепаратів Міністерства медичної промисловості СРСР
1607; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
1386; 1943-1980 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи виробничотехнічних нарад, конференцій, засідань ради з винахідництва та раціоналізації. Плани:
виробничо-фінансові, впровадження нової техніки та технології, механізації та автоматизації
виробничих процесів. Акти впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи.
Технічні і статистичні звіти. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
193; 1950-1975 рр.
Колективні угоди. Протоколи загальних профспілкових конференцій, пленумів,
засідань комітету профспілки. Книги обліку коштів. Кошториси витрат. Фінансові та
статистичні звіти.

Опис 3-с
Справ:

Ф. Р-1340
Справ:

28; 1948-1956, 1961-1969 рр.

Київське
міське
автотранспортне
управління
автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР
219; 1946-1960 рр.

Міністерства

Опис 1
Справ:
219; 1946-1960 рр.
Накази та розпорядження Міністерства автомобільного транспорту УРСР, рішення
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих. Розпорядження з основної
діяльності. Річні статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій
фінансовогосподарської діяльності. Баланси.
Ф. Р-1341
Справ:

Київський вечірній машинобудівний технікум Міністерства хімічного та
нафтового машинобудування СРСР
107; 1953-1962 рр.

Опис 1
Справ:
107; 1953-1962 рр.
Статут технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних комісій. Звіти з
навчально-методичної та виховної роботи. Штатні розписи. Кошториси і звіти з
адміністративно-господарських витрат. Фінансові звіти. Акти документальної ревізії
фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1343
Справ:

Київський інститут цивільних інженерів Міністерства вищої освіти СРСР
148; 1944-1948 рр.

Опис 1
Справ:
81; 1944-1948 рр.
Накази Народного комісаріату з житлово-цивільного будівництва УРСР, Міністерства
вищої освіти СРСР. Протоколи засідань наукової ради, кафедр. Звіти: державної
екзаменаційної комісії про захист дипломних проектів; з навчально-методичної та науководослідної роботи; статистичні, фінансові. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат.
Опис 2
Справ:
67; 1944-1948 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Ф. Р-1344

Спеціалізований монтажний трест “Київелектромонтаж” Головного
управління житлового та цивільного будівництва “Головкиївміськбуд”

Справ:

889; 1955-1981 рр.

Опис 1
Справ:
743; 1955-1981 рр.
Накази Міністерства міського та сільського будівництва УРСР, Державного комітету з
питань будівництва при Раді Міністрів УРСР. Накази, розпорядження з основної діяльності.
Протоколи виробничих нарад, засідань кваліфікаційної комісії. Технічні, виробничофінансові плани. Звіти: з впровадження нової техніки, фінансові. Журнал обліку
раціоналізаторських пропозицій. Штатний розпис. Кошториси адміністративногосподарських витрат.
Опис 2
Справ:
146; 1959-1976 рр.
Колективні угоди. Постанови засідань президії Київського обласного комітету
профспілки. Протоколи засідань комітету профспілки. Статистичні та фінансові звіти.

Ф. Р-1345
Справ:

Київський палац піонерів і школярів відділу народної освіти виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
222; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
222; 1943-1963 рр.
Накази Міністерства освіти УРСР, рішення виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих, міського відділу народної освіти з питань позашкільної освіти,
діяльності палаців піонерів і школярів. Протоколи засідань педагогічної ради. Плани та звіти
з навчально-методичної, виховної роботи. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні фінансові звіти.

Ф. Р-1346
Справ:

Клінічна лікарня № 23 ім. М. І. Калініна відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Радянської районної ради народних депутатів
м. Києва
521; 1944-1979 рр.

Опис 1
Справ:
510; 1944-1979 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи конференцій лікарів. Річні статистичні та
фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
11; 1966-1969 рр.
Протоколи конференцій профспілкової організації. Фінансові та статистичні звіти
комітету профспілки.

Ф. Р-1347
Справ:

Школа технічного складу цивільного повітряного флоту Головного
управління цивільного повітряного флоту СРСР
17; 1941-1947 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1941-1947 рр.
Накази Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР. Положення про
ескадрилью. Листування з військкоматами з питань набору курсантів, організації навчальної
роботи.
Ф. Р-1348
Справ:

Київський топографічний технікум Міністерства геології СРСР
177; 1944-1963 рр.

Опис 1
Справ:
117; 1944-1963 рр.
Протоколи засідань предметних комісій, педагогічної ради. Плани і звіти з виховної та
навчально-методичної роботи. Річні фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1350
Справ:

Київський лікеро-горілчаний завод Головного управління спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості Міністерства харчової промисловості
УРСР
265; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
265; 1943-1963 рр.
Накази директора з основної діяльності. Протоколи: засідань дегустаційної комісії;
виробничо-технічних нарад. Виробничо-фінансові плани. Статистичні звіти.
Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-1351
Справ:

Київський
навчально-курсовий
комбінат
Управління
харчової
промисловості Ради народного господарства Київського економічного
адміністративного району
232; 1944-1960 рр.

Опис 1
Справ:
232; 1944-1960 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про комбінат. Протоколи дисциплінарної та
кваліфікаційної комісій; методичних і виробничих нарад. Навчальні плани і програми. Звіти
про роботу технічних курсів, комбінату. Журнал обліку свідоцтв про закінчення курсів.
Штатні розписи. Річні фінансові звіти. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1352
Справ:

Спеціалізоване будівельно-монтажне управління “Спецгазбудмонтаж”
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
92; 1949-1962 рр.

Опис 1
Справ:
92; 1949-1962 рр.
Рішення виконкому Київської міської ради депутатів трудящих. Накази,
розпорядження з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Річні фінансові звіти. Акти документальної ревізії фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1353
Справ:

Київський завод спеціалізованого сантехнічного обладнання тресту
ремонтно-будівельних робіт виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
140; 1953-1963 рр.

Опис 1
Справ:
140; 1953-1963 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань бюро з
раціоналізації та винахідництва. Технічні, виробничо-фінансові плани. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні фінансові звіти. Акти
документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1359
Справ:

Київська шоста книжкова друкарня Державного комітету друку при Раді
Міністрів УРСР
93; 1947-1963 рр.

Опис 1
Справ:
93; 1947-1963 рр.
Накази з основної діяльності.
Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Технічні, виробничо-фінансові плани. Ліміти фінансування.
Раціоналізаторські пропозиції. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності.
Ф. Р-1360
Справ:

Будівельний трест “Головкиївміськбуд” виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих (Київміськбуд-4)
603; 1943-1963 рр.

Опис 1
Справ:
603; 1943-1963 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Журнал
реєстрації раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій. Річні фінансові звіти. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій
фінансово-господарської діяльності.

Ф. Р-1361
Справ:

Київський ветеринарний інститут Міністерства сільського господарства
УРСР
820; 1936-1957 рр.

Опис 1
Справ:
689; 1936-1957 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи: нарад професорсько-викладацького
складу; засідань наукової ради, кафедр. Навчальні, тематичні плани з науково-дослідної
роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії. Річні фінансові звіти. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Баланси.
Опис 2
Справ:
32; 1941, 1947-1957 рр.
Відомості про евакуацію інституту. Списки студентів. Плани та звіти з науководослідної роботи кафедр. Статистичні звіти. Відгуки, рецензії викладачів інституту на
наукові роботи. Довідка з історії створення інституту.
Опис 3
Справ:
99; 1936-1957 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Ф. Р-1362
Справ:

Київський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету
професійно-технічної освіти при Раді Міністрів СРСР і його
профспілковий комітет
181; 1944-1963 рр.

Опис 1
Справ:
171; 1944-1963 рр.
Статут технікуму. Накази Міністерства трудових резервів СРСР, Київського обласного
управління трудових резервів. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань
педагогічної ради. Звіти: з навчально-методичної та виховної роботи; статистичні; фінансові.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти документальної
ревізії фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
10; 1954, 1955, 1958-1960 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Акти
ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1364
Справ:

Київська філія Центральних курсів удосконалення та перепідготовки
інженерно-педагогічних і керівних кадрів професійно-технічної освіти
при Раді Міністрів СРСР
18; 1950-1961 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1950-1961 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат.

Ф. Р-1365
Справ:

Київський перший лісозавод
1; 1925 р.

Опис 1
Справ:
1; 1925 р.
Баланс.
Ф. Р-1366

Справ:

Київський патоковий завод Київського міського тресту промисловопродовольчих товарів Управління харчової промисловості ради
народного господарства Київського економічного адміністративного
округу
256; 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
212; 1943-1962 рр.
Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Виробничо-фінансові плани. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій
фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
44; 1949-1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності.
Ф. Р-1368
Справ:

Державний завод № 12 Головного управління
підприємствами Міністерства зв’язку СРСР
494; 1946-1966 рр.

промисловими

Опис 1
Справ:
340; 1946-1966 рр.
Накази Міністерства зв’язку СРСР. Розпорядження по заводу з основної діяльності.
Протоколи виробничих нарад. Відомості про впровадження раціоналізаторських пропозицій.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні фінансові звіти.
Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
154; 1946-1966 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
Фінансові та статистичні звіти. Кошториси витрат. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності.
Ф. Р-1370

Промисловий комбінат Ленінського району Управління місцевої та
паливної промисловості виконавчого комітету Київської міської ради

Справ:

депутатів трудящих
190; 1943-1957 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1943-1957 рр.
Положення про відділ технічного контролю. Технічні, виробничо-фінансові плани.
Річні фінансові, статистичні і виробничі звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1371

Справ:

Відділ робітничого постачання Київського лісогосподарського інституту
Головного управління матеріально-побутового обслуговування студентів
та працівників вищих навчальних закладів Міністерства вищої освіти
СРСР
37; 1945-1949 рр.

Опис 1
Справ:
37; 1945-1949 рр.
Положення про відділ робітничого постачання. Накази та розпорядження Всесоюзного
комітету у справах вищої школи при Раді Народних Комісарів СРСР, Головного управління
лісоохорони та лісонасадження. Накази начальника відділу робітничого постачання з
основної діяльності. Фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративногосподарських витрат. Ліквідаційний баланс. Річні фінансові звіти. Акти ревізії фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1372
Справ:

Промисловий комбінат Радянського району Управління місцевої та
паливної промисловості виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих
134; 1943-1957 рр.

Опис 1
Справ:
121; 1943-1957 рр.
Статут комбінату. Положення про комбінат. Акти збитків, нанесених комбінату
нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи
засідань технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Річні звіти: фінансові,
статистичні, виробничі, з техніки безпеки та охорони праці. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій
фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
13; 1950-1957 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди.

Ф. Р-1375

Галантерейна
фабрика
Управління
місцевої
промисловості
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих

Справ:

141; 1958-1961 рр.

Опис 1
Справ:
132; 1958-1961 рр.
Технічні, виробничо-фінансові плани. Річні звіти: фінансові, статистичні, виробничі, з
техніки безпеки та охорони праці, постійно діючої комісії з якості обслуговування населення.
Технічні умови на вироби. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських
витрат.
Опис 2
Справ:
9; 1958-1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди.
Ф. Р-1376
Справ:

Дитяча спеціалізована спортивна школа № 7 відділу народної освіти
виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів трудящих
м. Києва
15; 1963-1965 рр.

Опис 1
Справ:
15; 1963-1965 рр.
Навчальні плани. Протоколи засідань педагогічної ради. Статистичні звіти. Штатні
розписи. Кошториси витрат. Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1379
Справ:

Київська фабрика паперових виробів “Поліграфіст” Державного комітету
з друку при Раді Міністрів УРСР
75; 1960-1967 рр.

Опис 1
Справ:
75; 1960-1967 рр.
Технічні, виробничо-фінансові плани. Річні фінансові та статистичні звіти. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Ф. Р-1380
Справ:

Спеціалізоване монтажне управління № 34 тресту “Електромонтаж-1”
105; 1955-1963 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1955-1963 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад. Фінансові плани. Журнали реєстрації
нещасних випадків на виробництві. Статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1381

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Печерської районної ради
народних депутатів м. Києва

Справ:

373; 1944-1981 рр.

Опис 1
Справ:
359; 1944-1981 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи зборів лікарів. Плани та звіти: фінансові, з
оздоровлення дітей, розвитку та реорганізації медичних закладів. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Доповідні записки про роботу відділу.
Звіти про кількісний і якісний склад медичних працівників району.
Опис 2
Справ:
14; 1966-1970 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів. Протоколи засідань медичної ради.
Статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси прибутків та витрат.
Ф. Р-1382
Справ:

Обчислювальний центр Української академії сільськогосподарських наук
Міністерства сільського господарства СРСР
45; 1966 р.

Опис 1
Справ:
45; 1966 р.
Накази з основної діяльності. Програми підготовки операторів обчислювальних
машин. Фінансові плани та звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1383
Справ:

Київський
ремонтно-будівельний
завод
електротранспорту
ім. Ф. Е. Дзержинського Київського трамвайно-тролейбусного управління
272; 1943-1962 рр.

Опис 1
Справ:
206; 1943-1962 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні, виробничо-фінансові плани. Звіти: фінансові,
статистичні, з розвитку виробництва та впровадження нової техніки. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності.
Опис 2
Справ:
66; 1948-1962 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні
угоди та довідки про їх виконання. Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат.
Ф. Р-1386

Київський цементний завод Головного управління цементної та
азбестово-цементної промисловості Міністерства будівельних матеріалів
УРСР

Справ:

357; 1949-1965 рр.

Опис 1
Справ:
294; 1949-1964 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Річні звіти:
статистичні; з капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
63; 1949-1965 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1387
Справ:

Дирекція з будівництва цементно-помольної установки Міністерства
промисловості будівельних матеріалів СРСР
24; 1945-1948 рр.

Опис 1
Справ:
24; 1945-1948 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Річні звіти: з
будівництва, фінансові. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1388
Справ:

Київський міський другий будівельний трест Головного управління
житлового та цивільного будівництва виконавчого комітету Київської
міської ради народних депутатів (Київміськбуд-2)
632; 1955-1983 рр.

Опис 1
Справ:
553; 1955-1983 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Звіти:
фінансові, статистичні, з впровадження нової техніки. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій
фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
79; 1956-1983 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Фінансові та
статистичні звіти. Колективні угоди та акти про їх виконання.
Ф. Р-1389

Головний
контролер-ревізор
Міністерства фінансів УРСР

Контрольно-ревізійного

управління

Справ:

201; 1943-1965 рр.

Опис 1
Справ:
201; 1943-1965 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР. Накази, інструкції Народних комісаріатів
фінансів СРСР та УРСР з питань проведення контрольно-ревізійної роботи. Накази з
основної діяльності. Протоколи виробничих та службових нарад працівників апарату
головного контролера-ревізора. Плани ревізій та перевірок.
Ф. Р-1391
Справ:

Українська філія Всесоюзного заочного енергетичного інституту
Міністерства вищої освіти СРСР
20; 1946-1955 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1946-1955 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові
звіти. Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1393
Справ:

Київський завод електромедичного обладнання Міністерства охорони
здоров’я УРСР
262; 1945-1963 рр.

Опис 1
Справ:
206; 1945-1963 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Виробничофінансові плани. Річні статистичні та фінансові звіти. Журнал реєстрації раціоналізаторських
пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти
документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
56; 1949-1963 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові звіти. Акт ревізії фінансової
діяльності.
Ф. Р-1394
Справ:

Управління побутового обслуговування виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих
369; 1960-1969 рр.

Опис 1
Справ:
369; 1960-1969 рр.
Положення про управління. Звіти: фінансові, з впровадження раціоналізаторських
пропозицій, виконання планів капітального будівництва. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.

Ф. Р-1396
Справ:

Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна при Київському державному університеті
ім. Т. Г. Шевченка
401; 1938-1965 рр.

Опис 1
Справ:
401; 1938-1965 рр.
Постанови Ради Народних Комісарів УРСР; розпорядження Міністерства освіти
УРСР; рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих; накази
тресту зеленого будівництва, ректора університету з питань діяльності ботанічного саду.
Протоколи засідань наукової ради, виробничих нарад. Протокол засідання наукової сесії,
присвяченої 125-річчю від дня створення саду. Штатні розписи. Перелік оранжерейних
рослин ботанічного саду. Журнали обліку рослин. Тематичні плани з науково-дослідної
роботи та звіти про їх виконання. Рукопис-путівник ботанічного саду. Анотації і рецензії на
наукові роботи працівників ботанічного саду. Довідка-паспорт на приміщення саду. Плани та
звіти про роботу бібліотеки. Статистичні звіти про чисельність робітників та службовців.
Річні фінансові звіти. Кошториси витрат. Акти документальної ревізії з фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1397
Справ:

Експериментальні майстерні Інституту автоматики Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
47; 1961-1966 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1961-1966 рр.
Накази Державної планової комісії при Раді Міністрів УРСР та Інституту автоматики з
питань діяльності майстерень. Технічні, виробничо-фінансові плани. Річні фінансові звіти.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальної
ревізії фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1398
Справ:

Дарницький вагоноремонтний завод Головного управління з ремонту
рухомого складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів
сполучення УРСР
1012; 1935-1941, 1944-1964 рр.

Опис 1
Справ:
808; 1935-1941, 1944-1964 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Технічні, виробничо-фінансові плани.
Звіти: фінансові, з виконання виробничих програм, впровадження раціоналізаторських
пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти
документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
204; 1944-1964 рр.
Протоколи
конференцій
членів профспілки, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси прибутків і витрат. Акти
ревізій фінансово-господарських витрат.

Ф. Р-1399
Справ:

Київське виробниче об’єднання з транспортування та постачання газу
“Київтрансгаз” Всесоюзного промислового об’єднання з видобутку газу в
УРСР “Укргазпром” Міністерства газової промисловості СРСР
1508; 1945-1982 рр.

Опис 1
Справ:
1251; 1945-1982 рр.
Постанови Ради Міністрів УРСР. Накази з основної діяльності. Статут Київського
управління магістральних газопроводів. Протоколи технічних нарад. Річні фінансові плани та
звіти. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад працівників. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
197; 1949-1982 рр.
Колективні угоди. Протоколи профспілкових зборів та конференцій, засідань комітету
профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси витрат. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності.
Опис 3
Справ:
60; 1950-1972 рр.
Те саме.
Ф. Р-1400
Справ:

Київський державний інститут фізичної культури Комітету у справах
фізкультури та спорту при Раді Міністрів УРСР та його
профспілковий комітет
3061; 1940, 1943-1979 рр.

Опис 1
Справ:
2799; 1940, 1943-1979 рр.
Статут інституту. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань ради
інституту, кафедр, предметно-методичних комісій. Довідки та акти про підготовку інституту
до навчального року. Плани та звіти: про роботу державної екзаменаційної комісії,
аспірантури, бібліотеки, студентського наукового гуртка; з проведення набору студентів;
навчально-методичної та наукової роботи; з підготовки та проведення комплексних
спартакіад. Статистичні звіти з кадрової роботи. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності. Рецензії на програми, підручники, навчальні посібники. Тексти лекцій. Наукові
статті викладачів. Штатні розписи, кошториси.
Опис 2
Справ:
65; 1954-1972 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові, статистичні звіти. Кошториси.
Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.

Опис 3
Справ:
170; 1949-1964 рр.
Плани та звіти про роботу кафедр, бібліотеки, санчастини інституту.
Опис 4
Справ:
27; 1962-1973 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Ф. Р-1401
Справ:

Київська перша фабрика офсетного друку Головного управління
поліграфічної промисловості Державного комітету з друку при Раді
Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
283; 1945-1966 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1945-1966 рр.
Положення про фабрику. Паспорт та реєстраційна картка фабрики. Протоколи засідань
технічної ради, нарад інженерно-технічних працівників, виробничо-технічних конференцій.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Плани та звіти з підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні
розписи, кошториси. Ліміти з виробництва, собівартості та праці. Норми часу та розцінки на
виготовлення продукції. Документи з раціоналізації та винахідництва. Звіти про нещасні
випадки на виробництві.
Опис 2
Справ:
47; 1947, 1949-1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та
акти про їх виконання. Списки працівників фабрики. Фінансові та статистичні звіти,
кошториси, акти ревізії фінансово-господарської діяльності профспілкового комітету.
Ф. Р-1402

Справ:

Київське виробниче об’єднання “Точелектроприлад” Всесоюзного
об’єднання “Союзелектроприлад” Міністерства приладобудування
засобів автоматизації і систем управління СРСР та його
профспілковий комітет
1369; 1939, 1943-1991 рр.

Опис 1
Справ:
1151; 1939, 1943-1979 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Техніковиробничі та фінансові плани. Плани та звіти про роботу бюро технічної інформації. Річні
звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Звіти про: відрядження працівників;
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; стан охорони праці та техніки безпеки на
виробництві; впровадження раціоналізаторських пропозицій. Баланси виробничої потужності
підприємства. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу і розцінки,
зведені норми витрачання матеріалів для виготовлення продукції. Раціоналізаторські
пропозиції та документи до них. Рукописи статей працівників підприємства. Штатні розписи,
кошториси.

Протоколи засідань комітету профспілки. Плани роботи. Колективні договори.
Фінансові звіти комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
140; 1948, 1952-1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани та звіти про
роботу комітету профспілки.
Опис 3
Справ:
18; 1976-1979 рр.
Зведені норми витрат матеріалів.
Опис 4-с
Справ:

Ф. Р-1403
Справ:

60; 1944-1991 рр.

Спеціалізований будівельно-монтажний трест “Київпідземшляхбуд-1”
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та
його профспілковий комітет
899; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
881; 1943-1980 рр.
Статут. Положення про трест. Положення про преміювання, технічну раду, раду
бригадирів. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань:
технічної ради; бюро з раціоналізації та винахідництва; балансової комісії. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізії фінансовогосподарської діяльності. Звіти: з техніки безпеки; будівництва та промислового
виробництва; раціоналізації та винахідництва. Колективні договори.
Опис 2
Справ:
18; 1961-1965 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Зведені фінансові плани, звіти, кошториси
витрат комітету профспілки.
Ф. Р-1404
Справ:

Київський виноробний завод Головного управління виноробної
промисловості Міністерства харчової промисловості Молдавської
РСР та його профспілковий комітет
153; 1946-1965 рр.

Опис 1
Справ:
132; 1946-1965 рр.
Положення про завод. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Плани: виробничі, фінансові. Звіти про: роботу з кадрами, виконання планів
промислового виробництва та собівартості продукції. Річні звіти та акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Норми виробітку та розцінки на продукцію заводу.

Опис 2
Справ:
21; 1958-1962 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори.
Кошториси та фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1405
Справ:

Київський завод бактеріальних препаратів Головного управління
мікробіологічної промисловості при Раді Міністрів СРСР та його
профспілковий комітет
195; 1946-1964 рр.

Опис 1
Справ:
155; 1946-1964 рр.
Статут та Положення про завод. Розпорядження з основної діяльності. Плани:
виробничі, фінансові, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, охорони праці, техніки
безпеки. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Ліміти з виробництва, собівартості, праці.
Норми часу та розцінки. Відомості про забезпечення кадрами.
Опис 2
Справ:
40; 1956-1964 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси. Статистичні
та фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Колективні договори та довідки про їх виконання.
Ф. Р-1406
Справ:

Київський дослідний завод рентгенівського обладнання “Ренток”
Головного управління медичної техніки Міністерства медичної
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
582; 1941-1971 рр.

Опис 1
Справ:
480; 1941-1971 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад,
засідань: виробничо-технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Плани та звіти:
виробничі, фінансові, впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, охорони
праці та техніки безпеки, роботи з кадрами, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
Ліміти і плани з виробництва, собівартості та праці. Норми часу та розцінки на виготовлення
деталей та виробів.
Опис 2
Справ:
102; 1952-1970 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та
звіти про їх виконання. Кошториси. Статистичні та фінансові плани і звіти комітету
профспілки.

Ф. Р-1407
Справ:

Київський завод дезінфекційного обладнання Головного управління
медичної і протезної промисловості Міністерства охорони здоров’я
УРСР
19; 1945-1955 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1945-1955 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Плани: виробничі, фінансові. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності.
Ф. Р-1408
Справ:

Київський завод медичних ліжок Головного управління медичної
промисловості Міністерства охорони здоров’я УРСР та його
профспілковий комітет
96; 1944-1955 рр.

