ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ПЕРЕЛІК ВТРАЧЕНИХ ФОНДІВ
________________________________________________________
Р-1, Виконком Роштатської волосної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком),
1920 – 1921 рр., 4 од. зб.
Р-3, Виконком Ландауської волосної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів (волвиконком),
1921 р., 9 од. зб.
Р-13, Ольгинський волосний комісаріат (волвійськомат)
с. Ольгино Ольгинської волості Одеського повіту Одеської губернії,
1920 р., 2 од.зб.;
Люстдорфський волосний військовий комісаріат,
1920 – 1923 рр.
Р-14, Одеський губернський комітет незаможних селян (ГубКНС),
м. Одеса, 1923 р., 1 од. зб. (Втрачені протоколи пленумів ГубКНС).
Р-20, Виконком Фрейдентальської сільської ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів (сільрада),
с. Фрейденталь Фрейдентальської волості Одеського повіту Одеської губернії,
1921 – 1922 рр., 3 од.зб.
Р-23, Колектив безробітних союзу металістів по розбиранню старих суден,
м. Одеса,
1926 р., 3 од. зб.
Р-24, Францфельдське (Михайлівське) сільське правління,
1917 – 1918 рр., 7 од.зб.
Р-25, Місцевий комітет професійної спілки секретарів та канцелярських службовців волосних, сільських та селищних управ Гросслібентальської волості
Одеського повіту,
1917 – 1918 рр., 4 од. зб.
Р-31, Рашковська лісозаготівельна ділянка Одеського губернського лісного
комітету,
м. Рашково Подольської губернії,
1920 – 1924 рр., 56 од. зб.
Р-32, Чорноморський транспортний відділ,
1920 – 1923 рр., 47 од. зб.
Р-33, Секція приміських сіл Одеської міської ради депутатів трудящих.
Р-38, Страсбурський волосний комітет незаможних селян (ВолКНС),
с. Страсбург Страсбурської волості Одеського повіту Одеської губернії,
березень 1920 – 07 березня 1923 рр., 7 од. зб.
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Р-55, Бюро електроплану південно – західної України при Одеському Міськплані,
м. Одеса.
Р-64, Професійний комітет профспілки робітників освіти при Одеському фізико-хіміко-математичному інституті (профком),
м. Одеса,
1930-1933 рр.
Р-66, Міськком профспілки швейників приватних швейних підприємств міста
Одеси,
м. Одеса,
1924 – 1932 рр., 20 од. зб.
Р-70, Миколаївський губернський каральний відділ,
м. Миколаїв,
1920-1921 рр., 59 од. зб. .
Р-108, Миколаївський губернський виправний трудовий відділ (ГУБВТВ),
м. Миколаїв.
Р-114, Михайлівський будівельний завод.
Р-116, Колектив безробітних медичних робітників “Медик”,
1923-1930 рр., 109 од. зб..
Р-118, Санітарний пункт при Бульварному районному відділі охорони здоров’я,
1924-1929 рр., 34 од. зб..
Р-119, 2-й радянський бондарно-токарний завод,
м. Одеса,
1921-1925 рр., 20 од. зб..
Р-120, Санітарний пункт при Олександрійському районному відділі охорони
здоров’я,
1924-1929 рр., 89 од. зб..
Р-121, Районний санітарний відділ Петропавлівського району
м.Одеси,
1924-1929 рр., 41 од. зб..
Р – 123, Районний санітарний відділ Михайлівського району
м.Одеси,
1925-1929 рр., 68 од. зб..
Р-127, Міський комітет профспілки харчовиків інституту підвищення кваліфікації керівних господарських кадрів Наркомхарчпрому,
1935-1939 рр., 8 од. зб..
Р-131, Колектор № 2 для неповнолітніх правопорушників,
1922-1931 рр., 160 од. зб..
Р-142, Херсонське відділення видавництва газети “Правда”,
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м.Херсон,
1924-1930 рр., 40 од. зб..
Р-143, Миколаївське відділення видавництва газети “Правда”,
м. Миколаїв,
1924-1930 рр., 35 од. зб..
Р-145, Кіровоградське відділення видавництва газети “Правда”,
м. Кіровоград,
1927-1930 рр, 38 од. зб..
Р-146, Шкіряний завод “Вукоопсоюзу”,
м, Одеса,
1922-1925 рр., 33 од. зб..
Р-147, Вечірня робоча школа № 16,
м. Одеса,
1925, 1931 рр., 36 од. зб..
Р-148, Будинок підлітків дівчинок ім. 8-го Березня,
м. Одеса,
1924-1926 рр., 56 од. зб..
Р-149, Одеське відділення
економіст”,
м. Одеса,
1924, 1927 рр., 68 од. зб.

Харківського

видавництва

газети

“Український

Р – 151, Гуртожиток № 2 робочих підлітків Одеського окружного відділу народної освіти,
1925-1926 рр., 42 од. зб.

Р-153, Гуртожиток № 1 дівчинок підлітків,
м.Одеса,
1927,1929 рр., 33 од. зб.
Р-156, Слесарно-механічна майстерня колективу політичних емігрантів Одеського металтресту,
1927-1929 рр., 17 од. зб.
Р-162, Одеська тракторна база Українського
промислового акціонерного товариства,
1924-1927 рр., 156 од. зб.

автотранспортного

торгово-

Р-164, Одеське відділення видавництва газети “Вісті”.
Р-166, 1-а Одеська машино-будівельна
ім.”Діда Трофима”,
1924, 1928 рр., 24 од. зб.