Опис 1
Справ:
86; 1944-1955 рр.
Акти про збитки, заподіяні заводу нацистськими загарбниками в роки Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Плани: виробничі, фінансов. Річні звіти з капітального
будівництва,
фінансово-господарської
діяльності.
Штатні
розписи,
кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Норми часу та розцінки на вироби.
Опис 2
Справ:
10; 1947-1951 рр.
Протоколи загальних зборів колективу заводу. Колективні договори та довідки про їх
виконання.
Ф. Р-1409
Справ:

Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій тресту
“Промбудматеріалів” виконавчого комітету Київської міської ради
депутатів трудящих та його профспілковий комітет
273; 1945-1964 рр.

Опис 1
Справ:
198; 1945-1964 рр.
Статут комбінату. Протоколи технічних нарад, засідань бюро раціоналізації та
винахідництва. Плани: виробничі, фінансові. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми
часу та розцінки. Звіти про: нещасні випадки на виробництві; виконання заходів з охорони
праці та техніки безпеки.
Опис 2
Справ:
75; 1949-1964 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань
Фінансові та статистичні звіти. Колективні договори.

комітету профспілки.

Ф. Р-1411
Справ:

Відкрите акціонерне товариство “Трест “Київспецбуд”
профспілковий комітет
815; 1955-2000 рр.

та його

Опис 1
Справ:
710; 1955-1965, 1967-2000 рр.
Статут тресту та положення про його структурні підрозділи. Розпорядження, накази з
основної діяльності. Протоколи оперативних і технічних нарад; засідань технічної ради,
балансової комісії, бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани: фінансові, з будівельномонтажних робіт, підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Звіти: про виконання
підрядних робіт, розвиток та впровадження нової техніки, з охорони праці та техніки
безпеки. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності тресту. Техніко-економічні
показники роботи тресту. Програми будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи та
кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
105; 1956-1957, 1959-1965, 1967-1986 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси.
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Колективні договори.
Ф. Р-1413

Справ:

Київський вечірній електромеханічний технікум Управління
навчальними закладами Ради народного господарства Київського
економічного адміністративного району та його профспілковий
комітет
140; 1943-1960 рр.

Опис 1
Справ:
122; 1943-1960 рр.
Статут технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних та предметноциклових комісій. Акти про збитки, заподіяні технікуму нацистськими загарбниками в роки
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Навчальні плани. Річні звіти з навчальнометодичної, фінансово-господарської роботи. Штатні розписи, кошториси прибутків і витрат.
Опис 2
Справ:
18; 1948-1960 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси, фінансові звіти
профспілки.
Ф. Р-1414
Справ:

комітету

Київський міський п’ятий будівельний трест виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих та його профспілковий
комітет
541; 1945-1968 рр.

Опис 1
Справ:
462; 1945-1968 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань
ради бюро раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-

управлінських витрат. Плани: виробничі, фінансові, собівартості. Зведені річні звіти з
фінансово-господарської діяльності. Звіти з кадрових питань.
Опис 2
Справ:
79; 1948-1964 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові та статистичні звіти,
акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1415
Справ:

Завод залізобетонних виробів тресту “Київсільбуд” Головного
управління “Головцентрсільбуд” Міністерства будівництва УРСР та
його профспілковий комітет
156; 1946-1964 рр.

Опис 1
Справ:
144; 1946-1964 рр.
Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Плани: виробничі, фінансові. Звіти з
впровадження раціоналізаторських пропозицій, охорони праці та техніки безпеки, роботи з
кадрами. Норми виробітку, часу, розцінки на виготовлення продукції. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізії фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
12; 1951, 1955-1958, 1960-1961, 1964 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Фінансові звіти. Акти ревізій фінансової діяльності
комітету
профспілки.
Ф. Р-1416
Справ:

Київський комбінат будівельних деталей Міністерства лісової,
целюлозно-паперової та деревообробної промисловості УРСР та його
профспілковий комітет
347; 1943-1965 рр.

Опис 1
Справ:
276; 1943-1965 рр.
Статут комбінату. Розпорядження з основної діяльності. Виробничо-технічний
паспорт комбінату. Протоколи засідань технічної ради, ради з раціоналізації та
винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з охорони праці та техніки безпеки,
впровадження нової техніки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти та акти
ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та кошториси. Ліміти з праці,
плани та річні титульні списки капітальних робіт. Норми часу, виробітку та розцінки на
вироби.
Опис 2
Справ:
71; 1947-1965 рр.
Протоколи загальних зборів колективу комбінату та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Фінансові та статистичні звіти.

Ф. Р-1417
Справ:

Київська фабрика художніх виробів “Художпром” Управління
художніх промислів Головного управління місцевої промисловості та
побутового обслуговування при Раді Міністрів УРСР
36; 1960-1964 рр.

Опис 1
Справ:
36; 1960-1964 рр.
Плани: виробничі, фінансові. Звіти: статистичні, з кадрових питань. Річні звіти та акти
ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Ліміти з праці, собівартості продукції. Норми виробітку та розцінки на
вироби.
Ф. Р-1418
Справ:

Київська фабрика художніх виробів ім. Т. Г. Шевченка Головного
управління народних художніх промислів Міністерства місцевої
промисловості УРСР та її профспілковий комітет
107; 1960-1965 рр.

Опис 1
Справ:
73; 1961-1965 рр.
Положення про фабрику. Протоколи технічних нарад; засідань художньої ради, бюро
раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та фінансові плани. Звіти: статистичні, з
кадрових питань. Ліміти з виробництва, праці, собівартості продукції. Норми виробітку та
розцінки на вироби.
Опис 2
Справ:
34; 1960-1965 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та зборів, засідань комітету профспілки.
Колективні договори.Кошториси, фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1420
Справ:

Київський міський шостий будівельний трест виконавчого комітету
Київської міської ради депутатів трудящих
115; 1961-1964 рр.

Опис 1
Справ:
115; 1961-1964 рр.
Статут тресту. Положення про відділ праці і заробітної плати. Протоколи виробничих
нарад. Плани будівельно-монтажних робіт. Фінансові плани. Звіти :
з фінансовогосподарської діяльності, статистичні, роботи з кадрами, впровадження раціоналізаторських
пропозицій, виконання підрядних робіт. Ліміти з виробництва, праці, собівартості продукції.
Ф. Р-1421

Київські експериментальні майстерні Головного управління
промисловості хімічних волокон Міністерства хімічної промисловості
СРСР та їх профспілковий комітет

Справ:

284; 1946-1966 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1946-1965 рр.
Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани: виробничі,
фінансові. Звіти з: капітального будівництва; випуску нових машин, механізмів, апаратів,
приладів; виконання норм виробітку, роботи з кадрами. Штатні розписи та кошториси. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва та праці.
Раціоналізаторські пропозиції.
Опис 2
Справ:
48; 1947, 1949-1966 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори та довідки про їх
виконання. Кошториси, фінансові звіти, акти ревізії фінансово-господарської діяльності
комітету профспілки.
Ф. Р-1422

Справ:

Київський завод безалкогольних напоїв Головного управління
пивоварної та безалкогольної промисловості “Укрголовпиво”
Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий
комітет
137; 1960-1965 рр.

Опис 1
Справ:
91; 1960-1965 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Фінансові плани.
Звіти: фінансові, виробничі, впровадження нової техніки, собівартості продукції, роботи з
кадрами. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
Норми витрачання сировини.
Опис 2
Справ:
46; 1960-1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету
профспілки.
Ф. Р-1423
Справ:

Київський п’ятий авторемонтний завод Київського тресту
авторемонтних підприємств Міністерства автотранспорту і шосейних
доріг УРСР та його профспілковий комітет
318; 1947-1965 рр.

Опис 1
Справ:
245; 1947-1965 рр.
Паспорт заводу. Протоколи засідань бюро раціоналізації та винахідництва. Плани:
виробничі, фінансові, підвищення продуктивності праці, з охорони праці та техніки безпеки.
Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Журнали
обліку нещасних випадків на виробництві. Норми витрачання матеріалів. Норми часу та

розцінки на ремонт автомобілів, мотоциклів, реставрацію та виготовлення деталей до
двигунів, машин, мотоциклів. Річні звіти роботи з кадрами.
Опис 2
Справ:
73; 1955-1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань
Колективні договори. Кошториси. Фінансові звіти.
Ф. Р-1424
Справ:

комітету профспілки.

Київська восьма взуттєва фабрика Управління легкої промисловості
Ради
народного
господарства
Київського
економічного
адміністративного району
174; 1943-1965 рр.

Опис 1
Справ:
174; 1943-1965 рр.
Статут фабрики. Протоколи засідань бюро раціоналізації та винахідництва. Плани:
виробничі, фінансові. Штатні розписи. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської
діяльності. Норми часу, виробітку та розцінки на вироби. Колективні договори.
Ф. Р-1426
Справ:

Київський завод “Будшляхмаш”
Міністерства будівельного,
шляхового і комунального машинобудування СРСР та його
профспілковий комітет
596; 1943-1972 рр.

Опис 1-с
Справ:

253; 1945-1972 рр.

Опис 2
Справ:
260; 1943-1965 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад; засідань
бюро раціоналізації та винахідництва. Перспективні плани розвитку заводу. Плани:
виробничі, фінансові, з охорони праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси. Річні
звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Журнали обліку обладнання,
реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Ліміти з виробництва, собівартості. Норми часу
та розцінки на вироби. Звіти про нещасні випадки на виробництві. Плани роботи з кадрами.
Опис 3
Справ:
83; 1949-1965 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань
комітету профспілки. Фінансові та
статистичні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Колективні договори.
Ф. Р-1427

Київський восьмий хлібокомбінат тресту хлібопекарної промисловості
Головного управління хлібопекарної промисловості “Укрголовхліб”
Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий
комітет

Справ:

294; 1944-1966 рр.

Опис 1
Справ:
231; 1944-1965 рр.
Положення про комбінат. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи
виробничо-технічних нарад. Плани та звіти: виробничі, фінансові, собівартості продукції,
впровадження передових методів виробництва, з охорони праці та техніки безпеки,
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти та акти
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
63; 1947-1966 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Фінансові, статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1428
Справ:

Восьма міська лікарня Київського губернського відділу охорони
здоров’я
2; 1922-1923 рр.

Опис 1
Справ:
2; 1922-1923 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1429
Справ:

Київська безкоштовна хірургічно-гінекологічна лікарня
1; 1924 р.

Опис 1
Справ:
1; 1924 р.
Альбом фотографій лікарні.
Ф. Р-1431
Справ:

Київський індустріальний інститут
63; 1934-1948 рр.

Опис 1
Справ:
63; 1934-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Журнали
видачі дипломів. Списки випускників. Особові рахунки працівників.
Ф. Р-1432

Київське міське виробниче управління вантажного автотранспорту
Міністерства автомобільного транспорту УРСР та його профспілковий
комітет

Справ:

512; 1960-1966 рр.

Опис 1
Справ:
474; 1960-1964 рр.
Положення про управління. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад, засідань технічної ради. Штатні розписи, кошториси. Звіти та акти ревізій
фінансово-господарської діяльності управління та його структурних підрозділів. Звіти про
нещасні випадки на виробництві, впровадження нової техніки та раціоналізаторських
пропозицій, з кадрових питань. Ліміти фінансування капітального будівництва. Кошториси
експлуатації автотранспорту. Відомості про проведення місячника безпеки руху, випадки
порушення правил дорожнього руху. Списки водіїв, що працюють без аварій.
Опис 2
Справ:
38; 1960-1966 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси. Фінансові та статистичні звіти. Акти ревізії фінансової діяльності
комітету профспілки.
Ф. Р-1433
Справ:

Виробничий автомобільний трест “Київміськбудтранс” виконавчого
комітету Київської міської ради народних депутатів та його
профспілковий комітет
497; 1956-1980 рр.

Опис 1
Справ:
437; 1956-1980 рр.
Статут тресту. Розпорядження, накази з основної діяльності. Положення про
преміювання інженерно-технічних працівників і службовців. Протоколи виробничих нарад;
засідань технічної ради, ради з раціоналізації і винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з
собівартості продукції, впровадження нової техніки, заходів із безпеки руху. Фінансові звіти
та акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. Зведені звіти про нещасні випадки
на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди.. Ліміти фінансування капітального
будівництва. Штатні розписи, кошториси.
Опис 2
Справ:
60; 1969-1980 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Штатні розписи. Кошториси, фінансові та
статистичні звіти комітету профспілки. Колективні договори.
Ф. Р-1434
Справ:

Київський інститут кіноінженерів Міністерства вищої освіти СРСР
125; 1939-1941, 1943-1954 рр.

Опис 1
Справ:
125; 1939-1941, 1943-1954 рр.
Статут інституту. Протоколи засідань наукової ради, кафедр інституту. Плани
науково-дослідних, конструкторських і технологічних робіт з кінематографії. Штатні
розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти з навчально-методичної,

науково-дослідної, виховної роботи. Статистичні звіти про чисельність наукових працівників
і спеціалістів з вищою освітою.
Ф. Р-1435
Справ:

Львівський районний робітничий кооператив м. Києва
1; 1923 р.

Опис 1
Справ:
1; 1923 р.
Статут і баланси кооперативу.
Ф. Р-1438
Справ:

Київська фабрика кольорового друку Головного управління
поліграфічної промисловості “Головполіграфпром” Комітету з друку
при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
205; 1954-1967 рр.

Опис 1
Справ:
162; 1954-1965 рр.
Положення про фабрику. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад; засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани та звіти:
фінансові, з охорони праці та техніки безпеки, раціоналізації та винахідництва, підготовки та
підвищення кваліфікації працівників. Звіти з капітального будівництва. Норми часу та
розцінки на процеси поліграфічного виробництва. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Баланси виробничої потужності. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності.
Опис 2
Справ:
43; 1958-1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань
комітету профспілки.
Колективні договори. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти, акти
ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1439
Справ:

Київський перший хлібозавод тресту хлібопекарної промисловості
“Укрголовхліб” Міністерства харчової промисловості УРСР та його
профспілковий комітет
538; 1944-1967 рр.

Опис 1
Справ:
431; 1944-1967 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани:
виробничі, фінансові, впровадження нової техніки, передової технології, механізації
виробничих процесів. Річні звіти про: виробничу та фінансово-господарську діяльність,
нещасні випадки на виробництві, з охорони праці і техніки безпеки, підготовки та
підвищення кваліфікації працівників. Штатні розписи, кошториси. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Ліміти з виробництва, праці та собівартості. Норми виробітку та
розцінки на хлібобулочні вироби.

Опис 2
Справ:
107; 1944-1966 рр.
Протоколи загальних зборів колективу заводу та засідань комітету профспілки.
Списки передовиків виробництва. Колективні договори. Фінансові звіти, кошториси, акти
ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1440
Справ:

Київський річковий технікум Головного управління Дніпровського
річкового пароплавства та його профспілковий комітет
350; 1943-1966 рр.

Опис 1
Справ:
278; 1943-1965 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, комісій із загальноосвітніх і спеціальних
дисциплін. Навчальні плани. Програми із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Річні
звіти з навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи,
кошториси. Статистичні звіти про чисельність працівників та фонд оплати праці.
Опис 2
Справ:
72; 1951-1966 рр.
Протоколи загальних зборів колективу технікуму та засідань комітету профспілки.
Фінансові, статистичні звіти. Журнали обліку коштів, кошториси, акти ревізій фінансовогосподарської діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1441

Справ:

Київська експериментальна фабрика Українського науководослідного інституту шкіряно-взуттєвої промисловості Головного
управління науково-дослідних і проектних організацій Міністерства
легкої промисловості СРСР та її профспілковий комітет
299; 1951-1965 рр.

Опис 1
Справ:
266; 1951-1965 рр.
Статут та положення про фабрику. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад. Ліміти з собівартості продукції та праці. Паспорти на продукцію. Норми
виробітку та розцінки на вироби. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, з охорони праці та техніки безпеки,
роботи з кадрами, про нещасні випадки на виробництві.
Опис 2
Справ:
73; 1953-1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки.
Кошториси, фінансові та статистичні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності
комітету профспілки. Колективні договори.
Ф. Р-1442

Київський
управління

комбінат азбестово-цементних виробів Головного
цементної та азбестово-цементної промисловості

Справ:

“Укрголовцемент”
Міністерства
промисловості
матеріалів УРСР та його профспілковий комітет
455; 1941, 1944-1966 рр.

будівельних

Опис 1
Справ:
403; 1941, 1944-1966 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Положення про відділ організації праці
та заробітної плати. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та фінансові плани.
Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти з раціоналізації,
винахідництва, механізації, автоматизації виробничих процесів, підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів, з охорони праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці.
Норми часу та розцінки на вироби.
Опис 2
Справ:
52; 1947, 1950-1966 рр.
Плани роботи, протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові, статистичні звіти.
Колективні договори.
Ф. Р-1443

Справ:

Дарницький дзеркально-механічний завод Київського державного
меблевого і лісопильно-деревообробного
промислового тресту
“Київмебледеревопром” Міністерства паперової і деревообробної
промисловості УРСР
55; 1946-1957 рр.

Опис 1
Справ:
55; 1946-1957 рр.
Статут та положення про завод. Плани: виробничі, фінансов. Річні звіти та акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Норми часу та розцінки
на продукцію.
Ф. Р-1444
Справ:

Київський завод побутової хімії “Зоря” Українського об’єднання з
виробництва товарів побутової хімії “Укрпобутхім” Міністерства
хімічної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
178; 1960-1969 рр.

Опис 1
Справ:
129; 1960-1969 рр.
Статут заводу. Плани та звіти: виробничі, фінансові, з капітального будівництва,
впровадження нової техніки, раціоналізації, охорони праці та техніки безпеки, підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості
продукції та праці. Норми виробітку та розцінки.

Опис 2
Справ:
49; 1960-1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки.
Кошториси. Річні статистичні та фінансові звіти. Колективні договори.
Ф. Р-1445
Справ:

Дарницький завод залізобетонних конструкцій Головного управління
промислового будівництва Міністерства транспортного будівництва
СРСР та його профспілковий комітет
342; 1951-1967 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1951-1966 рр.
Статут заводу. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих
нарад, засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Техніко-виробничі та фінансові
плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти
ревізій фінансово-господарської діяльності. Річні титульні списки капітального будівництва.
Ліміти з собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки на продукцію.
Журнали реєстрації випробувань бетонних виробів. Звіти: виробничі, з охорони праці та
техніки безпеки, роботи з кадрами.
Опис 2
Справ:
106; 1953-1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Плани роботи. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1446
Справ:

Київська спеціальна комісія з нагляду за станом грунтів в районі
Сирецького яру Державного комітету у справах будівництва при Раді
Міністрів УРСР
25; 1961-1962 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1961-1962 рр.
Протокол та стенограма засідання Державної експертної комісії з встановлення
причин аварії. Копія звіту спеціальної комісії. Протоколи засідань спеціальної комісії з
нагляду за станом грунтів в районі Сирецького Яру в м. Києві та державної приймальної
комісії міськради з приймання споруд у Бабиному Яру. Висновки експертної комісії про
причини виносу розрідженого ґрунту із відвалів у Бабиному Яру. Альбоми фотознімків
аварії.
Ф. Р-1447

Київський вечірній механічний технікум Управління кадрів і
навчальних закладів Міністерства оборонної промисловості СРСР

Справ:

175; 1956-1966 рр.

Опис 1
Справ:
175; 1956-1966 рр.
Протоколи засідань педагогічної та методичної рад, предметних комісій. Плани робіт:
навчальної, виховної, методичної. Відомості про розподіл випускників, склад та чисельність
кадрів. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1448

Справ:

Київська швейна фабрика “Жовтень” виробничого об’єднання
швейної промисловості “Україна” Головного управління швейної
промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР та її
профспілковий комітет
123; 1960-1968 рр.

Опис 1
Справ:
87; 1960-1966 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад; засідань бюро з раціоналізації та
винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з охорони праці та техніки безпеки, підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів. Звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій.
Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Раціоналізаторські пропозиції.
Опис 2
Справ:
36; 1961-1968 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси, фінансові звіти.
Ф. Р-1449

Справ:

Київський завод хімічних реактивів, індикаторів та аналітичних
препаратів “РІАП” Головного управління з хімічних реактивів
“Союзголовреактив” Міністерства хімічної промисловості СРСР та
його профспілковий комітет
186; 1960-1968 рр.

Опис 1
Справ:
130; 1960-1966 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад.
Плани та звіти: виробничі, фінансові, з впровадження нової техніки, підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів, раціоналізації та винахідництва, техніки безпеки та охорони
праці. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Норми виробітку та розцінки на вироби.

Опис 2
Справ:
37; 1961-1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори.
Кошториси. Статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності
комітету профспілки.
Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-1450
Справ:

19; 1962-1968 рр.
Київський експериментально-механічний завод лісових машин
спеціалізованого лісозаготівельного тресту Міністерства лісового
господарства УРСР
26; 1944-1965 рр.

Опис 1
Справ:
26; 1944-1965 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1451
Справ:

Київський політехнікум зв’язку Міністерства зв’язку СРСР та його
профспілковий комітет
576; 1946-1967 рр.

Опис 1
Справ:
558; 1946-1967 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань: приймальної,
екзаменаційної, предметних комісій; педагогічної ради. Плани та звіти: державної
екзаменаційної комісії, з навчально-методичної та виховної роботи, підготовки молодих
спеціалістів, кадрових питань. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти та акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Навчальні плани. Програми: навчальні, навчальновиробничої практики.
Опис 2
Справ:
18; 1960-1967 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1453
Справ:

Київський завод металовиробів
“Південенергомонтаж”
15; 1953-1955 рр.

будівельно-монтажного

тресту

Опис 1
Справ:
15; 1953-1955 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та
засідань технічної ради. Плани: виробничі, фінансові. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
Відомості про впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

Ф. Р-1455
Справ:

Київський
механічний
технікум
Міністерства
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
382; 1933, 1938, 1940, 1944-1967 рр.

електронної

Опис 1
Справ:
333; 1933, 1938, 1940, 1944-1966 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради,
приймальної та предметних комісій. Плани: розподілу молодих спеціалістів, переддипломної
практики, семінарів з підвищення кваліфікації викладачів технікуму. Методичні розробки.
Звіти про роботу предметних комісій, з навчально-виховної роботи. Річні звіти та акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Книга відгуків та побажань випускників технікуму (1949). Фотографії
випускників технікуму (1933, 1938, 1940).
Опис 2
Справ:
49; 1949-1961, 1963-1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Плани
роботи, статистичні, фінансові звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансової діяльності комітету
профспілки.
Ф. Р-1456
Справ:

Київська друга макаронна фабрика Київського тресту хлібопекарної
промисловості “Укрголовхліб” Міністерства харчової промисловості
УРСР та її профспілковий комітет
227; 1953-1966 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1953-1955 рр.
Річні звіти з капітального будівництва.
Опис 2
Справ:
167; 1956-1966 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Техніко-виробничі
та фінансові плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні
звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості
продкуції, праці. Норми часу та розцінки на вироби. Звіти про якість продукції, нещасні
випадки на виробництві.
Опис 3
Справ:
57; 1956-1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові та
статистичні звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки. Колективні
договори.
Ф. Р-1457

Київське виробниче об’єднання
“Ювелірпром” Всесоюзного
об’єднання ювелірної промисловості “Союзювелірпром” Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР

Справ:

785; 1946-1980 рр.

Опис 1
Справ:
593; 1946-1978 рр.
Статут підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції
працівників. Положення про преміювання працівників. Розпорядження, накази з основної
діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань художньо-технічної ради заводу, бюро
раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Плани капіталовкладень. Звіти: фінансові; виробничі; статистичні; з розробки нових
ювелірних виробів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Баланси виробничих
потужностей. Виробничі програми та ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці.
Норми часу та розцінки.
Опис 2
Справ:
41; 1953-1973 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси, фінансові, статистичні звіти.
Опис 3
Справ:
151; 1979-1980 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань
художньо-технічної ради. Техніко-виробничі та фінансові плани. Звіти: з фінансовогосподарської діяльності; роботи з кадрами;
впровадження нової техніки. Баланси
виробничої потужності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу та
розцінки. Документи про проведення конкурсу професійної майстерності “Кращий за
професією”.
Ф. Р-1458

Справ:

Київський десятий хлібокомбінат Київського тресту хлібопекарної
промисловості Головного управління хлібопекарної промисловості
“Укрголовхліб” Міністерства харчової промисловості УРСР та його
профспілковий комітет
236; 1945-1967 рр.