артіль

Р-168, Промкооперативна артіль “Ковбасник”,
м. Одеса,
1926, 1928 рр., 20 од. зб.

безробітних

металістів
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Р-170, Промкооперативна артіль “Металоріз”,
1929 - 1930 рр., 7 од. зб.
Р-171, Колектив безробітних з пошиття взуття “Промінь”,
1928 - 1929 рр., 12 од. зб.
Р-172, 2-й колектив безробітних з пошиття взуття “Люкс”,
м. Одеса,
1925-1926 рр., 6 од. зб.
Р-173, Промкооперативна артіль “Шкіртруд”,
м. Одеса,
1925 - 1927 рр., 10 од. зб.
Р-174, Промкооперативний колектив по виготовленню взуття “Метеорит”,
1925-1927 рр., 5 од. зб.
Р-175, Промкооперативна артіль по виробництву гудзиків та запонок “Перламутр”,
м. Одеса,
1930 р., 4 од. зб.
Р-176, Промкооперативна артіль по виготовленню конекторів “Металотехнік”,
1929-1930 рр., 6 од. зб.
Р-178, Промкооперативна артіль по виготовленню мила “Миларт”,
м. Одеса,
1923 - 1928 рр., 44 од. зб.
Р-179, Промкооперативна артіль по виготовленню мила та виробів з кісток
“Миларткість”,
1928-1929 рр., 10 од. зб.
Р-180, Промкооперативна артіль по виготовленню мила “Милхім”,
1927 - 1928 рр., 8 од. зб.
Р-182, Промкооперативна артіль по виробництву гудзиків “Південий гудзичник”,
1928 р., 9 од. зб.
Р-183, Промкооперативна артіль “Технохімвироби”,
1926 р., 1 од. зб.
Р-184, Промкооперативна кустарна артіль по виробництву акумуляторів та радіодеталей,
1930 - 1931 рр., 74 од. зб.
Р-185, Промкооперативна артіль по виробництву галантерейних штампових виробів “Галпромштамп”,
1930 р., 10 од. зб.
Р-186, Промкооперативна артіль по виробництву електричних виробів “Електропраця”,
1929 - 1930 рр., 14 од. зб.
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Р-187, Кустарна промкооперативна артіль по виробництву і продажу електроарматури “Електроарматура”,
1929-1932 рр., 9 од. зб.
Р-188, Промкооперативна артіль “Вольт”,
1929 - 1930 рр., 12 од. зб.
Р-189, Промкооперативна артіль “Фор” по переробці фруктів, овочів та рослин,
1929-1930 рр., 11 од. зб.
Р-190, Колектив безробітних по виробництву акумуляторів “Радіозв’язок”,
1929-1930 рр., 17 од. зб.
Р-192, Промкооперативна артіль по виробництву парфумерних виробів “Хіммаса”,
1929 - 1930 рр., 9 од. зб.
Р-193, Промкооперативна артіль “Артвзуття”,
1927 - 1928 рр., 1 од. зб.
Р-194, Промкооперативна артіль по виготовленню взуття “Взуття”,
1928 - 1929 рр., 2 од. зб.
Р-195, Промкооперативна артіль по виготовленню дитячого взуття “Дитвзуття”,
1928 р., 1 од. зб.
Р-196, Промкооперативна артіль по виготовленню дитячого взуття “Дитячий
рантовщик”,
1928-1929 рр., 4 од. зб.
Р-197, Промкооперативна артіль по виробництву блокнотів “Кооператор”,
1926-1929 рр., 5 од. зб.
Р-200, Промкооперативна артіль по виробництву чобіто-взуттєвих и шкіряних
виробів “Люкс”,
1926 - 1929 рр., 26 од. зб.
Р-201, Промкооперативна артіль по виробництву механічного взуття “Механвзуття”,
1927-1928 рр., 48 од. зб.
Р-202, Промкооперативна артіль з пошиття та ремонту взуття “Взуттьовик”,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
Р-203, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Перше травня”,
1928-1929 рр., 16 од. зб.
Р-204, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Починвзуття”,
1929 р., 2 од. зб..
Р-205 , Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Пересипський швець”,
1929 р., 1 од. зб.
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Р-206, Промкооперативна артель по ремонту взуття “Промкоопвзуття”,
1929 р., 4 од. зб.
Р-208, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Промвзуття”,
1926-1927 рр., 9 од. зб.
Р-209, Промкооперативна
опдитвзуття”,
1929 р., 11 од. зб.

артель

по

виробництву

дитячого

взуття

“Промко-

Р-210, Промкооперативна артіль по виробництву взуття “Міцний хід”,
1927-1929 рр., 7 од. зб.
Р-211, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Ремвзуття”,
1927-1929 рр., 3 од. зб.
Р-214, Промкооперативна артіль по виробництву кондитерських виробів “Постачання”,
1927-1928 рр., 15 од. зб.
Р-215, Промкооперативна артіль по виробництву взуття “Стандарт”,
1930 р., 6 од. зб.
Р-216, Промкооперативна артель по виготовленню взуття “Сандвзуття”,
1927-1929 рр., 15 од. зб.
Р-217, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Спецремвзуття”,
1929-1930 рр., 24 од. зб.
Р-218, Промкооперативна артіль по виготовленню взуття “Стандартвзуття”,
1929-1930 рр., 22 од. зб.
Р-220, Промкооперативна артіль з пошиття взуття “Трудартвзуття”,
1925-1929 рр., 14 од. зб.
Р-222, Промкооперативна артіль по виготовленню взуття “Трудовий Чоботарь”,
1929-1930 рр., 5 од. зб.
Р-223, Промкооперативна артіль по ремонту взуття «Трудремонтвзуття»,
1929-1930 рр., 2 од. зб.
Р-224, Промкооперативна артіль по виробництву взуття “Червоний швець”,
1929 р., 21 од. зб.
Р-225, Промкооперативна артіль по виробництву махорки “Південна махорка”,
1926-1927 рр., 3 од. зб.
Р-226, Промкооперативна артіль “Покоф”.
Р-228, Фабрична механіко-технічна школа профспілки металістів.
Р-229, Редакція журналу “Кооперативний шлях”,
м. Одеса,
1927-1929 рр., 66 од. зб.
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Р-230, Дитячий будинок № 33.
Р-231, Дитячий будинок № 34 Одеського міського відділу народної освіти,
1923-1925 рр., 2 од. зб.
Р-232, Дитячий будинок № 24/8 Одеського міського відділу народної освіти,
1923-1926 рр., 4 од. зб.
Р-235, Дитячий будинок № 29 Одеського міського відділу народної освіти,
1923-1924 рр., 1 од. зб.
Р-237, Дитячий будинок № 3 Одеського міського відділу народної освіти,
1923-1925 рр., 2 од. зб.
Р-238, Дитяче містечко № 1 ім.3-го Інтернаціоналу Одеського губнаросвіти,
м. Одеса,
1921-1923 рр., 40 од. зб.
Р-239, Дитячий будинок № 7 Одеського міського відділу народної освіти,
1923-1924 рр., 2 од. зб.
Р-241, Дитячий будинок № 17,
м. Одеса,
1926-1928 рр., 4 од. зб.
Р-242, Дитячий будинок № 9 (27).
Р-243, Дитячий будинок № 12,
м. Одеса,
1923-1929 рр., 13 од. зб.

Р-244, Дитячий будинок № 6,
м. Одеса,
1923-1929 рр., 29 од. зб.
Р-246, Дитячий будинок для хворих хлопців психоневротиків, м.Одеса,
1923-1929 рр., 88 од. зб.
Р-249, Колектив безробітних по виробництву парфумерії “Червона Зоря”,
1928 р., 6 од. зб.
Р-252, Артіль безробітних по литтю чавуну “Чавунлиття».
1925-1926 рр., 12 од. зб.
Р-254, Колектив безробітних по розробці старих суден та лому “Шквал”,
1927 р., 2 од. зб.
Р-255, Колектив безробітних по виробництву човнів “Човняр”,
1928 р., 2 од. зб.
Р-256, Колектив безробітних швейних робітників “Швейколектив № 2”,
1925-1928 рр., 2 од. зб.
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Р-257, Колектив безробітних деревооброблювачів та токарів по дереву “Деревооброблювач”,
1924-1925 рр., 19 од. зб.
Р-258, Колектив безробітних по ремонту, перевірці та установленню електроприладів “Електрифікація”,
1924-1925, 1929 рр., 3 од. зб.
Р-259, Колектив безробітних по виробництву струн “Музсправа”,
1927-1928 рр., 2 од. зб.
Р-260, Колектив безробітних об’єднання виробничих трудових та торгівельних
колективів “Колтруд”,
1925-1930 рр., 2 од. зб.
Р-261, Колектив безробітних по випічці булок “Булочник”,
1925-1926 рр., 4 од. зб.
Р-262, Колектив безробітних
ліртруд”,
1925-1927 рр., 4 од. зб.

по

виготовленню

ювелірних

виробів

“Юве-

Р-263, Колектив безробітних маслоробної справи “Маслоробець”,
м. Березівка Березівського р-ну,
1926-1928 рр., 3 од. зб.
Р-264, Колектив безробітних борошномелів “Червона зірка”, м. Овідіополь
Овідіопольського р-ну,
1925-1927 рр., 7 од. зб.
Р-265, Промкооперативна кустарська артіль по литтю міді та чавуну “Чавунмідьлиття”,
1926-1928 рр., 4 од. зб.
Р-266, Колектив безробітних по виробництву льоду “Червоний Льодівник”,
1925-1927 рр., 11 од. зб.
Р-267, Колектив безробітних драматичних артистів “Масодрам”,
1925-1926 рр., 5 од. зб.
Р-268, Колектив безробітних городників “Трудовоч”,
1926-1930 рр.,9 од. зб.
Р-269, Колектив безробітних різьбярів підборів по дереву,
1926-1928 рр., 27 од. зб.
Р-270, Колектив безробітних російського драматичного театру,
1926-1927 рр., 21 од. зб.
Р-271, Колектив безробітних хіміків “Хімпрепарат”,
1928-1929 рр., 5 од. зб.
Р-274, Велико-Фонтанське садо-виноградне товариство “Муссават”,
с. Великий Фонтан Одеського р-ну,
1926-1930 рр., 52 од. зб.
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Р-276, Одеське об’єднане садово-городнє кооперативне товариство,
1928-1930 рр., 251 од. зб.
Р-277, Чайна база Одеської торгівельної та транзитної контори і торгівельного представництва Центросоюзу,
1924-1926 рр., 239 од. зб.
Р-278, Одеське відділення Всеросійської центральної господарської робочої
кооперації “Центросекція”,
1919-1920 рр., 28 од. зб.
Р-284, Промкооперативна артіль по виробництву білизни “Трудартільбілизна”,
1927 р.,1 од. зб.
Р-285, Промкооперативна артіль по виробництву художніх виробів “Трудмистецтво”,
1926-1927 рр., 10 од. зб.
Р-286, Промкооперативна артіль по виробництву пряжок “Штампблях”,
1926-1927 рр., 7 од. зб.
Р-287, Промкооперативна артіль по виготовленню канцелярських приладів “До
праці”,
1926-1927 рр., 1 од. зб.
Р-288, Одеське трудове товариство по заготівлі та продажу льоду “Криголам”,
1925-1927 р.., 3 од. зб.
Р-289, Промкооперативна артіль з помелу борошна “Борошномолавтомат”,
1926-1927 рр., 6 од. зб.
Р-290, Промкооперативна
“Пешехід”,
1927 р., 3 од. зб.