Опис 1
Справ:
167; 1945-1967 рр.
Штатні розписи, кошториси, річні звіти, акти ревізії фінансово-господарської
діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні ліміти з виробництва, собівартості
продукції та праці. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Плани і звіти з
охорони праці та техніки безпеки. Річні плани та звіти про роботу з кадрами.
Опис 2
Справ:
69; 1950-1967 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та
довідки про їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1460

Міжобласна однорічна школа підготовки керівних кадрів колгоспів та
радгоспів
при
Українській
сільськогосподарській
академії

Справ:

Міністерства сільського господарства СРСР
38; 1961-1966 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1961-1966 рр.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій
фінансово-господарської діяльності. Навчальні плани і звіти. Перелік баз виробничої
практики. Ліквідаційний баланс.
Ф. Р-1461
Справ:

Київський
експериментально-дослідний
промисловості будівельних матеріалів СРСР
34; 1946-1967 рр.

завод

Міністерства

Опис 1
Справ:
34; 1946-1967 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад.
Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Документи з раціоналізації та
винахідництва. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського
персоналу. Штатні розписи.
Ф. Р-1462
Справ:

Київський ремонтно-механічний
“Головкиївміськбуду”
24; 1944-1965 рр.

завод

тресту

“Будмеханізація”

Опис 1
Справ:
24; 1944-1965 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
Ф. Р-1463
Справ:

Київська фабрика паперових виробів Головного управління
поліграфічної промисловості Державного комітету з друку при Раді
Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
194; 1958-1965 рр.

Опис 1
Справ:
152; 1958-1965 рр.
Статут фабрики. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи: виробничотехнічних нарад; засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи,
кошториси. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з
виробництва, собівартості продукції, праці. Техніко-виробничі та фінансові плани. Норми
часу та розцінки на вироби. Плани, довідки, звіти з впровадження нової техніки, передової
технології та модернізації обладнання, кадрових питань. Відомості про стан охорони праці та
техніки безпеки.

Опис 2
Справ:
42; 1958-1965 рр.
Протоколи загальних зборів працівників та засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Фінансові звіти, кошториси прибутків і витрат комітету.
Ф. Р-1465
Справ:

Київський Палац культури профспілки
промисловості
174; 1943-1965 рр.

працівників харчової

Опис 1
Справ:
174; 1943-1965 рр.
Акт про збитки, заподіяні палацу нацистськими загарбниками під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи засідань правління. Плани роботи та звіти:
фінансово-господарської діяльності, бібліотеки та кінозалу. Штатні розписи, кошториси.
Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Ф. Р-1466
Справ:

Київський завод “Хіможир” Управління місцевої промисловості
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
17; 1960-1962 рр.

Опис 1
Справ:
17; 1960-1962 рр.
Накази з основної діяльності. Статут заводу. Ліміти з виробництва, собівартості
продукції та праці. Фінансові, виробничі плани. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Плани заходів і звіти
з техніки безпеки та охорони праці.
Ф. Р-1467
Справ:

Київський завод “Хімефір” Управління хімічної промисловості Ради
народного господарства Київського економвчного адміністративного
району та його профспілковий комітет
161; 1943-1964 рр.

Опис 1
Справ:
154; 1943-1964 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Плани: впровадження нової техніки, передової
технології, з техніки безпеки та охорони праці, роботи з кадрами. Ліміти з виробництва,
собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки.
Опис 2
Справ:
7; 1955-1963 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні
договори.
Ф. Р-1468

Київський завод лаків і фарб Українського виробничого об’єднання

Справ:

промисловості лаків та фарб “Укрлакофарба” Міністерства хімічної
промисловості УРСР та його профспілковий комітет
274; 1956-1968 рр.

Опис 1
Справ:
210; 1956-1965 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Плани та звіти з впровадження нової техніки,
підготовки та підвищення кваліфікації працівників, раціоналізації та винахідництва, охорони
праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва,
собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки на вироби.
Опис 2
Справ:
64; 1957-1968 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси прибутків та витрат. Статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій
фінансової діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1469
Справ:

Київський телевізійний центр Державного комітету з радіомовлення і
телебачення при Раді Міністрів УРСР та його профспілковий комітет
364; 1948-1966 рр.

Опис 1
Справ:
28; 1948-1951 рр.
Протоколи технічних нарад. Титульні списки капітальних робіт. Генеральний
кошторис будівництва Київського телецентру. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні звіти з капіталовкладень. Акти ревізій фінансово-господарської
діяльності. Плани роботи, ліміти з праці, собівартості робіт.
Опис 2
Справ:
228; 1951-1966 рр.
Статут Київського телецентру. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи
виробничих нарад, засідань технічної ради. Виробничі та фінансові плани. Плани:
впровадження нової техніки, з охорони праці та техніки безпеки. Звіти про нещасні випадки
на виробництві. Відомості про якість зображення телевізійних передач. Річні звіти та акти
ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративноуправлінських витрат. Річні титульні списки капітальних робіт. Посадові інструкції.
Опис 3
Справ:
108; 1951-1966 рр.
Плани роботи та протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові,
статистичні звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
Колективні договори.
Ф. Р-1470

Товариство
м. Києва

споживачів

при

готелі

Михайлівського

монастиря

Справ:

3; 1917-1918 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1917-1918 рр.
Відомості: про організацію товариства; осіб, які проживали у монастирі; діяльність
будинкового комітету готелю. Дозволи на проживання в готелі. Витяг з наказу німецького
коменданта про здавання зброї.
Ф. Р-1471
Справ:

Статистичне управління м. Києва
24281; 1943-1996 рр.

Опис 1
Справ:
118; 1950-1968 рр.
Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат, річні звіти про
виконання кошторисів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Тематичні плани
підготовки та підвищення кваліфікації працівників. Річні звіти: фінансові, виробничі, з
кадрових питань.
Опис 2
Справ:
7464; 1944-1985 рр.
Статистичні дані про працюючих на підприємствах, в установах та організаціях м.
Києва: їх чисельність, вік, стать, стаж роботи, кваліфікацію, тарифні розряди та заробітну
плату, підвищення кваліфікації та ін.
Опис 3
Справ:
5880; 1952-1985 рр.
Річні, квартальні статистичні довідки, таблиці та опитувальні анкети вибіркового
обстеження з даними про бюджети сімей, прибутки і витрати, житлові умови працівників
підприємств,
установ та організацій міста. Зведені дані про споживання продуктів
харчування в їдальнях та дошкільних закладах.
Опис 3-с
Справ:

816; 1947-1996 рр.

Опис 4
Справ:
1243; 1943-1983 рр.
Відомості про випуск валової продукції на підприємствах м. Києва. Дані перепису
промислових підприємств. Перелік діючих підприємств та підприємств, що не відновили
діяльність з часу визволення м. Києва від нацистських загарбників у 1943 році. Відомості
про
потужність електрогенераторів, виробництво та споживання електроенергії на
підприємствах міста. Баланси виробничих потужностей промислових підприємств.
Підсумкові дані про кількість обладнання, машин на підприємствах Києва; чисельність
робітників та службовців за віком, професіями, стажем роботи, тарифними розрядами,
системою оплати праці.

Опис 5
Справ:
2414; 1944-1986 рр.
Зведені, річні таблиці та звіти з капітального будівництва; виконання планів
будівельних, монтажних, підрядних, проектних та дослідних робіт; капіталовкладень та
введення в дію основних і амортизаційних фондів; житлового будівництва у м. Києві.
Статистичні звіти будівельних організацій про чисельність, склад спеціалістів з вищою та
середньою спеціальною освітою, фонд заробітної плати. Баланси з капіталовкладень
підприємств, організацій м. Києва.
Опис 6
Справ:
454; 1948-1982 рр.
Статистичні звіти про мережу установ охорони здоров’я, санаторіїв і будинків
відпочинку; дошкільних закладів, літніх піонерських таборів;
загальноосвітніх шкіл
м. Києва. Дані про роботу музеїв, бібліотек, театрів, концертних організацій, музичних
колективів, видавництв. Відомості про чисельність пенсіонерів та розміри пенсій. Титульні
списки вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Довідки про результати
складання списків виборців. Баланси прибутків та витрат населення м. Києва.
Опис 7
Справ:
1578; 1961-1987 рр.
Зведені звіти з механізації, автоматизації виробничих процесів; заміни застарілих
машин, обладнання, приладів; впровадження передової технології на підприємствах;
надходження та впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій; виконання
науково-дослідних робіт; випуску нових видів промислової продукції; наукової організації
праці.
Опис 9
Справ:
361; 1944-1979 рр.
Зведені та статистичні звіти про фонд заробітної плати, чисельність працюючих на
підприємствах та в установах торгівлі м. Києва. Річні звіти торговельних організацій
м. Києва про наявність холодильного, торговельного, технологічного обладнання; основні
показники з товарообігу; державні, ринкові та комісійні ціни; реалізацію
сільськогосподарських продуктів та худоби на ринках; надходження продовольчих товарів до
державної та кооперативної торгівлі. Таблиці обчислення індексів цін на міських ринках.
Підсумкові відомості з перепису плодово-ягідних, виноградних насаджень та худоби по м.
Києву. Документи вибіркового обстеження підприємств громадського харчування та
продовольчих магазинів Києва.
Опис 10
Справ:
1188; 1961-1987 рр.
Статистичні звіти про діяльність постачальницько-збутових організацій м. Києва.
Зведені звіти промислових підприємств про норми витрачання сировини та матеріалів на
одиницю продукції; забезпечення
будівельними матеріалами. Дані перепису
постачальницьких і збутових організацій міста, відомості про обладнання, машини,
матеріальні ресурси.

Опис 11
Справ:
453; 1944-1987 рр.
Статистичні звіти, таблиці, відомості про роботу підприємств житлово-комунального
господарства м. Києва; облік житлового фонду; виконання планів капітальних ремонтів
житлових будинків, розмір квартирної плати; надання житлової площі; рівень побутового
обслуговування населення, забезпечення промисловими товарами. Зведені статистичні звіти
про роботу тролейбусного та трамвайного господарства.
Опис 12
Справ:
1128; 1965-1988 рр.
Статистичні звіти, відомості про автотранспортне
обслуговування
населення
м. Києва: собівартість вантажних автоперевезень; наявність автомобілів, гаражів,
авторемонтних майстерень, чисельність працівників галузі. Дані про діяльність телефонних
станцій місцевого зв’язку. Статистичні звіти підприємств, організацій про використання
води, охорону повітряного басейну та витрачання коштів на охорону природи.
Опис 13
Справ:
88; 1959-1976, 1980-1981 рр.
Баланси прибутків і витрат населення м. Києва. Документи вибіркового обстеження
матеріальних затрат на виробництво промислової продукції та будівельно-монтажні роботи.
Баланси трудових ресурсів по м. Києву.
Опис 14
Справ:
157; 1959-1980 рр.
Таблиці річних бухгалтерських звітів підприємств та організацій м. Києва. Документи
вибіркового обстеження оптових цін та рентабельності нових видів промислової сировини та
матеріалів. Збірники середніх оптових цін та рентабельність окремих видів промислової
продукції.
Опис 15
Справ:
123; 1971-1973 рр.
Інструментарій для проведення переоцінки та визначення амортизації основних
фондів державних та госпрозрахункових підприємств, установ і організацій. Таблиці з
підсумками переоцінки та визначення зносу споруд, основних фондів та спеціалізованого
обладнання.
Опис 16
Справ:
816; 1952-1982 рр.
Статистичні звіти підприємств, організацій м. Києва з виконання планів капітального
будівництва, введення в дію основних фондів; підготовки, підвищення кваліфікації
робітників, інженерно-технічних працівників, службовців. Основні показники роботи
будівельних та монтажних організацій Києва. Зведені таблиці чисельності та фонду
заробітної плати робітників і службовців підприємств, установ і організацій. Баланси з
капіталовкладень. Статистичні звіти підприємств та організацій про собівартість будівельних,
монтажних, проектних і дослідних робіт.
Ф. Р-1472

Київський технікум
промисловості СРСР

легкої

промисловості

Міністерства

легкої

Справ:

156; 1944-1966 рр.

Опис 1
Справ:
156; 1944-1966 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та предметних комісій. Штатні розписи,
кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Плани і звіти з навчально-методичної та виховної роботи.
Ф. Р-1473
Справ:

Київське міське агентство “Союздрук” Міністерства зв’язку УРСР та
його профспілковий комітет
599; 1941, 1943-1982 рр.

Опис 1
Справ:
540; 1941, 1943-1982 рр.
Протоколи виробничих нарад. Посадові інструкції. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської
діяльності міського та районних агентств “Союздрук”. Виробничо-фінансові плани з
розповсюдження друку. Дислокація мережі кіосків “Союздрук”. Звіти про чисельність
працюючих.
Опис 2
Справ:
59; 1949, 1952-1969 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні
договори. Кошториси. Фінансові та статистичні звіти, акти ревізій фінансово-господарської
діяльності комітету профспілки.
Ф. Р-1474
Справ:

Госпрозрахунковий перший спеціалізований магазин Головного
управління плодоконсервної промисловості Міністерства харчової
промисловості УРСР
7; 1946-1952 рр.

Опис 1
Справ:
7; 1946-1952 рр.
Картотеки особових рахунків робітників і службовців. Розрахункові відомості на
виплату заробітної плати працівникам.
Ф. Р-1475
Справ:

Домоуправління житлового будинку № 26 на вулиці Горького у
м. Києві
9; 1948-1956 рр.

Опис 1
Справ:
9; 1948-1956 рр.
Відомості на виплату заробітної плати робітникам та службовцям.
Ф. Р-1476

Київський лакофарбовий завод Головного управління постачання

Справ:

Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР
13; 1943-1948 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1943-1948 рр.
Накази з основної діяльності. Картотека особових рахунків та особові справи
робітників та службовців.
Ф. Р-1477
Справ:

Київський міський комітет народного контролю
906; 1965-1991 рр.

Опис 1
Справ:
828; 1965-1990 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти, штатні розписи комітету.
Статистичні звіти про роботу районних у м. Києві комітетів народного контролю. Довідки,
акти перевірки: фінансово-господарської діяльності підприємств, установ міста; витрачання
коштів на відрядження; побутового та торговельного обслуговування населення; якості
зберігання овочів та фруктів на ринках “Київплодоовочторгу”, підприємствах торгівлі та
громадського харчування; працевлаштування випускників середніх шкіл; використання
електронно-обчислювальної техніки в науково-дослідних інститутах та вузах. Статистичні
звіти про розгляд заяв та скарг громадян.
Опис 1-ос
Справ:
до 1991 р.
Накази з особового складу та відомості про нарахування заробітної плати.
Опис 2
Справ:
78; 1966-1991 рр.
Звіти про роботу груп народного контролю на підприємствах та в організаціях міста.
Довідки, акти перевірки: стану водо- та теплопостачання м. Києва; витрачання коштів на
передплату газет та журналів; дотримання фінансово-господарської, трудової дисципліни;
економії енергоресурсів, підготовки до роботи в осінньо-зимовий період організацій і
підприємств м. Києва; стану заготівлі, переробки, реалізації плодоовочевої продукції;
дотримання цін і тарифів за комунальні послуги; санітарно-гігієнічного режиму підприємств і
організацій торгівлі та громадського харчування.
Ф. Р-1478
Справ:

Комітет народного контролю Залізничного району м. Києва
306; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
306; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, штатні розписи, статистичні звіти комітету. Документи про
роботу груп народного контролю в організаціях і підприємствах району. Акти перевірки:
виконання виробничих планів; дотримання штатно-кошторисної та платіжної дисципліни;
виробничої та фінансово-господарської діяльності; будівництва шкіл та дитячих дошкільних
установ; стану торгівлі, громадського харчування, підприємств побутового обслуговування;
розгляду заяв і скарг громадян в установах, організаціях, підприємствах району.

Ф. Р-1479
Справ:

Управління будівництва метрополітену “Київметробуд” Головного
управління з будівництва тунелів та метрополітенів Міністерства
транспортного будівництва СРСР та його профспілковий комітет
1205; 1949-1981 рр.

Опис 1
Справ:
1063; 1949-1979 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад,
засідань технічної ради, бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Фінансові плани і звіти, акти ревізій фінансовогосподарської діяльності. Звіти з капітальних і будівельно-монтажних робіт; охорони праці та
техніки безпеки; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Акти введення об’єктів в
експлуатацію.
Опис 2
Справ:
116; 1949-1965 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, фінансові, статистичні звіти, штатні розписи, акти
ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки. Колективні договори.
Опис 4-с
Справ:

26; 1949-1981 рр.

Ф. Р-1480
Справ:

Комітет народного контролю Жовтневого району м. Києва
127; 1963-1969 рр.

Опис 1
Справ:
127; 1963-1969 рр.
Протоколи засідань, плани та звіти про роботу комітету. Кошториси адміністративноуправлінських витрат. Акти перевірки: виробничих планів; продуктивності праці; якості
продукції; виробничої, фінансово-господарської діяльності; правильності витрачання
грошових коштів на відрядження; стану торгівлі продовольчими та промисловими на
підприємствах, в установах та організаціях міста.
Ф. Р-1481
Справ:

Комітет народного контролю Ленінського району м. Києва
540; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
540; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, плани та звіти про роботу комітету. Протоколи звітно-виборних
зборів про обрання груп народного контролю. Звіти про роботу груп народного контролю на
підприємствах, установах, і організаціях. Акти перевірки: виробничої, фінансовогосподарської діяльності; дотримання штатно-кошторисної дисципліни в організаціях,
установах і підприємствах району. Аналітичні записки та довідки про роботу промислових
підприємств району з покращення якості продукції. Документи перевірки роботи науководослідних інститутів з виконання наукових планів, проектних розробок і їх впровадження в

народне господарство. Відомості про перевірку санітарного стану на територіях ЖЕКів,
підприємств торгівлі, громадського харчування та підготовку житлового господарства до
роботи в зимовий період.
Ф. Р-1482
Справ:

Комітет народного контролю Радянського району м. Києва
517; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
517; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти комітету. Документи про роботу
груп народного контролю в організаціях, установах та підприємствах району. Акти
перевірки: дотримання штатно-кошторисної дисципліни в організаціях, установах та
підприємствах району; правильності витрачання коштів на відрядження, передплату
періодичних видань, поштово-телеграфні витрати; стану техніки безпеки та охорони праці;
санітарного стану, виконання заходів з охорони басейну р. Дніпро від забруднення.
Відомості про перевірку стану побутового обслуговування мешканців району.
Ф. Р-1484
Справ:

Київський науково-дослідний інститут мікроприладів Київського
виробничого
об’єднання
”Кристал” Міністерства електронної
промисловості СРСР та його профспілковий комітет
911; 1963-1982 рр.

Опис 1
Справ:
350; 1963-1973 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Статут. Протоколи виробничих нарад,
засідань технічної ради. Положення про оплату праці та преміювання працівників. Титульні
списки капітального будівництва. Плани та ліміти з праці. Фінансові плани. Звіти: з
виробничої та фінансово-господарської діяльності;
впровадження винаходів та
раціоналізаторських пропозицій; стан техніки безпеки і охорони праці; підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи. Норми часу та розцінки на вироби.
Опис 2
Справ:
32; 1963-1968 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки.
Колективні договори. Кошториси витрат. Фінансово-статистичні звіти комітету профспілки.
Опис 3
Справ:
529; 1966-1982 рр.
Звіти з дослідно-конструкторської та науково-дослідної роботи.
Ф. Р-1485

Київський
трест
показових
ресторанів
“Київресторантрест”
Управління громадського харчування виконавчого комітету Київської
міської ради депутатів трудящих

Справ:

278; 1959-1966 рр.

Опис 1
Справ:
278; 1959-1966 рр.
Статут тресту. Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу.
Протоколи виробничих нарад. Плани: фінансові, товарообігу. Річні звіти та акти ревізій
фінансово-господарської діяльності тресту. Звіти з: розвитку та покращення громадського
харчування, кадрових питань. Штатні розписи, кошториси витрат. Ліміти з праці. Правила
обслуговування відвідувачів у ресторанах тресту.
Ф. Р-1486
Справ:

Київський механічний робітничий інститут
3; 1930-1934 рр.

Опис 1
Справ:
3; 1930-1934 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-1487
Справ:

Київський шостий завод фотоапаратури і приладдя Головного
управління кіномеханічної промисловості СРСР
1; 1939-1941 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1939-1941 рр.
Статут заводу.
Ф. Р-1488
Справ:

Київський завод пластмасових виробів “Київпластмас” Головного
управління господарчих виробів з пластмаси Міністерства місцевої
промисловості УРСР то його профспілковий комітет
296; 1958-1967 рр.

Опис 1
Справ:
190; 1958-1967 рр.
Статут заводу. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи виробничих
нарад; засідань художньо-технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Техніковиробничі та фінансові плани. Звіти з впровадження нової техніки, передової технології та
нових видів продукції; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні титульні списки
капітальних робіт. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні
розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Журнали реєстрації
раціоналізаторських пропозицій. Виробничі звіти. Норми часу та розцінки на виготовлення
виробів.
Опис 2
Справ:
106; 1958-1967 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Річні плани
роботи комітету профспілки. Кошториси витрат. Статистичні, фінансові звіти. Акти ревізій
фінансової діяльності комітету. Колективні договори.

Ф. Р-1489
Справ:

Київська трикотажна фабрика “Киянка” Республіканського
виробничого об’єднання трикотажної промисловості Міністерства
легкої промисловості УРСР та її профспілковий комітет
356; 1960-1967 рр.

Опис 1
Справ:
322; 1960-1967 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад; засідань
художньо-технічної ради, методичного бюро. Положення про преміювання працівників.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Баланси виробничої потужності фабрики. Плани
заходів з охорони праці та техніки безпеки. Звіти з кадрових питань. Норми виробітку та
розцінки на вироби. Технічна документація (характеристики, креслення, розрахунки та ін.) на
виготовлення виробів.
Опис 2
Справ:
34; 1962-1967 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси витрат, фінансові звіти, акти
ревізій фінансової діяльності комітету. Колективні договори.
Ф. Р-1490
Справ:

Київський державний учительський інститут Міністерства освіти
УРСР
338; 1945-1952 рр.

Опис 1
Справ:
338; 1945-1952 рр.
Протоколи засідань наукової ради та кафедр інституту. Кошториси витрат. Плани і
звіти з навчально-методичної, виховної, науково-дослідної роботи кафедр і факультетів,
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту. Звіти: державної
екзаменаційної комісії; студентських наукових гуртків, з фінансово-господарської діяльності;
кадрових питань. Рецензії, зауваження до програм, підручників. Тексти лекцій.
Ф. Р-1491
Справ:

Комітет народного контролю Подільського району м. Києва
407; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
407; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти комітету. Відомості про роботу
груп народного контролю на підприємствах, в установах та організаціях району. Довідки,
акти перевірки підприємств, установ та організацій району з питань: виробничої, фінансовогосподарської діяльності; дотримання штатно-кошторисної дисципліни;
покращення
асортименту та якості продукції; побутового обслуговування населення.
Ф. Р-1492

Комітет народного контролю Дарницького району м. Києва

Справ:

294; 1963-1975 рр.

Опис 1
Справ:
294; 1963-1975 рр.
Протоколи засідань, плани, звіти про роботу комітету. Довідки, акти перевірки
підприємств, установ і організацій району з питань: виробничої, фінансово-господарської
діяльності; правильності витрачання коштів на відрядження та передплату періодичних
видань; стану охорони водних ресурсів; будівництва очисних споруд.
Ф. Р-1493
Справ:

Комітет народного контролю Печерського району м. Києва
417; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
417; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, статистичні звіти про роботу комітету. Довідки про роботу груп
народного контролю на підприємствах, в установах та організаціях району. Відомості про
техніко-економічні показники діяльності підприємств промисловості; економію матеріалів,
електроенергії, палива. Акти перевірки виробничої, фінансово-господарської діяльності,
дотримання штатно-кошторисної дисципліни на підприємствах і організаціях району.
Ф. Р-1494
Справ:

Київська школа радіоелектроніки обласного комітету ДТСААФ СРСР
40; 1963-1967 рр.