кустарна

артіль

з

пошиття

та

ремонту

взуття

Р-291, Промкооперативна кустарна артіль по слюсарним виробам “Слюсарбуд”,
1927-1928 рр., 3 од. зб.
Р-292, Промкооперативна артіль по виробництву парфумних виробів “Уніон”,
1925-1926 рр., 5 од. зб.
Р-294, Промкооперативна взуттєва артіль “Дамські моди”,
1927 р., 1 од. зб.
Р-295, Промкооперативна артіль по виробництву домашнього хлібу “Домашній
хліб”,
1927-1928 рр., 5 од. зб.
Р-296, Промкооперативна артіль по виробництву парфумних виробів “Ді-Вен”,
1927-1928 рр., 6 од. зб.
Р-297, Промкооперативна кустарна артіль деревообробного виробництва “Деревотруд”,
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1926-1927 рр., 2 од. зб.
Р-298, Промкооперативна артіль з ремонту друкарських машинок “Інтернаціонал”,
1927-1929 рр., 6 од. зб.
Р-299, Промкооперативна артіль арматурно-механічного виробництва “Ініціатива”,
1927-1929 рр., 20 од. зб.
Р-300, Промкооперативна артіль по виробництву жіночих нарядів “Витонченість”,
1928-1929 рр., 4 од. зб.
Р-301, Промкооперативна артіль по виробництву дерев’яних підборів “Каблучнік”,
1928-1929 рр., 10 од. зб.
Р-302, Промкооперативна артіль по виробництву квасу та інших безалкогольних напоїв “Квасвар”,
1926 р., 2 од. зб.
Р-303, Промкооперативна артіль по ремонту взуття “Коопвзуття”,
1927-1928 рр., 5 од. зб.
Р-304, Промкооперативна артіль по виробництву рибних консервів “Конкордія”,
1928-1929 рр., 19 од. зб.
Р-305, Промкооперативна артіль по виробництву косметики, парфуму та предметів санітарії і гігєни “Космос”,
1927-1929 рр., 9 од. зб.
Р-306, Промкооперативна артіль по виготовленню арматури “Червоний арматурник”,
1928-1929 рр., 3 од. зб.
Р-307, Промкооперативна артіль по виготовленню ободів “Червоний ободник”,
1928-1929 рр., 2 од. зб.
Р-308, Промкооперативна артіль по виробництву макарон “Кустмакарони”,
1928-1929 рр., 11 од. зб.
Р-309, Промкооперативна артіль по виготовленню парфумних виробів “Ксилоліт”,
1929 р., 1 од. зб.
Р-310, Промкооперативна артіль візників “ломовик”,
1926-1928 рр., 8 од. зб.
Р-311, Промкооперативна артіль по литву металу “Литварник”,
1928-1929 рр., 10 од. зб.
Р-312, Промкооперативна артіль по виробництву макарон “Макарон-продукт”,
1927-1930 рр., 9 од. зб.
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Р-314, Промкооперативна артіль по виробництву виробів із рога та мастики
“Мастика - ріг”,
1927-1929 рр., 4 од. зб.
Р-315, Промкооперативна артіль по виробництву пам’ятників та інших цвинтарних робіт із мармуру “Мацейво”,
1929-1930 рр., 5 од. зб.
Р-316, Промкооперативна артіль по виробництву металобетонних виробів,
1926-1929 рр., 10 од. зб.
Р-317, Промкооперативна артіль “Металовироб”,
1926-1927 рр., 8 од. зб.
Р-318, Промкооперативна артіль по виготовленню металевих гудзиків “Металгудзартіль”,
1928-1929 рр., 8 од. зб.
Р-319, Промкооперативна артіль по виробництву арматури та металевих виробів “Металпраця”,
1925-1929 рр., 17 од. зб.
Р-320, Промкооперативна артіль “Металоштамп”,
1927-1929 рр., 22 од. зб.
Р-321, Промкооперативна артіль по виготовленню залізних виробів “Металгосподарство”,
1928-1929 рр., 9 од. зб.
Р-322, Промкооперативна артіль кондитерських виробів “Меркурій”,
1927-1929 рр., 29 од. зб.
Р-323, Промкооперативна артіль по виготовленню скла та скляних виробів
“Московський стекольщик”,
м. Одеса,
1928 р., 4 од. зб.
Р-324, Промкооперативна артіль по художній обробці будинків “Мозаїка”,
1928-1929 рр., 9 од. зб.
Р-325, Промкооперативна артіль по художній обробці будинків та виробництву
мармуру, граніту і мозаїки “Мрамор-Граніт-Мозаїка”,
1930 р., 3 од. зб.
Р-326, Промкооперативна артіль по виробництву нождака “Нождак”,
1926-1929 рр., 54 од. зб.
Р-327, Промкооперативна артіль по виробництву ременів, сандалів та ін.
“Об’єднана праця”,
1925-1928 рр., 4 од. зб.
Р-328, Промкооперативна артіль по випічці хліба “Ольгієвський пекар”,
1926-1928 рр., 7 од. зб.
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Р-329, Промкооперативна артіль механічних виробів “Омега”,
1927-1928 рр., 27 од. зб.
Р-330, Промкооперативна артіль по виробництву спеціальних окулярів для робочих “Оптик”,
1928-1929 рр., 13 од. зб.
Р-331, Промкооперативна артіль по виробництву будівельних матеріалів і хімічних матеріалів “Одесхімбуд”,
1928-1930 рр., 8 од. зб..
Р-332, Промкооперативна артіль “Перука”,
1929 р., 6 од. зб.
Р-333, Промкооперативна артіль по виробництву кондитерських виробів “Патоксил”,
1928-1929 рр., 4 од. зб..
Р-334, Промкооперативна артіль по випічці хліба “Пекар”,
1926-1930 рр., 9 од. зб.
Р-335, Промкооперативна артель по виробництву пасів та других шкіряних виробів “Пасшкір”,
1925-1929 рр., 2 од. зб.
Р-336, Промкооперативна артіль “Портфельтруд”,
1927-1929 рр., 20 од. зб.
Р-337, Промкооперативна артіль пильщиків лісу “Пилоліс”,
1928 р., 1 од. зб..
Р-338, Промкооперативна артіль “Кустар-харчовик”,
1927-1929 рр., 1 од. зб.
Р-339, Промкооперативна артіль по виготовленню харчових продуктів “Харчопродукт”,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
Р-340, Промкооперативна артіль по виготовленню морозива “Харчовиробсмак”,
1927 р., 10 од. зб.
Р-341, Промкооперативна артіль “Промкооподяг”,
1928 р., 3 од. зб.
Р-342, Промкооперативна артіль “Промшвей”,
1927-1929 рр., 26 од. зб.
Р-343, Одеське автомобільно-каретне промкооперативне товариство по ремонту
автомобілей та карет,
1928-1930 рр., 17 од. зб.
Р-344, Промкооперативна артіль по металевим виробам “Аметіз”,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
Р-345, Промкооперативна артіль по виробництву дамських капелюхів “Акорд”,

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – ВТРАЧЕНІ -

13

1926-1927 рр., 6 од. зб.
Р-346, Промкооперативна артіль по випічці булок “Булка”,
1928 р., 1 од. зб.
Р-347, Промкооперативне товариство
виробництва “Папірвироб”,
1927-1928 рр., 5 од. зб.

палітурно-паперового

та

ліновального

Р-348, Промкооперативна артіль по виготовленню військового одягу “Військовий мундир”,
1927-1928 рр., 6 од. зб..
Р-349, Воднотранспортне кооперативне товариство вітрильного каботажу з постачання різним організаціям вітрильних суден для перевезення вантажів
“Водтранскооп”,
1927-1929 рр., 19 од. зб.
Р-350, Типографія трудової артілі промкооперативного товариства по виконанню всіляких брошур, прейскурантів, бланків, афіш та іншої типографської
роботи “Верстатка”,
1927-1929 рр., 5 од. зб.
Р-351, Промкооперативна артіль по виробництву та ремонту ваг “Вага-міра”,
1927-1929 рр., 4 од. зб.
Р-352, Промкооперативна артіль з пошиття дитячої та жіночої білизни “Все
для матері та дитини”,
1928-1929 рр., 5 од. зб.
Р-353, Промкооперативна артіль по виробництву консервів “Червоний консервник”,
1928-1930 рр., 12 од. зб.
Р-354, Промкооперативна артіль по виробництву лінійок та лекал для креслення “Червона лінейка”,
1928-1929 рр., 7 од. зб.

Р-355, Промкооперативна артіль по виробництву слюсарно-механічних виробів
“Червоний металіст”,
1927-1929 рр., 7 од. зб.
Р-357, Промкооперативна артіль шпалерна “Червоний шпалерник”,
1927-1929 рр., 7 од. зб.
Р-358, Трудове кооперативне товариство по виробництву всіляких дерев’яних
частин для щіток “Колтруддерев”,
1928-1929 рр., 6 од. зб.
Р-359, Промкооперативна артіль по кілці дров “Колдрев”,
1926-1928 рр.,9 од.зб.
Р-360, Промкооперативна артіль по виготовленню клею та крохмалю “Клейкрохмаль”,
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1928-1929 рр., 12 од. зб.
Р-361, Промкооперативна артіль по будівництву ларьків “Кустпромкооп”,
1925-1927 рр., 10 од. зб.
Р-362, Промкооперативна артіль по виготовленню штампів “Промштамп”,
1928-1929 рр., 6 од. зб.
Р-363, Промкооперативна
“Промліс”,
1926-1929 рр., 9 од. зб.

артіль

деревообробних

та

лісопильних

робіт

Р-364, Промкооперативна артіль по виготовленню ременів “Привід-ремінь”,
1926-1927 рр., 11 од. зб.
Р-365, Промкооперативна артіль по виготовленню пряжек «Пряжкометал»,
1928-1929 рр., 18 од.зб..
Р-366, Промкооперативна артіль по засолюванню та копченню риби «Рибсількооп»,
1925-1929 рр., 9 од. зб.
Р-367, Промкооперативна артіль по виробництву взуття «Вільна праця»,
1928-1929 рр., 13 од. зб.
Р-368, Промкооперативна артіль “Селянський одяг”,
1928 р., 6 од. зб.
Р-369, Промкооперативна артіль столярів “Столяр праця”,
1926-1928 рр., 11 од.зб.
Р-372, Промкооперативна артіль “Вільний булочник”,
1926-1927 рр., 3 од. зб.
Р-373, Промкооперативна артіль по виготовленню ремонтно-будівельних та житлово-будівельних залізо-бетонних та каналізаційних робіт “Технобюро”,
1926-1929 рр., 11 од. зб.
Р-374, Промкооперативна артіль
пасс”,
1925-1930 рр., 25 од. зб.