Опис 1
Справ:
40; 1963-1967 рр.
Положення про школу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної
ради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани навчальнометодичної роботи. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти з
кадрових питань.
Ф. Р-1495-с
Справ:

Київське виробниче об’єднання “Октава” та його головний завод
“Генератор” Міністерства електронної промисловості СРСР
506; 1959-1980 рр.

Опис 1-с
Справ:

383; 1959-1980 рр.

Опис 2-с
Справ:
Ф. Р-1496

123; 1972-1980 рр.
Прокоф’єв Сергій Андрійович – український учений в галузі шляхота містобудування

Справ:

62; 1900-1942 рр.

Опис 1
Справ:
62; 1900-1942 рр.
Біографічні документи: службові посвідчення (1912, 1914, 1917, 1920), свідоцтво про
нагородження медаллю в пам’ять 300-річчя Дому Романових (1913), перепустка на Перший
з’їзд російських діячів шосейних справ (1914), профспілковий квиток (1930), особовий листок з
обліку кадрів (1942), автобіографії (1913,1942).
Документи творчої, наукової, службової і громадської діяльності: акти, висновки
експертиз, ревізій міцності мостів, доріг, фундаментів (1907, 1911, 1912, 1914); пояснювальна
записка та кошторис до проекту аркового залізобетонного віадука дороги БоржомоБакуріанської гілки Закавказької залізниці (1900). Пояснювальна записка, розрахунковий
кошторис до креслень та ескізних проектів мостів через: р. Сож в м. Гомелі (1913), р. Дніпро в
м. Могилеві (1914), р. Турію в м. Ковелі (1914), р. Рось в м. Богуславі (1928). Креслення: мосту
прольотом в 6-7 сажень (1915), тимчасової переправи через р. Дніпро (1915), різних типів
мостів (1915), вузлів та деталей для мостів (1915), льодорізів (1915), естакади для стрічкового
конвеєра Будянської фаянсової фабрики (1926). Кошторис на відновлення ланцюгового мосту
через р. Дніпро в м Києві (1923). Зошит з розрахунками перевірки міцності і стійкості
Либідського колектора в м Києві (1936). Пояснювальні записки, розрахунки до ескізного
проекту залізобетонної естакади мосту через р. Дніпро біля м. Черкаси (1929), арочного
залізобетонного покриття над електростанцією в м. Конотопі (1928). Обрахунки ваги
металевих частин прогонової будівлі мостів через річки Інгул і Ташлик (б/д). Чернетки до
проектів влаштування дамб, залізобетонних резервуарів та інших промислових споруд.
Листування з рідними (1903-1941), директором КПІ (1908), з друзями, колегами (1910-1941).
Листування з будівельним відділенням Київської міської управи з проханням дати висновки
до: будівельних проектів (1913-1916); реконструкції сходів до пам’ятника Св. Володимиру,
будівництва пакгаузу Київської митниці; зміцнення Десятинного спуску, Андріївської гори.
Службові листи, записки-повідомлення з питань рецензування дисертацій. Висновок до
проекту Київського вокзалу (1930). Посвідчення про відрядження (1911, 1912, 1914, 1917).
Програма курсу „Залізобетон і кам’яні споруди” (1918-1923). Список наукових праць (1936).
Акт приймання-передавання проектів влаштування тунелю для Печерського підйомника і
входу в тунель зі сторони Печерська у м. Києві (1935).
Фотографії.
Ф. Р-1497
Справ:

Комітет народного контролю Шевченківського району м. Києва
441; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
441; 1963-1990 рр.
Протоколи засідань, статистичні звіти про роботу комітету. Відомості про роботу груп
народного контролю на підприємства, в установах та організаціях району. Акти перевірки:
фінансово-господарської діяльності; дотримання штатно-кошторисної дисципліни;
правильності витрачання коштів на відрядження, послуги зв’язку; якості випуску продукції;
стану експлуатації житлового фонду на підприємствах, в установах та організаціях району.
Ф. Р-1498

Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського Головного
управління Міністерства суднобудівної промисловості СРСР та його

Справ:

профспілковий комітет
591; 1935-1940; 1943-1969 рр.

Опис 1
Справ:
341; 1943-1969 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Положення про оплату праці робітників,
інженерно-технічних працівників та службовців. Протоколи: засідань технічної ради та
комісії з якості продукції; виробничих нарад; конференцій раціоналізаторів. Штатні розписи
адміністративно-управлінських витрат.
Плани:
впровадження раціоналізаторських
пропозицій та нової техніки; з охорони праці та техніки безпеки. Річні звіти з виробничих та
кадрових питань. Норми часу та розцінки на виготовлення деталей, приладів, на проведення
електромонтажних, електроремонтних, ливарних
робіт. Журнали
реєстрації
раціоналізаторських пропозицій.
Опис 2
Справ:
43; 1947-1969 рр.
Протоколи засідань, кошториси, фінансові, статистичні звіти комітету профспілки.
Колективні договори.
Опис 3-с
Справ:

207; 1935-1940; 1943-1964 рр.

Ф. Р-1499
Справ:

Комітет народного контролю Московського району м. Києва
435; 1963-1990 рр.

Опис 1
Справ:
435; 1963-1990 рр.
Плани роботи комітету. Статистичні звіти. Відомості про роботу груп народного
контролю на підприємствах, в установах та організаціях району. Плани семінарів для голів
груп народного контролю. Акти, довідки перевірки виробничої, фінансово-господарської
діяльності, підвищення продуктивності праці, економного використання палива та
електроенергії на підприємствах, в установах та організаціях району.
Ф. Р-1500
Справ:

Трест “Будмеханізація” Головного управління
цивільного будівництва “Головкиївміськбуду”
339; 1955-1967 рр.

з

житлового

та

Опис 1
Справ:
313; 1955-1967 рр.
Розпорядження та накази з основної діяльності. Положення про Київське спеціальне
будівельно-монтажне управління тресту. Програми підрядних та субпідрядних робіт тресту.
Плани будівельно-монтажних робіт, автоперевезень, випуску валової продукції. Статистичні
звіти про кількісний та якісний склад працівників; фінансово-господарську діяльність. Річні
титульні списки капітальних робіт. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Штатні розписи.

Опис 2
Справ:
26; 1957-1967 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів. Фінансові та статистичні звіти.
Кошториси комітету профспілки. Колективні угоди.
Ф. Р-1501
Справ:

Київський міський будівельний трест “Київміськбуд-3” Головного
управління
з
житлового
та
цивільного
будівництва
“Головкиївміськбуду”
713; 1943-1981 рр.

Опис 1
Справ:
559; 1943-1981 рр.
Накази по тресту з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани
будівельно-монтажних робіт. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Відомості про
витрати на проведення будівельних робіт; впровадження нової техніки. Штатні розписи.
Звіти з кадрових питань.
Опис 2
Справ:
154; 1951, 1954-1980 рр.
Протоколи загальних зборів колективу, засідань комітету профспілки. Соціалістичні
зобов’язання та довідки про їх виконання. Кошториси витрат комітету профспілки.
Ф. Р-1502
Справ:

Завод друкарських
промисловості УРСР
1; 1944-1949 рр.

машинок

Народного

комісаріату

місцевої

Опис 1
Справ:
1; 1943-1949 рр.
Накази з основної діяльності.
Ф. Р-1503
Справ:

Республіканська художня середня
Міністерства культури УРСР
171; 1944-1968 рр.

школа

ім.

Т.

Г.

Шевченка

Опис 1
Справ:
165; 1944-1968 рр.
Накази Міністерства культури УРСР. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань
художньої та педагогічної рад. Статистичні відомості про плинність кадрів та успішність
учнів. Плани і звіти з навчально-виховної роботи. Кошториси витрат.
Опис 2
Справ:
6; 1953-1958 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Книга обліку коштів.
Ф. Р-1504

Київське державне хореографічне училище Міністерства культури

Справ:

УРСР
311; 1944-1968 рр.

Опис 1
Справ:
271; 1944-1968 рр.
Накази Міністерства культури УРСР. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань
педагогічної ради, методичних нарад. Афіші та програми концертів учнів, випускників
училища. Статистичні звіти про рух та успішність учнів. Звіти з кадрової роботи.
Опис 2
Справ:
40; 1948, 1949, 1951-1952, 1956-1968 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1506
Справ:

Київська спеціальна середня музична школа-інтернат ім. М. С. Лисенка
Міністерства культури УРСР
222; 1944-1968 рр.

Опис 1
Справ:
215; 1944-1968 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, методичного об’єднання вчителів. Плани
навчально-виховної роботи. Афіші концертів учнів школи. Звіти з капітального будівництва.
Відомості про успішність учнів.
Опис 1
Справ:
7; 1961-1962, 1964-1968 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси витрат,
фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
Ф. Р-1507
Справ:

Київський метрополітен ім. В. І. Леніна Головного управління
метрополітенів Міністерства шляхів сполучення СРСР
459; 1959-1980 рр.

Опис 1
Справ:
330; 1959-1968 рр.
Накази з основної діяльності. Доповідні записки виконкому Київської міської ради
депутатів трудящих про стан будівництва та введення в експлуатацію ділянки першої черги
метрополітену (станцій “Вокзальна-Дніпро”). Протоколи технічних нарад з питань
проектування і будівництва мостів через р. Дніпро та Русанівську протоку, ділянки
метрополітену Дніпро-Дарниця. Звіти: фінансові; з виконання плану капіталовкладень.
Відомості про кількісний і якісний склад працівників.
Опис 2
Справ:
53; 1960-1968 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні
угоди. Кошториси витрат, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.

Опис 3-с
Справ:
Ф. Р-1508
Справ:

76; 1961-1980 рр.
Київське перше медичне училище відділу охорони здоров’я виконавчого
комітету Київської міської ради депутатів трудящих
259; 1944-1968 рр.

Опис 1
Справ:
252; 1944-1968 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань педагогічної
ради, методичних комісій, предметних гуртків. Плани роботи училища. Плани семінарів
викладачів училища. Відомості про успішність учнів. Статистичні звіти про розподіл учнів за
спеціальностями. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи.
Опис 2
Справ:
7; 1959-1968 рр.
Плани роботи, кошториси витрат комітету профспілки.
Ф. Р-1509
Справ:

Київський міський онкологічний диспансер відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Київськї міської ради депутатів трудящих
275; 1947-1968 рр.

Опис 1
Справ:
275; 1947-1968 рр.
Розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР, накази Київського міського
відділу охорони здоров’я з медичних питань. Протоколи нарад лікарів-онкологів м. Києва.
Штатні розписи. Звіти про стан медичного обслуговування населення. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності диспансеру. Акти перевірки стану надання медичної
допомоги хворим на онкологію.
Ф. Р-1510
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Залізничної районної ради
народних депутатів м. Києва
313; 1943-1987 рр.

Опис 1
Справ:
313; 1943-1987 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань
медичної ради, виробничих нарад керівників лікувально-профілактичних установ. Річні звіти,
довідки про стан медичного обслуговування мешканців району, розвиток мережі установ
охорони здоров’я. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань
комітету профспілки.
Ф. Р-1512

Київський гірничобудівельний
промисловості СРСР

технікум

Міністерства

вугільної

Справ:

20; 1946-1950 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1946-1950 рр.
Накази, розпорядження Ради Міністрів СРСР, Міністерства вищої освіти СРСР питань
організації навчального процесу. Плани навчально-виховної та методичної роботи. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Ф. Р-1513
Справ:

Київський
будівельний
будівництва УРСР
288; 1946-1968 рр.

технікум

Міністерства

промислового

Опис 1
Справ:
288; 1946-1968 рр.
Накази, постанови, розпорядження Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР з питань організації навчального процесу. Накази з основної діяльності та особового
складу. Плани:
навчально-виховної та методичної роботи; семінарів
підвищення
кваліфікації викладачів технікуму. Штатні розписи. Кошториси фінансово-господарської
діяльності. Статистичні звіти про чисельність та склад працівників. Звіти державної
кваліфікаційної комісії технікуму.
Ф. Р-1514

Справ:

Київський завод електронних обчислювальних машин Всесоюзного
промислового об’єднання з виробництва електронних комплексів та
машин “Союзелектронмаш” Міністерства приладобудування, засобів
автоматизації та систем управління СРСР
797; 1965-1980 рр.

Опис 1
Справ:
614; 1965-1980 рр.
Накази з основної діяльності. Плани: технічні, виробничі, фінансові; науково-дослідної
та конструкторської роботи. Звіти з: впровадження раціоналізаторських пропозицій,
кадрової роботи. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Листування з Державним комітетом стандартів, мір та вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР з питань розробки державних стандартів на обчислювальні машини.
Опис 2
Справ:
56; 1965-1973 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки.
Колективні угоди. Фінансові звіти та кошториси витрат комітету профспілки.
Опис 3
Справ:
127; 1974-1980 рр.
Накази Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління
СРСР з питань випуску продукції. Накази з основної діяльності. Технічні, виробничі та
фінансові плани. Звіти з
впровадження наукової організації праці. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Статистичні звіти з підвищення кваліфікації кадрів.

Ф. Р-1515
Справ:

Київська філія Харківського бібліотечного інституту Міністерства
культури УРСР
64; 1961-1968 рр.

Опис 1
Справ:
64; 1961-1968 рр.
Накази Міністерства культури УРСР з питань організації навчально-методичної роботи.
Протоколи засідань ради інституту. Плани навчально-виховної роботи. Звіти про роботу
державної екзаменаційної комісії. Статистичні звіти з кадрових питань. Відгуки на
автореферати докторських дисертацій. Штатні розписи. Кошториси адміністративноуправлінських витрат.
Ф. Р-1516
Справ:

Київський державний інститут
Міністерства культури УРСР
1609; 1968-1983 рр.

культури

ім.

О.

Є.

Корнійчука

Опис 1
Справ:
1476; 1968-1980 рр.
Накази Міністерства культури УРСР про організацію навчально-виховної та науковометодичної роботи в інституті. Протоколи засідань ради інституту, кафедр. Плани наукової
роботи. Звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Списки наукових праць,
монографій професорсько-викладацького складу. Документи наукових конференцій. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансовогосподарської діяльності.
Опис 2
Справ:
88; 1968-1983 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
Опис 3
Справ:
10; 1970-1972 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки.
Кошториси витрат комітету.
Опис 4
Справ:
35; 1968-1980 рр.
Протоколи засідань: ради інституту, конкурсної комісії. Плани науково-дослідної та
методичної роботи; роботи кафедр. Протоколи зборів студентів. Програми студентських
наукових конференцій.
Ф. Р-1517

Києво-Печерський
культури УРСР

історико-культурний

заповідник

Міністерства

Справ:

500; 1943-1972 рр.

Опис 1
Справ:
500; 1943-1972 рр.
Накази директора з основної діяльності. Акти збитків, нанесених музею нацистськими
загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Протоколи засідань наукової
ради, виробничих нарад працівників. Плани наукової роботи. Відомості про виконання робіт
з розбирання завалів Успенського собору; оцінювання експонатів. Довідки про історикоархітектурні споруди та пам’ятники заповідника. Тематичні плани виставок. Конспекти
лекцій, екскурсій. Штатні розписи.
Ф. Р-1518
Справ:

Київський дослідний завод “Промзв’язок” Головного управління
промислових підприємств Міністерства зв’язку СРСР
775; 1966-1981 рр.

Опис 1
Справ:
674; 1966-1981 рр.
Накази Міністерства зв’язку СРСР з питань діяльності заводу. Протоколи технічних
нарад. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Норми розцінок, витрат
сировини на вироби заводу. Плани соціально-економічного розвитку заводу. Статистичні
звіти про створення нових типів машин, обладнання та приладів. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської
діяльності.
Опис 2
Справ:
101; 1967-1974 рр.
Протоколи звітно–виборних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
Плани роботи, фінансові звіти та кошториси витрат комітету профспілки.
Ф. Р-1519

Справ:

Трест з проектування та впровадження нової техніки в будівництво
“Київоргбуд” Головного управління з житлового та цивільного
будівництва виконавчого комітету Київської міської ради депутатів
трудящих
188; 1956-1968 рр.

Опис 1
Справ:
173; 1956-1968 рр.
Накази тресту з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Довідки про
використання прогресивних методів виготовлення залізобетонних виробів. Доповідна
записка про використання місцевих ґрунтів для будівництва житлових будинків у м. Києві.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
15; 1963-1967 рр.
Плани роботи та протоколи засідань комітету профспілки.

Ф. Р-1521
Справ:

Науково-дослідний інститут організації і механізації будівельного
виробництва Державного комітету у справах будівництва при Раді
Міністрів УРСР
177; 1957-1968 рр.

Опис 1
Справ:
177; 1957-1968 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани підрядних
робіт. Звіти з впровадження нової техніки та раціоналізаторських пропозицій. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів,
засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1522
Справ:

Науково-дослідний інститут економіки будівництва
комітету у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР
96; 1959-1963 рр.

Державного

Опис 1
Справ:
96; 1959-1963 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань наукової ради. Плани науководослідної роботи. Рецензії, відгуки на наукові роботи. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки.

Ф. Р-1523
Справ:

Науково-дослідний інститут впровадження передового досвіду у
будівництво та технічної інформації Державного комітету у справах
будівництва при Раді Міністрів УРСР
140; 1959-1963 рр.

Опис 1
Справ:
140; 1959-1963 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про інститут. Протоколи засідань бюро
раціоналізації та винахідництва. Протоколи засідань наукової ради інституту. Плани науководослідної роботи, впровадження нової техніки, прогресивних технологій. Рецензії, відгуки на
науково-дослідні роботи. Звіти з кадрових питань. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ф. Р-1524
Справ:

Вербицька Софія Степанівна – інженер-технолог Київського комбінату
хімічного волокна, Герой Соціалістичної Праці
19; 1956-1973 рр.

Опис 1
Справ:
19; 1956-1973 рр.
Біографічні документи: комсомольська путівка на Донбас (1956), посвідчення: члена
ревкомісії Київського обкому КПУ (1964), депутата Київради (1967), мандати делегата
конференцій, фестивалів (1963-1974), квиток на засідання Верховної Ради УРСР (1967),

свідоцтво про занесення до “Книги трудової слави Київщини” (1968). Почесні грамоти (19691979). Особистий щоденник (1973). Автобіографія (1975).
Документи творчої і громадської діяльності: Листування С. С. Вербицької як
депутата Верховної Ради УРСР (1971-1972) з установами, організаціями з питань будівництва
метрополітену на лівому березі Києва, поліпшення транспортного обслуговування (1971,
1972). Листування з учнями шкіл (1968, 1972), знайомими (1967-1973).
Статті Вербицької С. С., опубліковані в газетах “Правда України”, “Робітнича
трибуна”, “За Радянську Батьківщину” (1970-1972).
Публікації про Вербицьку С. С. в газетах “Правда”, “Радянська Україна”, “Вечірній
Київ”, “Комсомольское знамя” (1962-1974).
Ф. Р-1525
Справ:

Уповноважений Ради у справах релігії при Раді Міністрів УРСР
185; 1968-1984 рр.

Опис 1
Справ:
102; 1968-1972 рр.
Статистичні звіти про діяльність молитовних будинків, релігійних громад. Відомості
про роботу Генеральної асамблеї Всесвітньої ради церков (Швеція), перебування м. Києві
закордонних релігійних делегацій. Листування з виконавчим комітетом Київської міської
ради народних депутатів з питань дотримання законодавства про релігію. Різдвяні та
пасхальні вітання патріарха Московського та екзарха України. Статистичні звіти про
релігійні об’єднання, служителів культу, фінансово-господарську діяльність церков та
громад.
Опис 2-с
Справ:
Ф. Р-1526
Справ:
Опис 1
Справ:

83; 1968-1984 рр.
Бобров Віктор Флавіанович – професор, вчений у галузі авіаційного
будівництва
21; 1904-1971 рр.

21; 1904-1971 рр.
Біографічні документи: діаграма викладання предметів на механічному
відділенні КПІ з оцінками студента В. Ф. Боброва (1904, 1905), витяг з метричної книги
Києво-Володимирського собору про шлюб В. Ф. Боброва і Г. М. Гур’євої (1909), трудовий
список (трудова книжка) (1908-1938), членський квиток кандидата у члени Київської ради
наукової організації праці (1927), гостьовий квиток на засідання Надзвичайного VІІІ
Всесоюзного з’їзду Рад (1936), рішення Вищої атестаційної комісії про затвердження
професором (1939), автобіографія, анкети (1942, 1945).
Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження орденом Трудового Червоного
Прапора (2 жовтня 1945 р., газета “Пропеллер”), вітання співробітників Московського
авіаційного інституту (1945).
Свідоцтво про смерть (1946), некролог в газеті “Московський більшовик” (1946).
Статті, присвячені В. Ф. Боброву (1946, газета “Пропеллер”), відкриттю меморіальної
дошки (1971, газета “Прапор змагання”).

Фотографії: В. Ф. Боброва (1909-1940), з дружиною, дочкою (1909-1935), серед
професорсько-викладацького складу КПІ (1923-1924), членів авіаційного науково-технічного
товариства при КПІ (1925).
Ф. Р-1528
Справ:

Плигунов Олександр Сергійович – заслужений діяч науки і техніки
УРСР, вчений - хімік
122; 1925, 1934-1974 рр.

Опис 1
Справ:

122; 1925, 1934-1971 рр.
Біографічні документи: свідоцтво про закінчення Київського хімікотехнологічного інституту (1930), довідки про роботу головним інженером хімікофармацевтичного заводу (1937), витяг із протоколу про присудження вченого ступеня
кандидата хімічних наук (1938), особова справа (1944-1974), диплом кандидата хімічних наук
(1946), атестат професора (1961). Посвідчення директора, ректора КПІ (1952-1971), членів:
Київського обкому КПУ, ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи і науки. Мандати
делегата з’їздів КПРС і КПУ, посвідчення депутата Київради. Указ Президії Верховної Ради
СРСР про нагородження орденом Леніна (газета “Правда” 10.Х.1948). Грамота Президії
Верховної Ради УРСР про присвоєння почесного звання Заслуженого діяча науки і техніки
УРСР. Вітальні листи та телеграми. Поздоровлення Генерального консула ПНР в Києві з
нагоди нагородження Офіцерським Хрестом ІІ ступеня (1966).
Документи творчої, наукової, службової і громадської діяльності: висновок про
роботу заводу з випуску соди в м. Ашхабад (1943). Рукописи наукових статей. Довідка про
проведення науково-дослідних робіт з переробки глин і каолінів на глинозем. Робочі щоденник
та зошит з записами про перебування у відрядженні в США, звіт про відрядження до м. Брно,
ЧССР. Рукописи лекцій для студентів кафедри технології неорганічних речовин. Список
наукових праць.
Статті, опубліковані в газетах, тексти виступів, доповідей на конференціях,
симпозіумах.
Документи про О. С. Плигунова: рецензії професорів Д. А. Чорнобаєва і В. Ізвєкова на
роботи О. С. Плигунова. Відгуки про наукову, методичну і педагогічну діяльність.
Фотографії серед друзів, колег, учасників
конференцій, з льотчиком-космонавтом Г.
Т. Береговим, секретарем ЦК ЛКСМУ В.С.Шевченко (1969), (1964-1971), Б. Є. Патоном (б/д).
Ф. Р-1529
Справ:

Граціанський Олексій Миколайович – Герой Радянського Союзу,
провідний інженер Київського авіаційного заводу
31; 1922, 1925-1976 рр.