по

виробництву

приводних

ременів

“Труд-

Р-375, Промкооперативна артіль по виробництву взуття “Трудвзуття”,
1928 р., 2 од. зб.
Р-376, Кооперативна артіль охоронців “Трудохорона”,
1928-1929 рр.,1 од. зб.
Р-377, Промкооперативна артіль по масовому виготовленню одягу “Трудмасодежда”,
1928 р.,1 од. зб.
Р-378, Промкооперативна кустарна артіль по продажу льоду “Трудльод”,
1928-1929 рр., 1 од. зб.
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Р-379, Промкооперативна артіль “Трудовик” по виготовленню ременів та інших
шкірних виробів,
29 од. зб.
Р-380, Промкооперативна меблево-шпалерна та матрацна артіль,
1928 р., 4 од.зб.
Р-381, Промкооперативна артіль по помелу борошна “Трудборошноарт”,
1926-1928 рр., 1 од. зб.
Р-382, Промкооперативна кустарна артіль по шиттю селянського одягу “Трудшвей”,
1928 р., 2 од. зб.
Р-383, Промкооперативна артіль перукарів “Трудперука”,
1927 р.,6 од. зб.
Р-384, Промкооперативна артіль візників “Трансарт”,
1927-1929 рр., 5 од.зб..
Р-385, Промкооперативна артіль транспортників “Транструд”,
1926-1928 рр., 6 од. зб.
Р-386, Промкооперативна артіль по виготовленню іграшок “Універсал”,
1924-1926 рр., 7 од.зб.
Р-387, Промкооперативна кустарна артіль по оранню землі та обмолоту хлібу
“Врожай”,
1926-1928 рр., 10 од.зб.
Р-388, Трудове кооперативне товариство по виробництву точильних каменів
“ФАМА-КАРЄ”,
1927 р., 2 од. зб.
Р-389, Промкооперативна артіль “Хімфарба”,
1927-1929 рр., 7 од.зб.
Р-390, Промкооперативна артіль по виготовленню халви та кондитерських виробів “Халва-кондитер”,
1927-1928 рр., 17 од. зб.
Р-391, Промкооперативна артіль “Хімпром”,
1926-1929 рр., 24 од. зб.
Р-393, Промкооперативна кустарна артіль по ремонту будинків “Хозбуд”,
1926-1927 рр., 6 од.зб.
Р-394, Промкооперативна бондарна артіль “Червоний бондар”,
1926-1929 рр., 22 од. зб..
Р-395, Промкооперативна артіль по виробництву кондитерських виробів “Чорноморська”,
1926-1928 рр., 2 од. зб.
Р-396, Промкооперативна кустарна артіль швейна “Швейпрогрес”,

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – ВТРАЧЕНІ -

16

1928 р., 2 од. зб.
Р-397, Промкооперативна артіль по переробці верхнього одягу “Швейкуст”,
1927-1929 рр., 7 од. зб.
Р-398, Промкооперативна артіль по виробництву шкіряних виробів “Швейшкіра”,
1928-1929 рр., 9 од. зб.
Р-400, Промкооперативна артіль по виготовленню штампів “Штамп Праця”,
1927-1929 рр., 24 од. зб.
Р-401, Промкооперативна артіль по виробництву емалево-металевого посуду
“Емаль-мистецтво”,
1928-1929 рр., 2 од. зб.
Р-402, Промкооперативна артіль по виробництву емалево-металевого посуду
“Емаль-Праця”,
1927-1929 рр., 12 од. зб.
Р-403, Промкооперативна артіль по виробництву емалево-металевих виробів
“Емаль-художник”,
1928-1929 рр., 24 од. зб.
Р-404, Промкооперативна артіль по виробництву електровиробів “Електрон”,
1927-1928 рр., 6 од. зб.
Р-405, Промкооперативна артіль по випічці хлібу “Південний хліб”,
1925-1928 рр., 7 од. зб.
Р-406, Промкооперативна артіль по виробництву хімічних виробів “Юрохім”,
1927-1928 рр., 26 од. зб.
Р-407, Промкооперативна артіль по виробництву ящиків “Ящикопостачання”,
1927-1929 рр., 5 од. зб.
Р-408, Промкооперативна артіль по виробництву парфумних виробів “Прево”,
1927 р., 3 од. зб.
Р-409, Промкооперативна взуттєва артіль “Взуттяпраця”,
1926-1927 рр., 4 од. зб.
Р-411, Промкооперативна кустарна артіль по виробленню фарби “Фарбхімпродукт”,
1927 р., 3 од. зб.
Р-412, 1-е Ново-Українське кустарно-промислове ковальське товариство “Червоний коваль”,
1924-1925 рр., 3 од. зб.
Р-414, Трудова артіль “Надія”.
Р-415, Артель “Перукар”,
с. Ново-Українка,
1925 р., 2 од. зб.
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Р-420, Промкооперативна трудова артіль промисловців льоду “Промкрига”,
1922-1924 рр., 6 од. зб.
Р-421, Промкооперативна артіль по продажу тютюну “Тишби”,
1921-1923 рр., 6 од. зб.
Р-423, Промкооперативна артіль токарів “Трудівник”,
1926-1930рр., 5 од. зб.
Р-424, Промкооперативна артіль “Меблібуд”,
1923-1925 рр., 8 од.зб.
Р-425, Промкооперативна кустарна артіль по випічці хлібу “Одеський хлібороб”,
1922-1923 рр., 1 од. зб.
Р-428, Одеський міський відділ профспілки “Харчосмак”.
Р-429, Промкооперативна артіль пошиттєво-взуттєва “Народвзуття”, м. Одеса,
1924-1925 рр., 3 од. зб.
Р-430, Промкооперативна артіль по виробництву пакувальної тари “Упакувальник”,
1924-1927 рр., 6 од. зб.