Опис 1
Справ:
31; 1922, 1925-1976 рр.
Біографічні документи: матрикул студента КПІ з фотографією (1921), студентська
картка (1925), трудова книжка (1930), посвідчення про закінчення курсів Вищої льотної і
штурманської підготовки при командному факультеті Військової Повітряної Академії ім.
Жуковського (21 квітня 1939), посвідчення депутата (1947), плакат-листівка кандидата у
депутати (1947). Довідки, що підтверджують участь у бойових діях, польотах до блокадного
Ленінграда у 1941-1944 рр.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання Героя Радянського Союзу
(1957, газета). Посвідчення за підписом О. К. Антонова про нагородження пам’ятною
медаллю та нагрудним знаком за участь у створенні літака АН-22. Тексти виступів, статті,
надруковані у газетах.
Фотографії: (1925, 1930, 1931, 1975).
Ф. Р-1530
Справ:

Антонов Олег Костянтинович – генеральний конструктор Київського
механічного заводу
47; 1930-1977 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1930-1977 рр.
Біографічні документи: коротка біографічна довідка, виправлена власноруч
Антоновим О. К. (1966), Указ Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання Героя
Соціалістичної Праці (1966), плакат-листівка кандидата у депутати Верховної Ради СРСР по
Києво-Святошинському виборчому округу № 494 (1974), Указ Президії Верховної Ради
Української РСР про присвоєння почесного звання Заслуженого діяча науки Української РСР
(1976), свідоцтво учасника Виставки передового досвіду СРСР, почесні грамоти, вітальні
листи, телеграми, поздоровлення з нагоди присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці
(1966), в тому числі з оригіналами підписів академіка О. В. Палладіна, конструктора
А. М. Туполєва; вітальні листівки з нагоди 70-річчя з дня народження, свят з підписами
академіка В. М. Глушкова, першого секретаря ЦК КПУ В. В. Щербицького, телеграми від
М. Д. Стражеска, М. П. Бажана, А. О. Жданова, А. А. Гречка, О. П. Ляшка.
Документи трудової, наукової, технічної, громадської діяльності: карткихарактеристики на працівників бюро, складені Антоновим. Листування з діячами науки та
техніки, представниками влади. Статті О. К. Антонова.
Фотографії: літака “Аист”, створеного Антоновим О. К. у 1940 р., робочого кабінету
О. К. Антонова, фотографії з видатними діячами літакобудування,
космонавтики:
С. В. Ільюшиним, Ю. О. Гагаріним, Г. М. Титовим, льотчицею М. Л. Попович, академіком А.
І. Бергом, серед депутатів Верховної Ради СРСР, делегатів ХХІV з’їзду КПУ (1963-1977).
Альбом з фотографіями та ескізами планерів, календар з зазначенням дат перших
польотів літаків авіаконструктора Антонова О. К. (1977).
Ф. Р-1531
Справ:

Огієвський Володимир Васильович – професор, заслужений працівник
вищої школи УРСР, засновник радіотехнічного факультету Київського
політехнічного інституту
112; 1917-2003 рр.

Опис 1
Справ:
112; 1917-2003 рр.
Біографічні документи батька – Огієвського Василя Дмитровича (1861– 1821),
професора, вченого в галузі лісівництва.
Біографічні документи Огієвського Володимира Васильовича: відомість успішності
учня електромеханічного класу іскрової роти (1912), послужний список прапорщика запасу
інженерних військ (1916), нагородний лист прапорщика (1917).
Посвідчення: члена Всеросійського з’їзду радіотелеграфістів, начальника Київської
радіостанції. Мандат представника Народного комісаріату з військових справ РСФРР.

Послужний список офіцера восьмого авіаційного дивізіону, обліково-військовий квиток.
Довідка про роботу в спецвідділі НКВС СРСР. Грамоти, запрошення, вітальні листи,
телеграми, адреси з нагоди ювілейних дат та урочистих свят.
Документи
наукової і творчої діяльності: копії статей, нарису “Зарождение
специальности радиотехники в Киевском политехническом институте”. Відгуки на
дисертаційні роботи та книги. Статті, опубліковані в газетах. Листування з колегами,
друзями.
Статті про В. В. Огієвського у “Віснику вищих навчальних закладів СРСР” (№3, 1960;
№ 11, 1970).
Фотографії (1919-1920, 1960, 1976, 1977), фотокопія журналу “Радіо для всіх” (1925,
випуск 1).
Ф. Р-1532
Справ:

Царик Григорій Якович – токар заводу “Арсенал”, Герой Соціалістичної
Праці
22; 1947-1974 рр.

Опис 1
Справ:
22; 1947-1974 рр.
Біографічні документи: свідоцтва про занесення до “Книги трудової слави” та
“Книги пошани” заводу “Арсенал”, посвідчення про раціоналізаторські пропозиції, довідки
про роботу на заводі “Арсенал”, коротка автобіографія, поздоровлення з нагоди присвоєння
звання Героя Соціалістичної Праці, запрошення, вітальні адреси, почесні грамоти.
Документи громадської діяльності: рукописи виступів на урочистих зібраннях;
документи діяльності Г. Я. Царика як депутата Верховної Ради УРСР (1968-1974),
зобов’язання бригади Г.Я. Царика (1968-1973). Листи, запити депутата Верховної Ради УРСР,
звернення виборців, відповіді на запити депутата від підприємств, установ, організацій.
Документи про Г. Я. Царика: фотографії серед передовиків п’ятирічок під час зустрічі
в редакції “Радянська Україна”. Некролог у газеті “Радянська Україна” (1974).
Ф. Р-1533
Справ:
Опис 1
Справ:

Щербина Віктор Петрович
Соціалістичної Праці
27; 1956-1977 рр.

–

токар

заводу

“Арсенал”,

Герой

27; 1956-1977 рр.
Біографічні документи: характеристика, квиток депутата Верховної ради УРСР
(1971), посвідчення, мандати учасника зльотів ударників праці, посвідчення члена Київського
обкому КПУ, автобіографія (1977), свідоцтво про занесення до “Книги пошани” заводу
“Арсенал”, грамота Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання Героя
Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і Золотої медалі “Серп і молот” (1974),
диплом про присвоєння звання “Відмінник якості” (1976). Почесні грамоти, вітальні листи,
поздоровлення, запрошення з нагоди урочистих дат та нагороджень.
Документи громадської діяльності: тексти виступів на урочистих зібраннях,
конференціях. Документи діяльності В. П. Щербини як депутата Верховної Ради УРСР (19751977). Плакати-листівки кандидата у депутати Верховної Ради Української РСР по
Кіровському виборчому округу № 9 та Печерському виборчому округу № 11 м. Києва.
Листування депутата Верховної Ради УРСР з підприємствами, установами м. Києва.

Документи про В. П. Щербину: статті в газетах “Вечірній Київ”, “Культура і життя”,
“Арсеналець”, “Советский часовой” (1974-1976).
Фотографія бюсту В. П. Щербини (скульптор М. І. Гельман) (1975). Фотографії (1976).
Ф. Р-1534
Справ:

Копистинський Євген Августович – вчений в галузі психіатрії, завідувач
кафедрою психіатрії Київського медичного інституту
25; 1904-1954 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1904-1954 рр.
Біографічні документи: автобіографія (б/д.), листки обліку кадрів, копія диплому
доктора медичних наук, копії наказів про призначення на посаду, довідки про роботу (19211948), особова справа (1936-1948).
Документи службової, наукової, творчої і громадської діяльності:
доповіді,
повідомлення на засіданнях: медичного товариства м. Пензи; ради лікарів Бурашевської
колонії; ради лікарів земської лікарні Кам’янець-Подільської губернії; Київського товариства
психіатрів; на конференції медичних працівників психіатричної лікарні, психіатричного
інституту. Доповідні записки з питань організації психіатричної допомоги населенню,
організації дитячої психіатричної клініки при Київському медінституті. Друковані праці
лікарів-учасників наукових конференцій Київської психіатричної лікарні. Схема
реконструкції і будівництва Київської психіатричної лікарні (1936). Звіти
Є. А.
Копистинського як голови наукових конференцій психіатрів про проведену роботу. Список
наукових праць.
Ф. Р-1535
Справ:

Стрельський В’ячеслав Ілліч – професор, доктор історичних наук,
завідувач кафедрою архівознавства та спеціальних історичних
дисциплін Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
122; 1935-1984 рр.

Опис 1
Справ:
122; 1935-1984 рр.
Біографічні документи: довідки про навчання в Московському історико-архівному
інституті, присудження вченого ступеня кандидата історичних наук. Копія наказу
Міністерства вищої освіти СРСР про затвердження в. о. завідувача кафедри архівознавства
КДУ, копія атестата професора, диплом доктора історичних наук. Автобіографія. Списки
наукових праць. Поздоровлення, телеграми, почесні грамоти і дипломи.
Документи службової, наукової, творчої, педагогічної і громадської діяльності:
рукописи: дипломної роботи, книги “Патріотичні традиції сибіряків”, доповідей, лекцій,
статей. Тези виступів на пленумах, нарадах, конференціях. Рецензії та відгуки: на
аспірантські роботи, кандидатські і докторські дисертації, статті, брошури, сценарії історикохудожніх і документальних фільмів. Листування з друзями, колегами.
Документи про В. І. Стрельського: характеристики, посвідчення, виписи з протоколів,
відгуки про роботу. Рецензії професора Введенського А. А. на роботи Стрельського В. І.
Відомості про роботу в складі наукової ради АН УРСР, ученої ради КДУ, Колегії Архівного
управління при Раді Міністрів УРСР, президії Київської міської організації Товариства
охорони пам’ятників історії і культури,
редакційної колегії науково-інформаційного
бюлетеня “Архіви України”.

Статті про В. І. Стрельського, надруковані в газетах.
Фотографії: серед членів Президії Московського міського бюро пролетарського
студентства, на відбудові Хрещатика (1944), серед учасників нарад, конференцій, викладачів,
випускників КДУ. Малюнки В. І. Стрельського.
Ф. Р-1536
Справ:

Грищенко Микита Минович – заслужений діяч науки УРСР, професор
кафедри педагогіки Київського державного університету ім.
Т. Г. Шевченка
137; 1940-1986 рр.

Опис 1
Справ:

137; 1940-1986 рр.
Біографічні документи: посвідчення про закінчення Київських вищих
педагогічних курсів, довідки про: роботу в Українському науково-дослідному інституті
педагогіки, Київському інституті соціального виховання. Відомості про передачу у фонд
оборони країни облігацій (1941). Копія диплому про присудження вченого ступеня кандидата
педагогічних наук. Копія витягу з протоколу Вищої атестаційної комісії при Міністерстві
вищої освіти СРСР про затвердження вченого ступеня доктора педагогічних наук. Подяка від
М. П. Бажана за участь у створенні першої багатотомної енциклопедії українського народу.
Запрошення, вітальні листи та адреси з нагоди урочистих дат, почесні грамоти, телеграми.
Листування з друзями, колегами, аспірантами, учителями. Відгуки на монографії, публікації
статей.
Документи наукової, творчої, педагогічної і громадської діяльності: монографії,
дисертація на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук, методичні розробки, тези
наукових праць, статті, нариси про будівництво вищої школи на Україні в перші роки
радянської влади. Список опублікованих наукових праць.
Фотографії (1964).
Ф. Р-1537
Справ:

Київська друга кооперативна професійна школа Київської окружної
інспекції народної освіти
1; 1919-1930 рр.

Опис 1
Справ:
1; 1919-1930 рр.
Особова справа учениці Ельвової Софії Яківни.
Ф. Р-1538
Справ:

Семінський Віталій Купріянович – токар заводу „Червоний екскаватор”,
заслужений винахідник УРСР, лауреат Державної премії УРСР
32; 1948-1983 рр.

Опис 1
Справ:
32; 1948-1983 рр.
Біографічні документи: свідоцтва про: занесення до Книги трудової слави;
нагородження медалями ВДНГ; присвоєння звання “Заслужений винахідник УРСР”.
Посвідчення, почесні грамоти, дипломи, вітальні адреси, листи з нагоди ювілейних дат та
урочистих подій.

Документи творчої діяльності: Перелік винаходів та раціоналізаторських пропозицій,
рекомендованих для впровадження у виробництво. Дипломи лауреата виставок, конкурсів.
Листування з новаторами-винахідниками. Фотокопії обкладинок книг, написаних Семінським
В. К.
Документи про В. К. Семінського: статті про В. К. Семінського, надруковані в газетах.
Фотографії на робочому місці, з членами бригади, політичними діячами.
Ф. Р-1539
Справ:

Вєтров Юрій Олександрович – член кореспондент АН УРСР, професор,
доктор технічних наук
105; 1916-1983 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1916-1983 рр.
Біографічні документи: витяг з метричної книги про народження (1917), довідки,
посвідчення про навчання в трудовій школі та інституті. Трудовий
список (трудова
книжка). Службові характеристики. Грамоти, квитки учасника всесоюзних і міжвузівських
змагань та спартакіад, члена профспілок, товариств. Диплом кандидата технічних наук.
Атестат доцента, професора, диплом доктора технічних наук. Грамоти, вітальні листи з
нагоди урочистих свят та ювілейних дат.
Документи творчої, наукової, педагогічної і громадської діяльності: відомості про
участь в роботі міжнародних конференцій; статті, доповіді, рукописи лекцій, наукових праць,
статей. Відгуки на кандидатські дисертації. Списки наукових праць. Авторські свідоцтва на
винаходи. .
Фотографії під час перебування у Військовій Інженерній Академії Червоної Армії ім.
Куйбишева, на військовій службі у 1941-1945.
Ф. Р-1540
Справ:

Шоста клінічна лікарня № 6 „Медмістечко” відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Жовтневої районної ради народних депутатів
м. Києва
261; 1961-1979 рр.

Опис 1
Справ:
250; 1961-1979 рр.
Розпорядження та накази з основної діяльності. Протоколи конференцій медичних
працівників. Плани роботи лікарні. Штатні розписи. Робочі і фінансові звіти. Протоколи
засідань комітету.
Опис 2
Справ:
11; 1971-1976 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань медичної ради лікарні. Річні звіти
відділень лікарні.
Ф. Р-1541

Білий Михайло Ульянович – завідувач кафедрою оптики Київського
державного університету, професор, доктор фізико-математичних наук

Справ:

74; 1965-1985 рр.

Опис 1
Справ:
74, 1965-1985 рр.
Біографічні документи: рішення ВАК про присвоєння наукового ступеня доктора
фізико-математичних наук та затвердження звання професора. Документи наукової,
педагогічної, громадської діяльності.
Перелік наукових праць і винаходів, огляд науково-педагогічної та громадської
діяльності, статті, тексти доповідей, виступів.
Документи: звіти, листування з питань депутатської діяльності. Запрошення на
церемонію присвоєння М. У. Білому звання Почесного доктора університету ім. Лайоша
Кошута. Вітання від діячів науки, техніки, літератури.
Фотографії: (1976-1984), у т. ч. з А. М. Александровим, Б. Є. Патоном (1984).
Ф. Р-1542
Справ:

Ленінградська районна у м. Києва державна адміністрація
2521; 1973-2001 рр.

Опис 1
Справ:
1794; 1973-1992 рр.
Протоколи, розпорядження, рішення виконкому районної ради народних депутатів та
документи до них. Протоколи, стенограми та рішення сесій районної ради народних
депутатів. Протоколи засідань постійних комісій, депутатських груп. Постанови та рішення
комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради. Протоколи окружних, дільничних
виборчих комісій про результати виборів Президента України, депутатів до райради. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
Опис 2
Справ:
147; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента України у Ленінградському районі м. Києва
з основної діяльності. Протоколи нарад з керівниками управлінь та відділів. Протоколи
засідань постійних комісій, опікунської ради. Документи ліквідованих суб’єктів
підприємницької діяльності, юридичних осіб. Реєстр громадських об’єднань району. Штатні
розписи. Кошториси витрат.
Опис 3
Справ:
108; 1994-1995 рр.
Протоколи засідань виконкому районної ради народних депутатів м. Києва та рішення
до них. Розпорядження голови виконкому з основної діяльності. Протоколи засідань
постійних комісій, опікунської ради. Перелік громадських об’єднань району. Документи
ліквідованих суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Штатні розписи.
Опис 4
Справ:
438; 1995-2001 рр.
Розпорядження голови
райдержадміністрації з основної діяльності. Протоколи
апаратних нарад з керівниками управлінь та відділів. Перелік громадських об’єднань району.
Статистичні звіти про розгляд звернень громадян. Протоколи засідань комісії у справах
неповнолітніх, опікунської ради. Штатні розписи. Кошториси на утримання апарату.

Опис 5
Справ:
18; 1992-1994 рр.
Протоколи засідань сесій Ленінградської районної ради народних депутатів; постійно
діючих комісій. Свідоцтва про реєстрацію купівлі-продажу комунального майна.
Опис 6
Справ:
16; 1973-1989 рр.
Листування з виконкомом Київської міськради депутатів трудящих та з уповноваженим
Ради у справах релігії по м. Києву. Довідка про дотримання законодавства про релігійні
культи.
Ф. Р-1543
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Мінської районної ради
народних депутатів м. Києва
134; 1975-1978 рр.

Опис 1
Справ:
134; 1975 -1978 рр.
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани, штатні розписи відділу,
підприємств житлово-комунального господарства та торгівлі. Відомості про надходження
податків. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Протоколи звітно-виборних та загальних зборів, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1544
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Дніпровської районної ради
народних депутатів м. Києва
497; 1969-1984 рр.

Опис 1
Справ:
497, 1969-1984 рр.
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани відділу, підприємств
житлово-комунального господарства та торгівлі. Штатні розписи відділу та бюджетних
установ району. Відомості про надходження податків. Статистичні звіти про роботу з
кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних та
загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.

Ф. Р-1545
Справ:

Прокуратура м. Києва
321; 1943-1981 рр.

Опис 1
Справ:
321; 1943-1981 рр.
Накази Генерального прокурора СРСР і Прокурора УРСР з питань прокурорського
нагляду та діяльності прокуратур. Накази з основної діяльності та особового складу.
Доповідні записки, інформації, огляди про діяльність прокуратури та її відділів. Протоколи
міжвідомчих та оперативних нарад. Штатні розписи, кошториси та звіти з фінансовогосподарської діяльності. Протоколи засідань комітету профспілки.

Ф. Р-1546
Справ:

Київська міська організація Українського товариства охорони природи
245; 1960-1979 рр.

Опис 1
Справ:
245; 1960-1979 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань секцій. Плани роботи товариства.
Звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Кошториси прибутків і витрат.
Ф. Р-1547
Справ:

Дитяча спеціалізована клінічна лікарня № 14 відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
485; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
485; 1943-1980 рр.
Накази, розпорядження міського відділу охорони здоров’я з питань медичного
обслуговування дітей. Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи науковопрактичних конференцій, виробничих нарад, засідань медичної ради. Звіти про роботу
лікарні. Кошториси та річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1548
Справ:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Ленінградської районної ради
народних депутатів м. Києва
268; 1973-1984 рр.

Опис 1
Справ:

268; 1973-1984 рр.
Накази з основної діяльності. Бюджет району. Фінансові плани відділу, підприємств
житлово-комунального господарства та торгівлі. Штатні розписи відділу і бюджетних
установ району. Відомості про надходження
податків. Статистичні звіти про роботу з
кадрами. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних та
загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1549
Справ:

Київська міська рада з туризму та екскурсій
республіканської ради з туризму та екскурсій УРСР
65; 1976-1980 рр.

Української

Опис 1
Справ:
65; 1976-1980 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань: президії ради, комісії із
розподілу туристичних путівок. Плани роботи ради. Відомості про підготовку до
Олімпійських ігор 1980 р. Протоколи пленумів федерації туризму. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Ф. Р-1550

Комітет народного контролю Ленінградського району м. Києва

Справ:

277; 1973-1990 рр.

Опис 1
Справ:
277; 1973-1990 рр.
Протоколи засідань комітету та документи до них. Плани роботи комітету, груп
народного контролю на підприємствах, в установах та організаціях району. Акти перевірки
будівельно-монтажних робіт, якості продукції, правил торгівлі, надання медичної допомоги,
транспортного обслуговування.
Ф. Р-1551
Справ:

Управління державного страхування м. Києва Головного управління
державного страхування УРСР
596; 1943-1980 рр.

Опис 1
Справ:
545; 1943-1980 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Річні звіти з фінансово-оперативної
діяльності інспекцій державного страхування. Відомості про облік об’єктів обов’язкового
страхування, виплату страхових сум. Доповідні записки про розвиток добровільних видів
страхування. Штатні розписи. Звіти з кадрової роботи. Кошториси адміністративногосподарських витрат.
Опис 2
Справ:
51; 1964-1980 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Соціалістичні зобов’язання колективу
управління.
Ф. Р-1552
Справ:

Київський міський будівельний трест “Київміськбуд-7” виконавчого
комітету Київської міської ради народних депутатів
311; 1976-1991 рр.

Опис 1
Справ:

311; 1976-1991 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани та звіти з
підрядних будівельно-монтажних робіт та введення об’єктів в експлуатацію. Висновки з
будівництва та реконструкції споруд. Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1553
Справ:

Київський завод “Кристал” Всесоюзного виробничого об’єднання з
виготовлення
діамантів
“Союзпромкристал”
Міністерства
приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
388; 1968-1980 рр.

Опис 1
Справ:
388; 1968-1980 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Довідка про виконання
техніко-економічних показників. Технічні, виробничі та фінансові плани. Звіти з фінансово-

господарської діяльності, впровадження раціоналізаторських пропозицій, кадрових питань.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1554

Справ:

Комітет з питань науки та технологій Департаменту економіки, фінансів
і бюджету Київської міської державної адміністрації
(з 1988 – червень 1989 р. – мав назву Технічне управління Київського
міськвиконкому; червень 1989 – травень 1992 р. – Управління по науці і
техніці виконкому міськради; травень 1992 – квітень 1993 р. Комітет з
питань науки та технологій …)
455; 1972-1993 рр., оп. 1, 1-ос

Опис 1
Справ:
424; 1972-1993 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи оперативних нарад. Плани: фінансові;
науково-дослідних робіт та впровадження досягнень науки та техніки у міське господарство.
Звіти з виконання будівельних робіт, реконструкції будинків та споруд, кадрової роботи.
Штатні розписи. Протоколи звітно-виборних та загальних профспілкових зборів, засідань
комітету профспілки.
Опис 1-ос
Справ:
31; 1972-1993 рр.
Особові справи робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати
працівникам.
Ф. Р-1555
Справ:

Київський торговельно-економічний інститут Міністерства торгівлі
УРСР
1340; 1966-1981 рр.

Опис 1
Справ:
236; 1966-1981 рр.
Накази Міністерств вищої та середньої спеціальної освіти СРСР та УРСР, торгівлі УРСР
з питань організації навчально-методичної роботи у вищих навчальних закладах. Накази з
основної діяльності. Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії. Відомості про
чисельність студентів; діяльність Одеської, Чернівецької та Вінницької філій. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборнчих та загальних
зборів членів профспілки.
Опис 2
Справ:
77; 1966-1980 рр.
Протоколи засідань ради інституту. Плани та звіти про роботу аспірантури; лабораторій.
Акти впровадження науково-дослідних робіт.
Опис 3
Справ:
757; 1966-1980 рр.
Протоколи засідань кафедр, факультетів. Плани та звіти про роботу факультетів, кафедр,
студентських наукових гуртків.

Опис 4
Справ:
108; 1969-1974 рр.
Відомості про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Опис 5
Справ:
162; 1975-1981 рр.
Дипломні роботи студентів.
Ф. Р-1556
Справ:

Виконавчий комітет Мінської районної ради народних депутатів
м. Києва
1407; 1975-1992 рр.

Опис 1
Справ:
1407; 1975-1992 рр.
Розпорядження голови райради з основної діяльності. Протоколи, стенограми та рішення
сесій районної ради народних депутатів; засідань виконкому. Рішення виконкому та
документи до них. Відомості про роботу постійно діючих комісій. Протоколи виборчих комісій
з виборів депутатів до міської та районної рад, суддів. Протоколи засідань опікунської ради.
Статистичні звіти про склад депутатів райради,
постійних комісій. Кошториси
адміністративно-управлінських витрат. Протоколи загальних зборів.
Ф. Р-1557-с
Справ:

Київський завод “Радіоприлад” ім. С. П. Корольова Міністерства
радіопромисловості СРСР
120; 1954-1972 рр.

Опис 2-с
Справ:

120; 1954-1972 рр.

Ф. Р-1558

Справ:

Київський експериментальний завод дорожнього машинобудування
“Дормаш” Головного управління комунального машинобудування
Міністерства
будівельного,
дорожнього
і
комунального
машинобудування УРСР
508; 1958-1979 рр.