Р-431, Місцевий комітет профспілки робітників радторгслужбовців Одеського
відділення акціонерного товариства “Кредит-Бюро”, м. Одеса,
1925-1929 рр., 26 од. зб.
Р-432, Місцевком профспілки робітників водного транспорту Одеської митниці,
1917-1926 рр., 44 од. зб.
Р-433, Державна ощадна каса при Одеській митниці,
1918-1919 рр., 7 од. зб.
Р-434, Одеський митний інспектор.
Р-435, Митний відділ Одеського відділення народного комісаріату зовнішньої
торгівлі,
1920-1923 рр., 38 од. зб.
Р-438, Промкооперативна артіль по ремонту годинників “Промпраця”,
1923-1925 рр., 11 од. зб.
Р-439, Колектив безробітних по закупівлі та збуту насіння усіх видів культур “Насінник-Сприяння”,
1928-1929 рр., 7 од. зб.
Р-440, Промкооперативна артіль по упакуванню ящиків “Трудартільпакувальник”,
1924-1926 рр., 4 од. зб.
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Р-441, Промкооперативна пошиттєво - ремонтна взуттєва артіль “Артпольскомас”,
1921-1925 рр., 5 од. зб.
Р-442, Промкооперативна трудова артіль “Калач” по випічці хлібу,
1925-1927 рр., 1 од. зб.
Р-444, Миколаївська поштово-телеграфна контора.
Р-445, Миколаївський губернський відділ народного зв’язку,
м. Миколаїв,
1920-1927 рр., 33 од. зб.
Р-446, Миколаївська радіостанція,
1920-1922 рр., 6 справ.
Р-447, Промкооперативна артіль “Маслобій”,
м. Одеса,
1924-1925 рр., 4 справи.
Р-451, Місцевий комітет профспілки зв’язку Одеської радіостанції,
1921 р., 1 од. зб.
Р-452, Місцевий комітет профспілки зв’язку при Севастопільській поштовотелеграфній конторі,
м. Севастопіль,
1918 р., 4 од. зб.
Р-454, Промкооперативна артіль по випічці хлібу “Південь-Захід”,
м. Одеса,
1922-1924 рр., 2 од. зб.
Р-455, Промкооперативне товариство мірошників,
с. Цезарівка Цебріковського р-ну,
1923-1926 рр., 1 од. зб.
Р-456, Товариство по продажу молока фірми А.В.Чижик,
м. Одеса,
1914-1915 рр., 4 од. зб.