Опис 1
Справ:
428; 1958-1979 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти: технічні, виробничі, з фінансовогосподарської діяльності, випуску та собівартості продукції, роботи з кадрами, впровадження
раціоналізаторських пропозицій і нової техніки у виробництво. Норми часу та розцінки на
вироби заводу. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.

Опис 2
Справ:
80; 1958-1969 рр.
Протоколи
звітно-виборних та загальних зборів, засідань комітету профспілки.
Соціалістичні зобов’язання колективу заводу. Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти
комітету профспілки.
Ф. Р-1559
Справ:

Тарасюк Павло Юхимович – Герой Соціалістичної Праці, генеральний
директор Київського виробничого експериментального взуттєвого
об’єднання “Київ”, кандидат технічних наук
19; 1952-1980, 1985 рр.

Опис 1
Справ:

19; 1952-1980, 1985 рр.
Біографічні документи: копія диплому про закінчення Київського технологічного
інституту легкої промисловості. Накази про призначення: директором Київської першої
взуттєвої фабрики, генеральним директором виробничого експериментального взуттєвого
об’єднання “Київ”. Копія диплому про присудження вченого ступеня кандидата технічних
наук, автобіографія та особовий листок з обліку кадрів. Посвідчення: депутата, члена
товариств, про відзначення значками ДТСААФ, почесні грамоти і вітальні листи з нагоди
урочистих дат та нагороджень.
Документи творчої та службової діяльності: рукописи статей, тексти доповідей та
виступів, присвячені підвищенню якості продукції, ефективності науково-технічного
прогресу, організації соціалістичного змагання.
Фотографії (1956-1977).
Ф. Р-1560
Справ:

Жмудський Олександр Захарович – заслужений діяч науки УРСР,
професор кафедри загальної фізики Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка, доктор фізико-математичних наук
48; 1934-1985 рр.

Опис 1
Справ:
48; 1934-1985 рр.
Біографічні документи: довідка-посвідчення про роботу в університеті; квитки: члена
профспілки та товариства “Знання”. Посвідчення: про навчання на фізико-математичному
факультеті університету, проректора з наукової роботи, делегата конференції Міжнародного
агентства з атомної енергії, проректора КДУ, про присвоєння почесного звання “Заслужений
діяч науки УРСР”. Витяг з протоколу Вищої атестаційної комісії при Міністерстві вищої
освіти СРСР про присудження вченого ступеня доктора фізико-математичних наук, мандати
учасника з’їздів і конференцій, подяки, грамоти. Вітальні листи, телеграми від представників
науки, освіти, культури, поздоровлення з підписами М. П. Бажана,
М. У. Білого,
П. Т. Тронька, Б. Є. Патона.
Документи творчої, наукової, службової і громадської діяльності: доповіді, лекції,
методичні розробки, статті. Документи про роботу у Комітеті з державних премій УРСР,
правлінні республіканського товариства “Знання” УРСР.
Документи про О. З. Жмудського: статті про Жмудського в газетах та журналах.
Фотографії.

Ф. Р-1561
Справ:

Київський міський комітет профспілки
Українського республіканського комітету
працівників УРСР
196; 1975-1981 рр.

медичних працівників
профспілок медичних

Опис 1
Справ:
196; 1975-1981 рр.
Протоколи та стенограми конференцій, пленумів. Плани роботи. Відомості про
присвоєння медичним установам звання “Зразкова медична установа”. Соціалістичні
змагання колективів медичних установ. Звіти про виконання колективних угод, оздоровлення
дітей. Штатні розписи.
Ф. Р-1562
Справ:

Київська міська рада професійних спілок Української республіканської
ради професійних спілок УРСР
505; 1975-1980 рр.

Опис 1
Справ:
505; 1975-1980 рр.
Протоколи та стенограми пленумів міської ради профспілок. Протоколи засідань та
постанови Київської міської ради профспілок. Звіти про виконання соціалістичних
зобов’язань; чисельність працюючих на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва.
Відомості про участь у Всесоюзному фестивалі самодіяльної художньої творчості. Штатні
розписи. Фінансові звіти.
Ф. Р-1563
Справ:

Київська міська організація товариства охорони пам’яток історії та
культури Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
УРСР
233; 1966-1979 рр.

Опис 1
Справ:
233; 1966-1979 рр.
Постанови президії правління Київської міської організації охорони пам’яток.
Листування з Українським товариством охорони пам’яток з питань виявлення та збереження
пам’яток історії та культури. Протоколи засідань президії правління і секцій товариства та
документи до них. Списки музеїв та музейних кімнат, пам’яток архітектури м. Києва.
Довідки про лекційну та екскурсійну роботу. Кошториси адміністративно-управлінських
витрат. Штатні розписи. Протоколи звітно-виборних зборів, засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1564

Обсерваційно-пропускний пункт полонених та біженців на станції
“Дарниця” Київської губернії

Справ:

2; 1919 р.

Опис 1
Справ:
2; 1919 р.
Накази по обсерваційно-пропускному пункту. Списки військовополонених, які
прибули до обсерваційно-пропускного пункту.
Ф. Р-1565

Справ:

Граціанська Любов Миколаївна – доцент механіко-математичного
факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка,
кандидат педагогічних наук, вчена в галузі історії та методики
викладання математики
105; 1919-1979 рр.

Опис 1
Справ:
105; 1919-1979 рр.
Біографічні документи: атестат про закінчення Київських жіночих курсів, довідки про
роботу, автобіографії, анкети, листки з обліку кадрів, характеристики і рекомендації. Атестат
вчителя середньої школи. Витяги з протоколу ВАК при Міністерстві вищої освіти СРСР про
затвердження доцентом КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Грамоти, запрошення на наукові
конференції .
Документи творчої діяльності: дисертаційна робота, наукові статті, опубліковані в
газетах та журналах. Рекомендації з методики проведення екзаменів з математики і фізики,
організації педагогічної практики. Рукописи наукових праць. Тексти лекцій з історії і
методики викладання математики. Навчальні плани, програми, тематика дипломних робіт.
Листування з братом І. Граціанським, рідними, знайомими.
Документи про Л. М. Граціанську: нарис В. О. Волкової “Л. М. Граціанська”,
документи про роботу Л. М. Граціанської членом бюро секції математики при правлінні
республіканського товариства “Знання”.
Фотографії та малюнки до монографії “Нариси з народної математики” (б/д).
Фотографії з учнями, студентами.
Ф. Р-1566
Справ:

Трест “Київміськбуд-8” Головного управління з житлового та
цивільного будівництва “Головкиївміськбуду” виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів
207; 1978-1987 рр.

Опис 1
Справ:
207; 1978-1987 рр.
Накази з основної діяльності. Плани підрядних будівельно-монтажних робіт,
фінансування капіталовкладень. Статистичні звіти з впровадження нової техніки. Штатні
розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи засідань комітету
профспілки. Колективні угоди.
Ф. Р-1567

Відділ народної освіти виконавчого комітету Ленінградської районної
ради народних депутатів м. Києва

Справ:

254; 1973-1982 рр.

Опис 1
Справ:
254; 1973-1982 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи конференцій педагогічних працівників.
Плани роботи відділу, семінарів з навчально-виховної роботи для працівників шкіл району.
Звіти про мережу закладів освіти, перевірку викладання загальноосвітніх дисциплін, роботу
районних методичних об’єднань району. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад
педагогічних працівників.
Ф. Р-1568
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ленінської районної ради
народних депутатів м. Києва
253; 1940, 1944-1962, 1964-1985, 1985-1987 рр.

Опис 1
Справ:
253; 1940, 1944-1962, 1964-1985, 1985-1987 рр.
Накази з основної діяльності. Комплексна програма “Здоров’я”. Звіти з фінансовогосподарської діяльності. Штатні розписи. Фінансові звіти комітету профспілки. Протоколи
засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1569
Справ:

Виконавчий комітет Дніпровської районної ради народних депутатів
м. Києва
2753; 1969-1995 рр.

Опис 1
Справ:
2227; 1969-1992 рр.
Протоколи засідань, рішення та розпорядження виконкому райради та рішення до них.
Протоколи та стенограми сесій районної ради, засідань постійно діючих комісій. Протоколи
окружних та дільничних виборчих комісій з результатами голосування з виборів депутатів до
Київської міської та Дніпровської районної рад народних депутатів, виборчої комісії
Дарницького виборчого округу з виборів депутатів до Верховної Ради СРСР. Звіти про
роботу депутатських груп при ЖЕКах. Протоколи засідань опікунської ради. Річні звіти з
фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Статистичні звіти з кадрової роботи.
Протоколи засідань комітету профспілки.
Опис 2
Справ:
373; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента України у Дніпровському районі м. Києва та
документи до них. Звіти про розгляд звернень громадян. Плани соціально-економічного
розвитку району. Відомості про реєстрацію юридичних осіб. Журнал обліку видачі свідоцтв
суб’єктам підприємницької діяльності. Протоколи засідань постійних комісій. Документи до
розпоряджень районної державної адміністрації про надання в оренду нежитлових
приміщень; встановлення малих архітектурних форм. Штатний розпис апарату районної
державної адміністрації.

Опис 3
Справ:
153; 1994-1995 рр.
Розпорядження голови виконкому районної ради народних депутатів та документи до
них. Протоколи та рішення виконкому районної ради народних депутатів. Відомості про
реєстрацію юридичних осіб. Протоколи засідань комісії із розгляду заяв громадян та
юридичних осіб про надання приміщень в оренду. Протоколи державної комісії з приймання
в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
Ф. Р-1570
Справ:

Острянін Данило Фомич – доктор філософських наук, професор
Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка, членкореспондент АН УРСР
115; 1934-1988 рр.

Опис 1
Справ:
87; 1934-1987 рр.
Біографічні документи: витяги з протоколів засідань кафедр університетів і інститутів
на підтримку рішення вченої ради філософського факультету КДУ про присвоєння почесного
звання “Заслужений діяч науки УРСР”, Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння
почесного звання “Заслужений діяч науки УРСР”, почесні грамоти, вітальні листи, телеграми,
адреси з нагоди ювілейних дат.
Документи творчої, наукової , педагогічної і громадської діяльності: рукописи книг,
статті. Стенограма засідання ради Інституту філософії АН УРСР з обговорення “Нарисів з
історії філософії України” під редакцією Д. Х. Остряніна. Тексти виступів і доповідей,
рецензії і відгуки на кандидатські та докторські дисертації, зауваження до лекцій та доповідей.
Список надрукованих праць. Спогади. Фотографії.
Документи про Д. Х. Острянина: Статті про Д. Х. Остряніна, опубліковані в газетах.
Опис 1
Справ:
28; 1945-1988 рр.
Те саме.
Ф. Р-1571
Справ:

Урусов Костянтин Васильович – Герой Соціалістичної Праці, колишній
генеральний директор Київського виробничого об’єднання “Червоний
екскаватор”
25; 1946-1986 рр.

Опис 1
Справ:
25; 1946-1986 рр.
Біографічні документи: автобіографія, довідка про роботу, службова характеристика.
Посвідчення: про закінчення Вищої економічної школи; інституту підвищення кваліфікації
Мінбудшляхмашу СРСР, про роботу заступником голови раднаргоспу Київського
економічного району. Посвідчення депутата Київради, запрошення на з’їзди, зльоти, вітальні
адреси з нагоди ювілейних дат.
Документи творчої та службової діяльності: тексти виступів на зборах; звіти про
відрядження: до Франції, Федеративної Республіки Німеччина. Статті, опубліковані в
газетах, реферати. Довідка про впровадження ЕОМ на заводі. Поздоровлення, вітання,
листування.

Документи про К. В. Урусова: статті в газеті “Красный экскаватор”, некрологи в
газетах “Вечерний Киев”, “Красный экскаватор”. Фотографії.
Ф. Р-1572
Справ:

Управління цінової політики Київської міської державної адміністрації
2497; 1972-1992 рр.

Опис 1
Справ:
160; 1972-1992 рр.
Рішення, розпорядження виконкому Київської міської ради депутатів трудящих.
Постанови Державного комітету цін при Раді Міністрів УРСР. Накази з основної діяльності
та особового складу. Відомості про роздрібні ціни на продовольчі та промислові товари.
Протоколи засідань комісії з контролю за цінами. Довідки про використання прейскурантів
та розширення форм обслуговування населення. Рішення відділу про виїмку коштів до
бюджету. Штатні розписи. Протоколи звітно-виборних та загальних зборів членів
профспілки.
Опис 2
Справ:
2209; 1972-1992 рр.
Додатки до розпоряджень виконкому міськради про затвердження роздрібних і
оптових цін на продовольчі та промислові товари, послуги з побутового обслуговування
населення. Прейскуранти цін.
Опис 3
Справ:
128; 1972-1983 рр.
Те саме.
Ф. Р-1573
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Дніпровської районної ради
народних депутатів м. Києва
383; 1969-1982 рр.

Опис 1
Справ:
383; 1969-1982 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань методичних об’єднань вчителів.
Плани з навчально-виховної та методичної роботи відділу, шкіл і дошкільних закладів
району; конференцій педагогічних працівників. Статистичні звіти про плинність вихованців
дошкільних закладів, учнів шкіл та їх успішність. Штатні розписи. Бюджети та кошториси
закладів освіти.
Ф. Р-1574
Справ:

Київське об’єднання Державного комітету СРСР з іноземного туризму
212; 1978-1985 рр.

Опис 1
Справ:
212; 1978-1985 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Положення про структурні
підрозділи об’єднання. Протоколи засідань ради об’єднання. Інструкція з обслуговування

іноземних туристів на станції “Київ–Пасажирський”. Фінансові плани. Штатні розписи.
Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1575
Справ:

Відділ народної освіти виконавчого комітету Мінської районної ради
народних депутатів м. Києва
306; 1975-1983 рр.

Опис 1
Справ:
306; 1975-1983 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань методичних об’єднань вчителів.
Плани з навчально-виховної та методичної роботи відділу, шкіл і дошкільних закладів
району; конференцій педагогічних працівників. Статистичні звіти про плинність вихованців
дошкільних закладів, учнів шкіл та їх успішність. Штатні розписи. Бюджети та кошториси
закладів освіти.
Ф. Р-1576
Справ:

Київський міський комітет ДТСААФ Центрального комітету ДТСААФ
УРСР
330; 1951-1991 рр.

Опис 1
Справ:
313; 1951-1983 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань президії та документи до них.
Плани, звіти з військово-масової та спортивної роботи. Кошториси на проведення
навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань та інших масових заходів. Звіти з
проведення спартакіад, змагань з різних видів спорту. Штатні розписи. Статистичні звіти про
чисельний склад працюючих, матеріально-технічну базу комітету. Протоколи звітновиборних профспілкових конференцій.
Опис 2-с
Справ:
Ф. Р-1577-с

17; 1977-1991 рр.

Справ:

Київський завод “Комуніст” Четвертого
Міністерства радіопромисловості СРСР
357; 1944-1976 рр.

Опис 1-с
Справ:

357; 1944-1976 рр.

Ф. Р-1578

головного

управління

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дніпровської районної
ради народних депутатів м. Києва

Справ:

171; 1969-1988 рр.

Опис 1
Справ:
163; 1969-1988 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Перспективні плани розвитку мережі
лікувально-профілактичних закладів району. Плани роботи та рішення медичної ради.
Довідки про стан охорони здоров’я та медичного обслуговування мешканців району.
Статистичні відомості про кількісний та якісний склад працівників відділу та установ
охорони здоров’я.
Опис 2
Справ:
12; 1971-1977 рр.
Протоколи засідань пленуму райкому профспілки. Кошториси. Фінансові звіти.
Документи звітно-виборних профспілкових конференцій медичних працівників району.
Ф. Р-1579
Справ:

Київське міське управління професійно-технічної освіти
375; 1975-1988 рр.

Опис 1
Справ:
344; 1975-1988 рр.
Накази з основної діяльності. Техніко-економічні показники роботи управління. Штатні
розписи. Відомості про фонд заробітної плати. Статистичні звіти про набір до професійнотехнічних та технічних училищ; склад учнів за професіями; випуск робітників. Звіти з
фінансово-господарської діяльності
управління, централізованої бухгалтерії, будинку
культури та технічних училищ. Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки.
Опис 2-с
Справ:

31; 1976-1987 рр.

Ф. Р-1580
Справ:

Тарасенко Василь Якимович – доктор історичних наук, професор
30; 1940-1980 рр.

Опис 1
Справ:

30; 1940-1980 рр.
Біографічні документи: копія наказу про призначення директором
Гуляйпільського учительського інституту; витяг з протоколу засідання бюро Запорізького
обкому КПУ про затвердження завідувачем відділу шкіл, сертифікати про реєстрацію
перебування в США, витяг із протоколу засідання наукової ради КДУ про присудження
вченого ступеня доктора історичних наук, почесні грамоти, подяки. Запрошення від
Президента США Г. Трумена. Вітальні листи, листівки і адреси з нагоди свят та ювілейних
дат.
Документи службової і наукової діяльності: список наукових праць В. Я. Тарасенка.
Стаття в газеті “Нью-Йорк Таймс” з фотографією делегації СРСР на засіданні Ради Безпеки
ООН під час розгляду палестинського питання.
Фотографії.

Ф. Р-1581
Справ:

Поліщук Йосип Адамович – доктор медичних наук, професор, спеціаліст
у галузі психіатрії
18; 1944-1988 рр.

Опис 1
Справ:
18; 1944-1988 рр.
Біографічні документи: мандати делегата Всесоюзного з’їзду невропатологів і
психіатрів, з’їздів товариства “Знання”, учасника конференцій; поздоровлення, почесні
грамоти; вітальні листи, біографічні довідки.
Документи наукової і творчої діяльності: автореферат дисертації на здобуття вченого
ступеня доктора медичних наук, наукові роботи, науково-методичні рекомендації.
Документи про Й. А. Поліщука: запрошення з програмами на наукові конференції,
відгук в. о. ректора Київського інституту вдосконалення лікарів М. М. Умовіст про наукову
діяльність Й. А. Поліщука.
Фотографії.
Ф. Р-1582

Справ:

Колекція документів учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.:
Дозмаров Микола Степанович, Зраєвський Вадим Йосипович, Небрат
Василь Макарович, Стратоницький Володимир Арсентійович, Шевчук
Марія Прокопівна
55; 1901-1988 рр.

Опис 1
Справ:
55; 1901-1988 рр.
Документи Дозмарова М. С.: диплом про закінчення Військово-політичної академії ім.
В. І. Леніна, автобіографія. Стаття М. С. Дозмарова, опублікована в газеті “Маяк Придонья”,
спогади. Фото Дозмарова М. С.
Документи Зраєвського В. Й.: почесна грамота Президії АН УРСР, книга відгуків про
експозицію виставки за участю В. Й. Зраєвського, поздоровлення, листування з фронтовими
друзями, з музеєм “Пагорб Слави” у Львові. Фотографії.
Документи Небрата В. М.: свідоцтва про народження і шлюб, паспортна книжка,
посвідчення: про участь у відновленні київських залізничних майстерень, з місця роботи у
книжковому магазині Леона Ідзиківського. Свідоцтва: про одруження, виконання військової
повинності, закінчення
курсів: столярів; робітників-пропагандистів. Посвідчення про
евакуацію. Витяг з наказу про присвоєння звання інженера-лейтенанта шляхів і будівництва.
Фрагмент спогадів про події 1918 р., фронтові щоденники (1941–1944). Статті про
В. М. Небрата, опубліковані в газетах. Фотографії.
Документи Стратоницького В. А.: службові характеристики; особовий листок з обліку
кадрів; довідки: про участь у діяльності підпільної групи на території Києва, Українського
штабу партизанського руху. Фотографії.
Документи Шевчук М. П.: спогади: Козловської Є. А. - про діяльність підпільної групи
у Брусилівському районі Житомирської області; Макаренко Л. А., Носової Є. Д., Сікачиної М.
М., Себестинської Є. А. - про підпільну роботу та діяльність партизанських загонів ДимерськоМакарівського з’єднання. Партизанський квиток.
Фотографія Шевчук М. П.
Ф. Р-1583

Управління з праці виконавчого комітету Київської міської ради

Справ:

народних депутатів
306; 1957-1983 рр.

Опис 1
Справ:
306; 1957-1983 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про стан підготовки робітничих кадрів,
використання трудових ресурсів. Звіти про використання робочої сили у невиробничих
галузях, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи. Кошториси
адміністративно-господарських витрат. Протоколи звітно-виборних та загальних зборів членів
профспілки.
Ф. Р-1584

Справ:

Колекція документів патолого-анатомічної та судової експертизи
спеціальної комісії з розслідування злочинів німецько-фашистських
загарбників у таборах радянських військовополонених у м. Цайтхайн у
роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр.
13; 1946, 1948 рр.

Опис 1
Справ:
13; 1946, 1948 рр.
Відомості про санітарно-епідеміологічні умови перебування військовополонених у
таборах. Протоколи обстеження кладовищ та ексгумації трупів. Висновки комісії.
Ф. Р-1585
Справ:

Відділ юстиції виконавчого комітету Київської міської ради народних
депутатів
220; 1975-1984 рр.

Опис 1
Справ:
220; 1975-1984 рр.
Накази і постанови колегій Міністерств юстиції СРСР та УРСР, рішення Київської
міської ради депутатів про утворення відділу. Накази з основної діяльності. Протоколи
оперативних нарад, засідань координаційно-методичної ради з пропаганди правознавства.
Плани та звіти про роботу відділу. Довідки, акти перевірки діяльності районних народних
судів та нотаріальних контор. Доповідні записки про перевірку роботи відділу Міністерством
юстиції УРСР. Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти.

Ф. Р-1586
Справ:

Голуб Ніна Василівна – крутильниця віскозної нитки Київського
виробничого об’єднання “Хімволокно”, Герой Соціалістичної Праці
20; 1949-1990 рр.

Опис 1
Справ:
20; 1949-1990 рр.
Біографічні документи: урядові телеграми, вітальні листи з нагоди присвоєння звання
Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденом Леніна, посвідчення про нагородження
значком “Відмінник хімічної промисловості СРСР”, дипломи про присвоєння звань:
“Почесний хімік”, “Відмінник якості”; свідоцтва “Кращий робітник професії”; мандати

учасника і делегата з’їздів, нарад, конференцій. Свідоцтва про занесення до Книг пошани та
трудової слави, почесні грамоти, вітальні адреси, запрошення з нагоди ювілейних дат.
Документи про Н. В. Голуб: нариси і статті в газетах. Фотографії.
Ф. Р-1587
Справ:

Маркіна Валентина Олексіївна – доктор історичних наук, професор
кафедри історії стародавнього світу Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка
88; 1953-1988 рр.

Опис 1
Справ:
88; 1953-1988 рр.
Біографічні документи: характеристика, Грамота Президії Верховної Ради УРСР за
внесок у розвиток історичної науки, лист-подяка ректора Полтавського державного
педагогічного інституту за підготовку кадрів.
Документи творчої, наукової і педагогічної діяльності: Рукописи статей. Листування.
Фотографії серед викладачів КДУ.
Ф. Р-1588
Справ:

Комітет народного контролю Дніпровського району м. Києва
322; 1969-1983 рр.

Опис 1
Справ:

322; 1969-1983 рр.

Протоколи засідань комітету та документи до них. Плани і звіти комітету, груп
народного контролю з питань якості продукції, виконання будівельно-монтажних робіт,
дотримання правил торгівлі, надання медичної допомоги мешканцям району, транспортного
обслуговування.
Ф. Р-1589
Справ:

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Мінської районної ради
народних депутатів м. Києва
322; 1969-1983 рр.

Опис 1
Справ:
322; 1969-1983 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Перспективні плани розвитку мережі
лікувально-профілактичних установ району. Плани роботи та рішення медичної ради.
Відомості про стан охорони здоров’я та медичного обслуговування мешканців району.
Статистичні відомості про кількісний та якісний склад працівників відділу та установ
охорони здоров’я.
Ф. Р-1590

Київська міська рада республіканської ради Всесоюзного товариства
раціоналізаторів та винахідників

Справ:

86; 1975-1985 рр.

Опис 1
Справ:
86; 1975-1985 рр.
Протоколи засідань президії міської ради товариства. Протоколи засідань: комісії з
винахідництва та раціоналізації; навчально-методичної ради. Стенограми звітно-виборних
конференцій членів профспілки. Штатні розписи. Фінансові звіти.
Ф. Р-1591
Справ:

Центральна районна клінічна лікарня Залізничного району м. Києва
управління охорони здоров’я виконавчого комітету Київської міської
ради депутатів трудящих
26; 1988-1989 рр.

Опис 1
Справ:
26; 1988-1989 рр.
Накази з основної діяльності. Плани засідань наукової ради. Рішення медичної ради.
Комплексний план роботи лікарні. Звіти з лікувально-профілактичної роботи. Штатні
розписи. Кошториси витрат. Протоколи засідань комітету профспілки.
Ф. Р-1592
Справ:

Степанченко Василь Олексійович – генеральний директор Київського
авіаційного виробничого об’єднання
40; 1930-1990 рр.

Опис 1
Справ:
40; 1930-1990 рр.
Біографічні документи: копії дипломів, характеристика з місця роботи, посвідчення
про нагородження медалями. Автобіографія. Почесні грамоти, вітальні адреси з нагоди
ювілейних дат.
Документи творчої діяльності: статті, опубліковані в газетах та журналах, текст
виступу на радіо з нагоди 70-річчя Київського авіаційного виробничого об’єднання, альбом з
історії авіабудування підприємства. Листування. Фотографії.
Документи про В. О. Степанченка: статті, опубліковані в газетах та в журналах.
Ф. Р-1593

Справ:

Добров Геннадій Михайлович – професор, доктор економічних наук,
заступник директора Інституту надтвердих матеріалів АН УРСР,
керівник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки АН УРСР
60; 1948-1990 рр.

Опис 1
Справ:
60; 1948-1990 рр.
Біографічні документи: характеристики-рекомендації, біографічна довідка.
Документи творчої, наукової, службової та громадської діяльності: рукописи книг,
брошур, тези доповідей, статті. Звіти про відрядження на наради, наукові конференції до
Франції, Кенії, Мексики, Австрії. Бібліографічний покажчик праць.

Документи про Доброва Г. М.: некрологи, телекси, телеграми, листи-співчуття у
зв’язку зі смертю. Фотографії. Слайди, присвячені присудженню звання члена-кореспондента
АН УРСР.
Ф. Р-1594
Справ:

Табенський Олександр Олександрович – вчений у галузі ботаніки,
профессор, завідувач кафедрою ботаніки Київського політехнічного
інституту
115; 1908-1963 рр.

Опис 1
Справ:
115; 1908-1963 рр.
Біографічні документи: автобіографія, характеристики, формулярний список про
службу в КПІ, особові листки, витяг з протоколу ВАК Всесоюзного комітету з вищої
технічної освіти про затвердження у званні професора. Посвідчення. Почесні грамоти,
вітальні адреси і телеграми з нагоди ювілейних дат та нагородження орденом Леніна.
Документи наукової діяльності: документи про організацію практичних занять з
ботаніки у Київському жіночому медичному інституті. Рукописи, списки: наукових праць,
доповідей, досліджень. Дані про науково-дослідну роботу; огляд громадської діяльності.
Конспекти лекцій, статті.
Документи про О. О. Табенського: рецензії на наукові праці О. О. Табенського;
відгуки колег Білоцерківського сільськогосподарського інституту про науково-педагогічну
діяльність. Фотографії.
Ф. Р-1595
Справ:

Деснянська районна в м. Києві рада
529; 1987-2002 рр.

Опис 1
Справ:
331; 1987-1992 рр.
Протоколи, стенограми засідань сесій райради, виконкому та розпорядження і
рішення до них. Журнали реєстрацїй рішень виконкому. Протоколи засідань постійно діючих
комісій: мандатної; планово-бюджетної; комунального господарства і побутового
обслуговування; торгівлі і громадського харчування; охорони здоров’я і соціального
забезпечення; народної освіти; житлового господарства; промисловості, будівництва і
благоустрою; охорони навколишнього середовища; транспорту і зв’язку; у справах молоді,
культури, спорту; неповнолітніх. Протоколи окружних виборчих комісій. Плани роботи і
звіти про діяльність комісій у справах неповнолітніх, боротьби з пияцтвом і алкоголізмом.
Штатні розписи. Фінансово-господарські звіти.
Опис 2
Справ:
100; 1992-1994 рр.
Розпорядження Представника Президента у Ватутінському районі м. Києва та
документи до них. Журнали реєстрацїй розпоряджень. Протоколи засідань: колегії при
Представникові Президента у районі, комісії у справах неповнолітніх, опікунської ради та
документи до них. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
Повідомлення, заяви, протоколи, реєстраційні справи про скасування державної реєстрації

суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Перелік суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб, державну реєстрацію яких скасовано, та їх ліквідаційні баланси.
Опис 3
Справ:
88; 1994-2002 рр.
Протоколи засідань та рішення сесій райради. Розпорядження голови
райдержадміністрації і голови райради з основної діяльності та документи до них. Журнали
реєстрацїй розпоряджень. Протоколи виробничих нарад, постійно діючих комісій.
Повідомлення, заяви, протоколи, реєстраційні справи про скасування державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Перелік суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб, державну реєстрацію яких скасовано, та їх ліквідаційні баланси.
Штатні розписи і кошториси витрат. Фінансові звіти.
Опис 4
Справ:
10; 1990-1995 рр.
Протоколи засідань постійно діючих комісій: з питань депутатської діяльності та
етики; комунального господарства і побутового обслуговування, торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування населення; житлового господарства та контролю
за розподілом житла; охорони здоров’я, материнства, соціального забезпечення; соціального
захисту населення та прав споживача; приватизації, роздержавлення та впровадження
ринкових відносин; гуманітарних питань; соціально-економічного розвитку району, бюджету
та фінансів.
Ф. Р-1596
Справ:

Родинний фонд: Строєві, Ніколаєнки.
50; 1871-1992 рр.

Опис 1
Справ:
50; 1871-1992 рр.
Документи Строєва Ф. І.: карта Борзенського повіту, атестат губернського секретаря,
формулярний список титулярного радника Ф. І. Строєва, атестат (паспорт), фотографія родини.
Документи Строєва В. Ф.: відомість про навчання у гімназії при історикофілологічному інституті князя Безбородька в Ніжині, щоденник. Вірші, нотатки, фрагменти
нарисів, рукописний журнал «Помийниця». Нотаток із життя гімназії. Листування з
батьками, другом О. Плющем, сестрою Лідією.
Документи Строєва Б. Ф.: витяг з метричної книги Христо-Різдвяної церкви про
народження, свідоцтво про приписку до призовної дільниці, посвідчення про закінчення
восьмого класу Чернігівської гімназії.
Документи Ніколаєнка К. В.: диплом про закінчення Київського комерційного
інституту, автобіографія, візитна картка, матрикул Київського авіаційного інституту з
назвами дисциплін і оцінками, телеграми від друзів, рідних, батьків, листування з
випускниками першої Української трудової школи. Фотографії.
Документи Ніколаєнка О. К. автобіографія, свідоцтво про закінчення першої
Української семирічної трудової школи ім. Т. Г. Шевченка, школи - фабрично-заводського
училища № 4 Київського вагонобудівельного заводу ім. Домбаля, матрикул студента
Київського авіаційного інституту. Листи і телеграми від батьків, рідних, друзів. Фотографії.
Ф. Р-1597

Виконавчий комітет Харківської районної ради народних депутатів

Справ:

м. Києва
252; 1988-1992 рр.

Опис 1
Справ:
252; 1988-1992 рр.
Протоколи і рішення сесій райради, засідань виконкому. Журнали реєстрацїй рішень і
розпоряджень виконкому. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських
витрат. Фінансово-господарські звіти. Плани роботи і звіти про діяльність комісій у справах
неповнолітніх, боротьби з пияцтвом і алкоголізмом. Протоколи засідань постійно діючих
комісій: мандатної і депутатської етики, з питань планування і бюджету; комплексної
забудови, архітектури, житлового господарства і благоустрою; комунального господарства і
побутового обслуговування; охорони здоров’я і соціального забезпечення; торгівлі і
громадського харчування; народної освіти; у справах молоді, культури, спорту, організації
дозвілля.
Ф. Р-1598
Справ:

Танчер Володимир Карлович – доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедрою історії та теорії атеїзму Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка
161; 1936-1995 рр.

Опис 1
Справ:
161; 1936-1995 рр.
Біографічні документи: копія свідоцтва про навчання у технікумі, посвідчення,
свідоцтва, довідки. Характеристики. Особовий листок з обліку кадрів, автобіографія. Почесні
грамоти і дипломи, вітальні листи, телеграми.
Документи наукової, творчої, педагогічної і громадської діяльності: конспекти
лекцій, дипломна робота, дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філософських
наук, монографії, тексти підручників, статей. Список наукових праць. Звіти з наукової
роботи. Листування.
Документи про В. К. Танчера: рецензії і відгуки на дисертацію, підручники,
монографії і статті. Фотографії.
Ф. Р-1599
Справ:

Готель “Золотий колос” виконавчого комітету Київської міської ради
народних депутатів
147; 1961-1996 рр.

Опис 1
Справ:
147; 1961-1996 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Особові картки, рахунки та
відомості про нарахування заробітної плати.

Ф.Р-1600

Замлинський Володимир Олексійович – доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедрою джерелознавства та архівознавства
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Справ:

160; 1950-1992 рр.

Опис 1
Справ:
160; 1950-1992 рр.
Біографічні документи: автобіографія (б/д), щоденник (1952-1954). Копії: атестата
зрілості (1957), дипломів: про закінчення Московського історико-архівного інституту (1964);
кандидата історичних наук (1966); доктора історичних наук (1979); атестата професора
(1985). Посвідчення: про підвищення кваліфікації (1952-1988), про здачу кандидатських
іспитів (1966), про нагородження медаллю (1982), значками “Відмінник народної освіти”,
товариств, спілок (1961-1991). Квитки: читача бібліотек (1952-1992), члена спортивних
товариств (1948-1960). Документи про навчання у Львівському державному університеті ім.
І. Я. Франка (1958-1959), Московському історико-архівному інституті (1959).
Характеристики, витяги з трудової книжки (1960-1961-1978). Стенограма засідання
спеціалізованої ради із захисту дисертації на здобуття вченого ступеня доктора історичних
наук (1978), автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора історичних наук
(1978), витяг з протоколу Вченої ради Київського університету про присудження звання
професора (1985). Почесні грамоти (1967-1990), вітальні листівки та телеграми з нагоди
ювілейних дат (1980-1990), запрошення на пленуми, конференції, збори активу (1966-1993).
Документи службової, наукової, творчої, педагогічної і громадської діяльності:
рукописи та машинописні тексти статей, оповідань, повістей, монографій, книг: “Щире серце
вчителя” (1950-1956), “Екзамен”, “На конкурсі” (1950-1956), “Російська душа”, “Деталь”,
“Відповідь” (1950-1956), “Кімната” (1952-1956), “Північна повість” (1952-1956), “Клава”
(1952-1956), “Мати”, “Ніна”, “На високому рівні” (1952-1958), “Коли приходить радість”
(1955), “Розповідь в купе” (1956-1959), “Легенда про різьбяра”,
“Різьбяр Колодуб” (19571962), “Пісня народжена у вогні”, “Пісня про мужність”, “Розстріляна пісня”, “Слово про
пісню” (1957-1966), “Червона калина”, “Проста історія” (1957-1972), “Луцьк часів 19211939 рр.” (1958), “Усна поетична народна творчість революційного підпілля Західної України
у 1921-1939” (1960-1964), “Сім’я комуністів” (1967-1972), “Комуністична партія на чолі
партизанської боротьби проти фашистських загарбників у західних областях УРСР” (1976),
“Богдан Хмельницький” (1980-1986), “Становлення історії сталінського режиму” (1987-1990),
“Гетьмани України” (гранки з авторською правкою) (1989-1992), “Північна повість”,
“Молитва за Україну”, “Православні митрополити Іов Борецький та Петро Могила” (19901992), “Історичний портрет Максима Максимовича” (1990-1992), “Фашистський геноцид на
Україні” (1991-1992), “Невідомі сторінки з життя К. Е. Ціолковського” (б/д). Фотографії та
фотокопії архівних документів та чернетки записів до книги “Волинський полк іде в
революцію” (1965-1967). Нариси, присвячені М. Л. Кропивницькому, А. М. Бучмі (19851980), О. Богачуку (1984), М. І. Костомарову (1972, 1992), Т. Г. Шевченку (1959-1965), М.
Аркасу (1990-1992). Тексти пісень: “Матроська лірична”, “Карельська береза”, “Весняна
пісня до друзів”, “Пам’ятаю” (1956-1967). Рукопис дипломної роботи “Партизани Волині”
(1963).
Документи, зібрані для роботи над книгами: копії актів звинувачень проти членів
КПЗУ (польською мовою) (1926-1934), копії звернень КПЗУ до трудящих Західної України
(1935, 1938), копія книги Гната Дзядома “Господарські потреби Волинського полісся” (1937),
розпорядження, оголошення тимчасового управління до громадян м. Луцька (1939), копії
оголошень та розпоряджень німецької окупаційної влади (1941-1943), документи, витяги з
документів, газет, журналів про партизанський рух на Волині, діяльність підпілля, політичну
та соціально-економічну ситуацію у Шацькому районі Волинської області в 1944-1947 роках.
Копії договорів на видання літературних робіт (1962-1991), тексти виступів на радіо та
телебаченні (1972-1991).

Візитки істориків, журналістів, художників. Листування з колишніми солдатами
Волинського полку, які брали участь у повстанні в лютому і жовтні 1917 року (1965-1970), з
Р. Братунем, О. Ф. Федоровим (1964-1967), Героєм Радянського Союзу М. А. Прокоп’юком, з
друзями, колегами, видавництвами, установами, читачами, приватними особами (1957-1993).
Документи про В. О. Замлинського: рецензії Ф. П. Шевченка, А. М. Сахарова на
рукопис книги “Богдан Хмельницький” (1985-1992).
Фотографії з рідними, друзями, колегами на конференціях, нарадах, з учасниками
партизанського руху на Україні в період Великої Вітчизняної війни, з Д. С. Коротченком,
Т. А. Строкачем.
Ф.Р-1601
Справ:
Опис 1
Справ:

Комітет з інформації Київської міської державної адміністрації
9; 1993-1996 рр.

9; 1993-1996 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Особові справи працівників.

Ф.Р-1602
Справ:

Орендний трест з будівництва інженерних споруд та шляхів
“Київінжбуд” Київської міської державної адміністрації
62; 1982-1993 рр.

Опис 1
Справ:
62; 1982-1993
Накази, розпорядження з основної діяльності. Статут. Фінансові та підрядні плани. Звіти
з виконання будівельно-монтажних робіт, фінансово-господарської діяльності. Колективні
угоди. Штатний розпис.
Ф.Р-1603
Справ:

Яковлєв Семен Олексійович – доктор історичних наук, професор кафедри
архівознавства та допоміжних історичних дисциплін Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка
27; 1932-1998 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1932-1998 рр.
Біографічні документи: оригінали атестату про закінчення Московського історикоархівного інституту (1936), трудової книжки (1936-1982); подяки від Верховного
Головнокомандуючого за успішні бойові дії у лавах Другого Донського фронту (1943-1944),
посвідчення до медалі “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.” (1947). Довідки: про перебування в Червоній Армії в 1941-1945 рр., з евакогоспіталю
про поранення (1945). Копії посвідчень учасника боїв: за Будапешт, визволення міст
Сомдатель, Косег, Камунар і Шопрон (Австрія) (1944-1945); форсування річки Раба і
оволодіння містами Чорно, Шарвар, Вінер Нойштадт. Атестати: доцента (1957), професора
(1972), дипломи про присудження ступенів кандидата історичних наук (1950), доктора
історичних наук (1971), витяг з наказу про обрання на посаду професора кафедри
архівознавства та допоміжних історичних наук (1971),
почесні грамоти (1968-1988),
запрошення на святкування урочистих подій (1985).
Листи з фронту до дружини Л. К.

Яковлєвої (1945), від друга І. Л. Портного (1961). Біографічна довідка, складена дружиною
С. О. Яковлєва (1998). Копії сторінок з книг з дарчими надписами істориків В. І. Стрельського,
В. Н. Котова, В. С. Драчука, М. С. Селезньова, А. А. Введенського, Н. П. Ковальського, Л. М.
Славіна, П. П. Гудзенка, М. П. Рудько, І. Л. Портного (1961-1979).
Фотографії: з дружиною, рідними, професором Стрельським В. І., друзями (1946-1996),
фото родини (1932), альбом з анотованими фотографіями родини Яковлєва С. О.
Документи наукової та громадянської діяльності: окремі відбитки публікацій про акт
возз’єднання України з Росією (вид. КДУ, 1954), з історії революції 1905-1907 рр. в Україні
(вид. КДУ, 1955), про зовнішню політику радянського уряду у період іноземної воєнної
інтервенції і громадянської війни (вид. КДУ, 1956), Жовтневу революцію в Україні (вид. КДУ,
1957), встановлення радянської влади у 1918-1920 рр. (вид. КДУ, 1962), з досвіду роботи
кафедри архівознавства (вид. КДУ, 1967), розвитку археографії у 1917-1934 (б/д), про
діяльність О. Г. Шліхтера (б/д). Дисертація та автореферат дисертації на здобуття вченого
ступеня доктора історичних наук “Розвиток археографії на Україні (1917-1967)”. Список
наукових праць (1949-1970).
Ф.Р-1604
Справ:

Маландій Олександр Миколайович, письменник
27; 1953-2000 рр.

Опис 1
Справ:
27; 1953-2000 рр.
Біографічні документи: атестат зрілості (1953), витяг із залікової відомості та диплом
про закінчення
факультету журналістики
Київського
державного
університету
ім. Т. Г. Шевченка (1958), особисті щоденники з фрагментами віршів (1991-1994, 1995-1997),
записники (1953-1958, 1985-1987), автобіографічні спогади (1996), військовий квиток (19681979), профспілковий квиток (1959), диплом лауреата обласної комсомольської премії ім.
Пилипа Рудя (1988), копія наказу Міністра культури і мистецтв України про оголошення
подяки О. М. Маландію (1998).
Документи творчої діяльності: повісті, оповідання, казки: “Крах”, “Дуби над ріллею”
(1983-1988), “Дорога до себе” (гранки з авторськими правками), (1992), “Кувала зозуля”
(1998), “Своя людина”, “У гостині”, “Послух”, “Тоніка малої планети”, “На щастя, на
здоров’я”, “Зоринка”, “Середзим’я”, “Казки очеретянки”, “Знак долі” (1998), “Односуми”.
Збірки казок: “Оберіг”, “Все до тебе”, “Хризантеми” та ін. (1991-1995). Статті і нариси:
“Тридцять третій”, “Заповітні далі”, “Так на роду написано”, “Злочинство. Свідчення
старожилів”, “Злочинство” (про голодомор 1933 р.). Альбом з газетними публікаціями
нарисів віршів (1967-1984). Книги О. М. Маландія з дарчими надписами автора, передані
Держархіву м. Києва (1976-1998). Листування з колегами, друзями, А. Ю. Мокренком,
Ю. М. Мушкетиком, читачами (1961-1990).
Фотографії, альбом з фотографіями випускників факультету журналістики КДУ
(1958), серед студентів – Б. І. Олійник, Л. Б. Коваленко; малюнки художників В. Є.
Перевальського, О. С. Сак до книг О. М. Маландія, альбом малюнків Маландія О. М. (19671991).
Ф.Р-1605
Справ:

Добровольський В’ячеслав Олексійович – доктор фізико-математичних
наук, професор Київського політехнічного інституту
106; 1949-2001 рр.

Опис 1
Справ:
106; 1949-2001 рр.
Біографічні документи: копії: атестата про закінчення середньої школи №1 міста
Полтави (1938); залікової книжки студента філософського факультету КДУ (1945-1948).
Особовий листок з обліку кадрів (1952); автобіографія (1952, 1982); нотатки до автобіографії
(2001), характеристика (1953, 1982). Копії: диплому ВАК при Міністерстві вищої освіти
СРСР про присудження вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук (1956),
диплому КПІ про удостоювання Добровольського В. О. звання заслуженого викладача
інституту (1999). Листування з редакціями газет і журналів, з діячами науки, освіти,
Запрошення на наукові конференції (1957, 1961, 1965, 1974, 1976).
Документи наукової, педагогічної і громадської діяльності: статті “Математика в КПІ
за 50 років” (1969), “З історії математики у вищій технічній і військовій школі Росії в XIX на
початку XX століття” (1966), “Жак Даламбер (до 250-річчя з дня народження)”, “До питання
про перші дослідження з теорії диференційних рівнянь”, “Перший курс з історії фізикоматематичних наук в Росії”, “Розвиток математичних методів в аналітичній механіці”,
“Внесок Даламбера у розвиток математики” (1967), “Елементи історії у курсі вищої
математики для вищої технічної школи”, “Про подальше вдосконалення викладацького
складу вищої школи” (1970), “Розвиток ідей
М. І. Лобачевського вченими Київського
університету” (1976), “Математика в Київському університеті” (1981), “Дмитро
Олександрович Граве”, “Біля джерел аналітичної геометрії”, “Гіпергеометричне рівняння від
Ейлера до сучасності” (1987), “Михайло Васильович Остроградський (до 200-річчя з дня
народження)”. Біографічні нариси про вчених-математиків Б. Я. Букреєва,
Д. О. Граве,
М. П. Кравчука, В. А. Зморовича, М. В. Остроградського (1956, 1957, 1970), нариси про
діяльність Київської математичної школи в 1908-1917 рр., про історію геометрії і механіки;
курси лекцій з математики; тексти виступів на міжнародних конгресах, конференціях та
семінарах; рецензії та відгуки на наукові праці, збірники та статті. Книга “Нариси розвитку
аналітичної теорії диференційних рівнянь” (1971). Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (1980). Листування.
Фотографії (1975–1999).
Ф.Р-1606

Товарна біржа «Українська біржа «Десятинна»

Справ:

1495; 1991-2002 рр.

Опис 1
Справ:
129; 1991-2002 рр.
Протоколи установчих зборів засновників. Положення про раду біржі. Установчий
договір про створення біржі. Протоколи засідань ради біржі. Статут. Накази з основної
діяльності. Документи підприємств, організацій на право ведення брокерської діяльності на
біржі. Списки асоційованих членів і власників біржових місць. Журнал реєстрації
брокерських контор. Штатний розпис. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
Ліквідаційний баланс.
Опис 2
Справ:
1366; 1992-2002 рр.
Договори купівлі-продажу, міни нерухомого майна та документи до них. Документи
про проведення аукціонів із продажу нерухомого майна. Журнал реєстрації договорів.

Ф.Р-1607
Справ:

Лисенко Микола Миколайович – доктор історичних наук, професор
Науково-дослідного інституту педагогіки
40; 1932-1995 рр.

Опис 1
Справ:
40; 1932-1995 рр.
Біографічні документи: свідоцтво про народження (1932, 1935), посвідчення про
навчання у Вищій червоноармійській офіцерській школі протиповітряної оборони Червоної
Армії (1945), свідоцтво і витяг з військового квитка (1945), довідки про присудження вчених
ступенів (1945-1980). Витяги з протоколів: засідання Президії АН УРСР про затвердження
асистентом Інституту історії України (1945), засідання вченої ради Інституту історії України
АН УССР про присудження вченого ступеня кандидата історичних наук (1949), засідання
Президії АН УРСР про затвердження на посаді старшого наукового співробітника Інституту
історії партії (1951). Особовий листок відділу кадрів (1949, 1978), свідоцтво про шлюб (1950).
Почесні грамоти (1967-1972, 1974-1984), вітальні телеграми. Повідомлення Вищої
атестаційної комісії про дату захисту дисертації Лисенка М. М. (1977), про присудження
ступеня доктора історичних наук (1977). Указ Президії Верховної Ради УРСР про
нагородження Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1985). Копія ордера на
квартиру (1992). Листування з видавництвами (1967–1975), зі співавтором В. М. Зарубою, з
приватними особами.
Документи наукової діяльності: машинопис з авторською правкою альтернативних
підручників для 8 класу “Історія України“ (до кін. XIX ст.) “Історія Української РСР” (XIX
ст.) (1992-1993); монографії “Южное общество”, “Тайные общества и восстание декабристов
на Украине” (1975); рукописи статей “Подготовка восстания декабристов на Украине”,
“Общество соединенных славян”, “Связи Южного общества с другими тайными
организациями 1820 г.”, “Восстание Черниговского полка” (1950-ті роки). Автореферати «К
вопросам тактики декабристов» (1949), «Общественно-политическое движение на Украине в
первой четверти XIX века» (1975). Список наукових праць (1984).
Ф.Р-1608
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 212 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
12; 2002 р.

Опис 1
Справ:
9; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць, підсумки голосування і
результати виборів. Передвиборні плакати, особові справи, облікові картки кандидатів у
депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
3; 2002 р.
Накази з особового складу. Журнали обліку працівників. Розрахунково-платіжні
відомості.

Ф.Р-1609
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 213 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
11; 2002 р.

Опис 1
Справ:
11; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць, реєстрацію кандидатів у
народні депутати, підсумки голосування і результати виборів. Агітаційні плакати, особові
справи, облікові картки кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів.
Ф.Р-1610
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 214 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
14; 2002 р.

Опис 1
Справ:
14; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць і їх дислокацію, реєстрацію
кандидатів у народні депутати, підсумки голосування і результати виборів. Агітаційні
плакати, особові справи, облікові картки кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про
використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Ф.Р-1611
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 215 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
14; 2002 р.

Опис 1
Справ:
11; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць, реєстрацію кандидатів у
народні депутати, підсумки голосування і результати виборів. Агітаційні плакати, особові
справи, облікові картки кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
3; 2002 р.
Накази з особового складу. Журнали обліку працівників. Розрахунковоплатіжні відомості.
Ф.Р-1612

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 216 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву

Справ:

10; 2002 р.

Опис 1
Справ:
9; 2002 р.
Постанови, протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки
голосування і результати виборів. Особові справи кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про
використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
1; 2002 р.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1613
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 217 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
14; 2002 р.

Опис 1
Справ:
11; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць, реєстрацію кандидатів у
народні депутати, підсумки голосування і результати виборів. Агітаційні плакати, особові
справи, облікові картки кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
3; 2002 р.
Накази з особового складу. Журнали обліку працівників. Розрахунковоплатіжні відомості.
Ф.Р-1614
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 218 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
7; 2002 р.

Опис 1
Справ:
6; 2002 р.
Протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки голосування і
результати виборів. Агітаційні програми, автобіографії, декларації про доходи, заяви
кандидатів у депутати про їх реєстрацію.
Опис 1-ос
Справ:
1; 2002 р.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1615

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 219 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву

Справ:

6; 2002 р.

Опис 1
Справ:
6; 2002 р.
Постанови, протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки
голосування і результати виборів. Передвиборні плакати, особові справи, облікові картки
кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів.
Ф.Р-1616
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 220 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
14; 2002 р.

Опис 1
Справ:
11; 2002 р.
Постанови, протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки
голосування і результати виборів. Агітаційні плакати, особові справи, облікові картки
кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів.
Опис 1-ос
Справ:
3; 2002 р.
Накази з особового складу. Журнали обліку працівників. Розрахунковоплатіжні відомості.
Ф.Р-1617
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 221 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
9; 2002 р.

Опис 1
Справ:
8; 2002 р.
Постанови, протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки
голосування і результати виборів. Особові справи кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про
використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
1; 2002 р.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1618

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 222 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву

Справ:

16; 2002 р.

Опис 1
Справ:
13; 2002 р.
Постанови, протоколи про утворення виборчих дільниць, реєстрацію кандидатів у
народні депутати, підсумки голосування і результати виборів. Особові справи і облікові
картки кандидатів у депутати. Агітаційні плакати. Фінансовий звіт про використання коштів
на підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
3; 2002 р.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1619
Справ:

Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу № 223 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
13; 2002 р.

Опис 1
Справ:
12; 2002 р.
Постанови, протоколи про реєстрацію кандидатів у народні депутати, підсумки
голосування і результати виборів. Агітаційні плакати, особові справи, облікові картки
кандидатів у депутати. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів.
Опис 1-ос
Справ:
1; 2002 р.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1620
Справ:

Територіальні виборчі комісії виборчих округів № 215-223 з виборів
Президента України
67; 1999 р.

Опис 1
Справ:
60; 1999 р.
Постанови про утворення виборчих дільниць. Протоколи територіальних і дільничних
виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів. Фінансові звіти.
Опис 1-ос
Справ:
6; 1999 р.
Протоколи засідань дільничних виборчих комісій. Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1621

Територіальна виборча комісія з виборів депутатів до Шевченківської
районної у м. Києві ради та Київського міського голови

Справ:

16; 2002-2003 рр.

Опис 1
Справ:
16; 2002-2003 рр.
Протоколи територіальної і дільничних виборчих комісій про підсумки голосування і
результати виборів. Передвиборні програми, автобіографії, декларації про доходи, заяви
кандидатів у депутати. Агітаційні плакати.
Ф.Р-1622
Справ:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву
1699; 1992-1996 рр.

Опис 1
Справ:
1699; 1992-1996 рр.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.1992 р. №97 «Питання Фонду
державного майна України». Тимчасове та типове положення про Регіональне відділення
Фонду державного майна України. Накази, розпорядження голови Фонду державного майна
України, начальника відділення з основної діяльності. Положення про відділи, посадові
інструкції працівників відділення. Акти, довідки, договори, заяви, плани та інші документи з
приватизації підприємств. Накази, списки, інформації, плани, протоколи з продажу акцій
товариств. Договори оренди державного майна. Штатні розписи. Кошториси витрат. Акти
ревізій фінансово-господарської діяльності.
Ф.Р-1623
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 214
з виборів Президента України по м. Києву
17; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
11; 2004-2005 рр.
Протоколи про: передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для
голосування, підсумки голосування і результати виборів.
Опис 1-ос
Справ:
6; 2004-2005 рр.
Накази з особового складу. Журнали обліку працівників. Розрахунково-платіжні
відомості.
Ф.Р-1624
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 221
з виборів Президента України по м. Києву
21; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
13; 2004-2005 рр.
Постанова Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої
комісії. Постанови, протоколи про підсумки голосування і результати виборів. Списки членів
дільничних виборчих комісій. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і
проведення виборів.

Опис 1-ос
Справ:
8; 2004-2005 рр.
Протокол засідання територіальної виборчої комісії про утворення дільничних
виборчих комісій. Накази з особового складу. Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1625
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 223
з виборів Президента України по м. Києву
22; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
13; 2004-2005 рр.
Постанова Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої
комісії та свідоцтво про її реєстрацію. Протоколи про підсумки голосування і результати
виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
9; 2004-2005 рр.
Накази з особового складу. Розрахунково-платіжні відомості.

Ф.Р-1626
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 218
з виборів Президента України по м. Києву
22; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
20; 2004-2005 рр.
Витяги з постанов Центральної виборчої комісії про утворення територіальної
виборчої комісії, формування складу дільничних виборчих комісій. Протоколи та постанови
територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, передачу дільничним
виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування, розгляд скарг, підсумки
голосування і результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і
проведення виборів. Акт перевірки правильності використання коштів.
Опис 1-ос
Справ:
2; 2004-2005 рр.
Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1627
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 215
з виборів Президента України по м. Києву
30; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
19; 2004-2005 рр.
Копії постанов Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої
комісії та дислокацію виборчих дільниць. Свідоцтво про реєстрацію територіальної виборчої
комісії. Протоколи та постанови територіальної виборчої комісії та дільничних виборчих

комісій про утворення виборчих дільниць, склад дільничних виборчих комісій, передачу
дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування, підсумки голосування і
результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів. Акт перевірки правильності використання коштів.
Опис 1-ос
Справ:
11; 2004-2005 рр.
Витяги з постанов Центральної виборчої комісії про утворення територіальної
виборчої комісії, формування складу територіальної і дільничних виборчих комісій. Накази з
особового складу. Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1628
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 216
з виборів Президента України по м. Києву
31; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
10; 2004-2005 рр.
Свідоцтво про реєстрацію територіальної виборчої комісії. Протоколи та постанови
територіальної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій про розгляд скарг, підсумки
голосування і результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і
проведення виборів. Акт перевірки правильності використання коштів.
Опис 1-ос
Справ:
21; 2004-2005 рр.
Копії постанов Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої
комісії та припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій. Накази з особового
складу. Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1629
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 217
з виборів Президента України по м. Києву
33; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
22; 2004-2005 рр.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про утворення територіальної виборчої
комісії. Протоколи та постанови територіальної виборчої комісії та дільничних виборчих
комісій про утворення дільничних виборчих комісій, передачу дільничним виборчим
комісіям виборчих бюлетенів для голосування, підсумки голосування і результати виборів.
Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів. Акт перевірки
правильності використання коштів.
Опис 1-ос
Справ:
11; 2004-2005 рр.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про формування складу територіальної
виборчої комісії. Накази з особового складу. Розрахунково-платіжні відомості.

Ф.Р-1630
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 219
з виборів Президента України по м. Києву
37; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
19; 2004-2005 рр.
Копії постанов Центральної виборчої комісії про утворення та припинення діяльності
територіальної виборчої комісії. Протоколи та постанови територіальної виборчої комісії та
дільничних виборчих комісій про утворення дільничних виборчих комісій, передачу
дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування, підсумки голосування і
результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів. Акт перевірки правильності використання коштів. Ліквідаційний баланс та
документи до нього.
Опис 1-ос
Справ:
18; 2004-2005 рр.
Постанови територіальної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих
комісій, виконання повноважень членами комісій. Накази з особового складу. Розрахунковоплатіжні відомості.
Ф.Р-1631
Справ:

Державне підприємство – Інститут муніципального менеджменту та
бізнесу Міністерства освіти і науки України
217; 1992-2005 рр.

Опис 1
Справ:
166; 1992-2005 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності та особового складу. Журнал реєстрації
наказів ректора з особового складу студентів. Протоколи засідань наукової ради. Статут
інституту. Положення про факультети, кафедри, структурні підрозділи інституту. Документи
з акредитації інституту. Протоколи засідань екзаменаційних комісій, кафедр. Навчальні
плани та програми. Колективні договори. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні
розписи. Ліквідаційний баланс.
Опис 2
Справ:
51; 1998-2005 рр.
Особові справи викладачів, звільнених з роботи.

Ф.Р-1632
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 220
з виборів Президента України по м. Києву
12; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
1; 2004-2005 рр.
Протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування і результати
виборів.

Опис 1-ос
Справ:
11; 2004-2005 рр.
Накази з особового складу. Списки працівників. Розрахунково-платіжні відомості.
Ф.Р-1633
Справ:

Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 222
з виборів Президента України по м. Києву
15; 2004-2005 рр.

Опис 1
Справ:
13; 2004-2005 рр.
Протоколи та постанови територіальної виборчої комісії та дільничних виборчих
комісій про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування,
підсумки голосування і результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів.
Опис 1-ос
Справ:
2; 2004-2005 рр.
Накази з особового складу. Списки працівників. Розрахунково-платіжні
відомості.
Ф.Р-1634
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 218 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
16; 2006 р.

Опис 1
Справ:
16; 2006 р.
Постанова Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії.
Рішення окружної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих комісій. Подання від
політичних партій на включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій. Заяви
членів дільничних виборчих комісій. Списки членів дільничних виборчих комісій. Протоколи
та постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій про розгляд скарг,
підсумки голосування і результати виборів. Штатний розпис. Фінансовий звіт про
використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Ф.Р-1635
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 223 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
13; 2006 р.

Опис 1
Справ:
13; 2006 р.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої
комісії. Рішення окружної виборчої комісії про утворення дільничних виборчих комісій.
Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій про
підсумки голосування і результати виборів. Списки членів окружної та дільничних виборчих
комісій. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів. Акт
перевірки правильності використання коштів.

Ф.Р-1636
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 224 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
9; 2006 р.

Опис 1
Справ:
9; 2006 р.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої
комісії та свідоцтво про її реєстрацію. Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та
дільничних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів. Фінансовий
звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Ф.Р-1637
Справ:

Територіальна виборча комісія з виборів депутатів до Печерської
районної у м. Києві ради та Київського міського голови
64; 2006 р.

Опис 1
Справ:

64; 2006 р.
Рішення Печерської ради депутатів м. Києва про персональний склад
територіальної виборчої комісії. Протоколи і постанови територіальної виборчої комісії і
дільничних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів. Протоколи
зборів політичних партій та виборчих блоків, списки кандидатів у депутати та їх заяви,
документи про реєстрацію,
передвиборні програми. Штатний розпис. Кошториси.
Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Ф.Р-1638
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 221 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
7; 2006 р.

Опис 1
Справ:
7; 2006 р.
Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій про
підсумки голосування і результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів. Штатний розпис. Кошториси. Акт перевірки правильності
використання коштів.

Ф.Р-1641
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 219 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
11; 2006 р.

Опис 1
Справ:
11; 2006 р.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої
комісії. Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій

про підсумки голосування і результати виборів. Передвиборні плакати, листівки. Штатний
розпис. Плани асигнувань. Кошториси. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів. Акт перевірки правильності використання коштів.
Ф.Р-1642
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 220 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
9; 2006 р.

Опис 1
Справ:
9; 2006 р.
Копія постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої
комісії. Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій
про підсумки голосування і результати виборів. Штатний розпис. Плани асигнувань.
Кошториси. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення виборів.
Акт перевірки правильності використання коштів.
Ф.Р-1643-с
Справ:

Відкрите акціонерне товариство Дванадцятий київський авторемонтний
завод
21; 1974-1993 рр.

Опис 1-с
Справ:

21; 1974-1993 рр.

Ф.Р-1645
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 222 з
виборів до Верховної Ради України по м. Києву
19; 2006 р.

Опис 1
Справ:
19; 2006 р.
Протоколи і постанови окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій про
утворення дільничних виборчих комісій, внесення змін до їх складу; підсумки голосування і
результати виборів. Фінансовий звіт про використання коштів на підготовку і проведення
виборів. Штатний розпис. Кошториси. Фінансовий звіт про використання коштів на
підготовку і проведення виборів. Акт перевірки правильності використання коштів.
Ліквідаційний баланс і додатки до нього.

Ф.Р-1646
Справ:

Фінансовий відділ
м. Києва
121; 1988-2001 рр.

Ватутінської

районної

державної

адміністрації

Опис 1
Справ:
121; 1988-2001 рр.
Накази з основної діяльності. Річні бюджети району та звіти про їх виконання.
Кошториси прибутків і витрат. Плани асигнувань бюджетних установ. Штатні розписи. Звіт
про фінансово-господарську діяльність, чисельність працівників.
Ф.Р-1647
Справ:

Київська дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку
“Україна”
676; 1953- 2000, 2002-2006 рр.

Опис 2
Справ:
676; 1953- 2000, 2002-2006 рр.
Накази регіонального уповноваженого ліквідатора з особового складу. Особові картки
працівників, звільнених з роботи. Журнали обліку видачі трудових книжок. Особові рахунки
працівників.
Ф.Р-1650
Представництво фонду державного майна України у Дніпровському
районі м. Києва
Справ:
468; 1993-2007 рр.
Опис 1
Справ:
403; 1994-2007 рр.
Договори купівлі продажу нежитлового майна.
Опис 2
Справ:
Ф.Р-1651
Справ:

65; 1993-1996 рр.
Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 221 з
виборів (позачергових) до Верховної Ради України по м. Києву
9; 2007 р.

Опис 1
Справ:
9; 2007 р.
Протоколи засідань ОВК, підсумків голосування. Кошториси витрат.

Ф.Р-1652

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 222 з
виборів (позачергових) до Верховної Ради України по м. Києву

Справ:

13; 2007 р.

Опис 1
Справ:
13; 2007 р.
Протоколи засідань ОВК, підсумків голосування. Постанови ОВК. Кошториси
видатків.

Ф.Р-1653
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 224 з
виборів (позачергових) до Верховної Ради України по м. Києву
23; 2007 р.

Опис 1
Справ:
23; 2007 р.
Протоколи засідань ОВК, підсумків голосування. Постанови ДВК. Штатний розпис.

Ф.Р-1654

Відділи реєстрації актів цивільного стану у м. Києві

Справ:

1019; 1919-1934 рр.

Опис 1
Справ:
949, 1919-1933 рр.
Акти громадянського стану про реєстрацію народження, шлюбу, смерті.
Опис 1-пр
Справ:
11, 1919-1933 рр.
Документи про внесення змін до актових записів.
Опис 2
Справ:
66, 1934 рр.
Акти громадянського стану про реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Ф.Р-1655
Справ:

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 218 з
виборів (позачергових) до Верховної Ради України по м. Києву
13; 2007 р.

Опис 1
Справ:
13; 2007 р
Постанови ЦВК. Протоколи засідань ОВК. Плани асигнувань. Кошториси видатків.
Фінансовий звіт. Акти перевірок.

Ф.Р-1656

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 223 з
виборів (позачергових) до Верховної Ради України по м. Києву

Справ:

11; 2007 р.

Опис 1
Справ:
11; 2007 р.
Протоколи засідань ОВК. Постанови та рішення ОВК, документи до них.

Ф.Р-1657
Справ:

Відкрите акціонерне товариство «Проектно-технологічний інститут
«Київоргбуд» Холдингової компанії «Київміськбуд»
11; 1982-2008 рр.

Опис 1
Справ:
11; 1982-2008 рр.
Проект відбудови механічного заводу, ЗБК-ЗДБК.

Ф.Р-1658
Справ:

Київський міський комітет профспілки працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України
406; 1975-2002 рр.

Опис 1
Справ:
406; 1975-2002 рр.
Протоколи пленумів міському. Фінансові звіти. Бюджет державного соцстраху.

Ф.Р-1659
Справ:

Відкрите акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро
«Шхуна»
38; 1944-1997 рр.

Опис 1
Справ:
38; 1944-1997 рр.
Тактико-проектні завдання на проектування. Висновки Головного управління
суднобудування Військово-Морських Сил.
Ф.Р-1660

Дирекція видавництва «Марка України» УДППЗ «Укрпошта» м. Київ

Справ:

186; 1997-2008 рр.

Опис 1
Справ:
160; 1997-2005 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Журнали реєстрації наказів з основної
діяльності. Протоколи засідань Редакційно-художньої ради. Ставки авторських винагород за
виконання художніх робіт. Авторські договори. Ескізи поштових марок. Тематичні плани
випуску поштових конвертів, марок, блоків, проведення спецпогашення знаків поштової
оплати. Висновки, акти карти з питань атестації робочих місць за умовами праці. Фінансові
плани та звіти. Звіти з праці. Штатні розписи. Акти перевірок фінансово-господарської
діяльності. Розрахункові відомості про нарахування і перерахування внесків до фондів.

Журнал обліку та видачі печаток і штампів. Документи про зміни та доповнення до
колективного договору. Ліквідаційний баланс та документи до нього.

Опис 2
Справ:
11; 1999-2005 рр.
Журнали реєстрації наказів з основної діяльності. Накази, акти, довідки, протоколи
про знищення стандартних марок, виготовлення печаток і штампів, з питань тарифікації
робочих місць. Документи про зміни та доповнення до колективного договору. Акти,
розрахунки перевірок фінансово-господарської діяльності. Висновки, акти карти з питань
атестації робочих місць за умовами праці.
Опис 3
Справ:
15; 1997-2008 рр.
Копії наказів генерального директора УДППЗ «Укрпошта» про проведення
спецпогашень, введення в обіг художніх поштових марок, художніх маркованих конвертів і
карток, поштових блоків. Зразки відбитків штемпелів спецпогашень.

Ф.Р-1661

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: спогади очевидців, м. Київ

Справ:

56; 2008 р.

Опис 1
Справ:
48; 2008 р.
Свідчення та спогади очевидців, анкети-запитальники по збиранню свідчень очевидців
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.
Опис 2
Справ:
8; 1931-1934 рр., 2008-2009 рр.
Копії документів, виявлених у фондах Державного архіву міста Києва про Голодомор
1932-1933 рр. Києві та приміській смузі. Документи про заходи, проведені співробітниками
архіву на виконання Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами
Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Ф.Р-1662

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 217 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

20; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:

10; 2009-2010 рр.

Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акти перевірок.
Опис 2
Справ:

10; 2010 р.

Те саме. Ліквідаційний баланс.

Ф.Р-1663

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 215 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

25; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
14; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

11; 2010 р.

Те саме. Ліквідаційний баланс.
Ф.Р-1664

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 221 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

25; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
10; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

10; 2010 р.

Те саме. Ліквідаційний баланс.

Ф.Р-1665

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 216 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

28; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:

18; 2009-2010 рр.

Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

10; 2010 р.

Те саме. Ліквідаційний баланс.

Ф.Р-1666

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 222 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

20; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:

12; 2009-2010 рр.

Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

8; 2010 р.

Те саме. Ліквідаційний баланс.

Ф.Р-1667

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 219 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

22; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
13; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Розрахункові відомості про нарахування страхових внесків до фондів. Фінансовий
звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.

Опис 2
Справ:

9; 2010 р.

Те саме.

Ф.Р-1668

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 218 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

18; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
9; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

9; 2010 р.

Те саме.

Ф.Р-1669

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 223 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

16; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
8; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
Опис 2
Справ:

8; 2010 р.

Те саме.

Ф.Р-1670

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 220 з
виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року

Справ:

17; 2009-2010 рр.

Опис 1
Справ:
8; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний
розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.

Опис 2
Справ:

9; 2010 р.

Те саме. Фінансовий звіт.

Ф.Р-1671

Колекція архівних документів «Революційні події в Україні 1904-1927
років: факти, події, свідчення»

Справ:

65; 1904-1927 рр.

Опис 1
Справ:
65; 1904-1927 рр.
Відомості про активізацію селянських та більшовицьких рухів, створення
більшовицьких ревкомів, перебіг військових дій на території України. Накази, рапорти,
донесення таємні зведення військових. Автобіографії, щоденники, спогади, листівки
українців – учасників революційних подій.

Ф.Р-1672

Колекція архівних документів «Діяльність профспілкових організацій і
радянських установ м. Києва та регіонів України в період 1917-1923 рр.

Справ:

47; 1917-1923 рр.

Опис 1
Справ:
47; 1917-1923 рр.
Листи з фронту до Генерального Секретаріату профспілок. Декларації, відозви,
звернення профспілок.

Ф.Р-1673

Територіальна виборча комісія з виборів депутатів до місцевих рад та
Київського міського голови 26 березня 2006 року

Справ:

130; 2006-2007 рр.

Опис 1
Справ:
130; 2006-2007 рр.
Протоколи засідань КМТВК та документи до них, протоколи ТВК про підсумки
голосування, підрахунок голосів. Довідки, заяви, тощо про реєстрацію міських організацій,
політичних партій, виборчих блоків. Автобіографії, передвиборчі програми тощо кандидатів.
Кошториси видатків, фінансові звіти.

Ф.Р-1674

Територіальна виборча комісія з виборів депутатів
районної у м. Києві ради 25 травня 2008 року

до Печерської

Справ:

5; 2008 р.

Опис 1
Справ:
5; 2008 р.
Протоколи, постанови засідань ТВК та документи до них, про підсумки голосування,
підрахунок голосів. Кошториси видатків, фінансові звіти. Розрахункові відомості про
нарахування страхових внесків до фондів.

Ф.Р-1675

Колекція документів «Оборона та звільнення міста Києва (1941-1943 рр.)
у спогадах учасників цих подій»

Справ:

150; 1939-1996 рр.

Опис 1
Справ:
150; 1939-1996 рр.
Спогади учасників оборони та звільнення міста Києва у 1941-1943 рр. Відомості про
військові частини, списки ветеранів, листи з фронту. Фотографії, карти-схеми, складені
членами організації «Пошук».

Ф.Р-1676

Сліпець Степан Павлович, архітектор, лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка

Справ:

30; 1948-2011 рр.

Опис 1
Справ:
30; 1948-2011 рр.
Біографічні документи. Листування. Фотографії.