Р-459, Одеська контора постачання “Головцукор”,
1931-1938 рр., 270 од. зб.
Р-460, Колектив безробітних по виробництву щіток та кистей “Щіткар”,
1926-1927 рр., 7 од. зб.
Р-461, Колектив безробітних по продажу молока “Молочар” с.Захар’євка Захар’євського р-ну,
1928 р., 1 од. зб.
Р-463, Колектив безробітних по виробництву свічок і лаку “Свічпраця”, м.
Одеса,
1925-1926 рр., 2 од. зб.
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Р-464, Промкооперативна артіль “Червоний Харчробітник” по розведенню худоби та продажу м’яса,
м. Одеса.
Р-465, Колектив безробітних по випічці маци “Мацепікарня”,
м.Одеса,
1927 р., 1 од. зб.
Р-466, Колектив безробітних по виробництву воску “Воскобез”,
1926 р., 2 од. зб.
Р-467, Колектив безробітних перукарів “Перукарі”,
м. Одеса,
1928-1930 рр., 8 од. зб.
Р-468, Колектив безробітних по виробництву напилок “Насекальщік”,
1924-1926 рр., 4 од. зб.
Р-470, Миколаївський губернський промсоюз,
м. Миколаїв.
Р-471, Магазин № 1 Миколаївського губпромсоюзу,
м. Миколаїв.
Р-472, Одеський районний промисловий союз “Райпромсоюз”,
1921-1924 рр., 40 од. зб.
Р-474, Одеська трудова артіль “Еднання”,
1925-1926 рр., 9 од. зб.
Р-478, Одеське міське управління нерухомого майна.
Р-487, Одеський дорожньо-будівельний трест,
1926-1930 рр., 57 од. зб.
Р-489, Промкооперативне товариство по виготовленню етикеток для карамелі
“Унітас”,
1929-1930 рр., 1 од. зб.
Р-491, Одеська консервна фабрика братів Неофіт, м. Одеса.
Р-492, Акціонерне товариство “Фрідріх Дур’ян”, м. Одеса.
Р-494, Березівська районна рада товариства сприяння обороні та авіаційнохімічному будівництву,
м. Березівка,
1931 р., 1 од. зб.
Р-495, Аероклуб дорожньої ради ОСОавіахіму, м. Одеса.
Р-500, Одеське будівельне і лісоторгівельно-промислове товариство “Будівник”,
1926-1928 рр., 27 од. зб.
Р-502, Одеське обласне відділення Головнафтозбут, м. Одеса.
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Р-503, Одеський універсальний магазин № 4 торгівлі з іноземцями “Торгсин”,
1933-1934 рр., 5 од. зб.
Р-507, Одеський вечірній робочий університет.
Р-514, Потриваївське сільськогосподарське кредитне товариство,
с. Потриваєво Одеського р-ну,
1925-1927 рр., 68 од. зб.
Р-515, Сільськогосподарська огородницька артіль “Агрокультура” (колгосп)
Одеського р-ну,
1925-1929 рр., 14 од. зб.
Р-516, Сільськогосподарська артіль “Зелений Яр” Одеського р-ну,
1927-1929 рр., 7 од. зб.
Р-517, Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Садокультура”,
1928 р., 10 од. зб.
Р-518, Одеська окружна інспектура по справам літератури та видавництва
“Окрліт”,
1925-1930 рр., 106 од. зб.
Р-519, Сільськогосподарська артіль “Генрі-Джоржа” (колгосп) Одеського рну,
1923-1926 рр., 16 од. зб.
Р-527, Одеське торгово-комісійне і транспортне бюро “Токотранс”,
1925-1929 рр.,505 од. зб.
Р-534, Могільов-Подільський заготовчий пункт акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1925-1926 рр., 10 од зб.
Р-536, Вознесенське відділення Одеського губернського головного управління
борошномельно - круп’яної промисловості,
1921 р., 11 од. зб.
Р-537, Кіровське відділення Одеського губернського головного управління
борошномельно - круп’яної промисловості “Губборошно”,
1920-1921 рр., 2 од. зб.
Р-538, Первомайське відділення Одеського губернського головного управління
борошномельно - круп’яної промисловості “Губборошно”,
1920-1922 рр., 6 од. зб.
Р-539, Тираспільське відділення Одеського губернського головного управління борошномельно - круп’яної промисловості “Губборошно”,
1920-1922 рр., 118 од. зб.
Р-540, Тираспільський повітовий відділ сільської промисловості, м. Тирасполь,
1921-1922 рр., 34 од. зб.
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Р-541, Борошномельна секція при Одеському губернському відділі сільської
промисловості.
Р-548, Ленінський районний фінансовий відділ,
с.Северинівка Одеського округу.
Р-549, Северинівське районне товариство авіації і повітроплавання,
с. Северинівка Ленінського р-ну,
1925 р., 8 од. зб.
Р-552, Миколаївське губернське статистичне бюро, м. Миколаїв.
Р-559, Профкомітет профспілки робітників радянських, громадських та торгівельних підприємств та установ “Радробітник” плодоовочевого відділу Церабкоопа,
м.Одеса,
1931-1932 рр., 5 од. зб.
Р-561, Одеська губернська каса соціального страхування,
1923-1925 рр., 20 од. зб.
Р-577, Одеське губернське відділення державного відділення лісної деревообробної промисловості “Губліспром”,
1922-1924 рр., 204 од. зб.
Р-578, Савранське районне відділення державного об’єднання лісної деревообробної промисловості “Райліспром”,
с. Саврань,
1923-1924 рр., 3 од. зб.
Р-580, Балтське районне відділення державного об’єднання лісової та деревообробної промисловості “Райліспром”,
м. Балта,
1923-1924 рр., 3 од. зб.
Р-582, Одеська контора всеукраїнського торгово-промислового акціонерного
товариства “Всеукрторгпром” у м.Харкові,
1923-1924 рр., 44 од. зб.
Р-583, Одеське відділення по заготівлі та експорту чорного і кольорового
металу “Металторг” у м.Харкові,
1922-1924 рр., 40 од. зб.
Р-586, Колектив безробітних по торгівлі тютюновими виробами “Тютюнторг”,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 14 од. зб.
Р-589, Одеське відділення всеукраїнського торгово-промислового акціонерного товариства по торгівлі промтоварами і продуктами харчування “Сприяння”,
1923 р., 8 од. зб.

Р-591, Первомайське агентство
“Укрутильзбір”,
1925-1930 рр., 34 од. зб.

всеукраїнського

акціонерного

товариства
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Р-592, Тираспільське агенство автономної Молдавської РСР Всеукраїнського
акціонерного товариства “Укрутильсзбір”,
1928-1930 рр., 11 од. зб.
Р-594, Миколаївський оптово-роздрібний магазин Гумотресту,
м. Миколаїв,
1926-1927 рр., 6 од. зб.
Р-596, Домоуправління Одеського гумотресту,
м. Одеса,
1925-1930 рр., 19 од. зб.
Р-597, Одеське товариство по постачанню ринків.
Р-598, Одеська контора Українського відділення державного управління
об’єднаними московськими хіміко-фармацевтичними заводами “Фарматрест”,
м. Одеса,
1923-1924 рр., 26 од. зб.
Р-607, Кіровське агентство цукротресту,
1924-1928 рр., 49 од. зб.
Р-608, Миколаївське агентство цукротресту,
1924 - 1928 рр., 66 од. зб.
Р-612, Тульчинське агентство цукротресту,
1926-1928 рр., 50 од. зб.
Р-613, Херсонське агентство цукротресту,
1925-1928 рр., 86 од. зб.
Р-616, Одеське сільськогосподарське кооперативне товариство птахівництва
та дрібного тваринництва “Птахівник”,
1925-1929 рр., 52 од. зб.
Р-617, Одеська кіно-радіо база книгосоюзу,
1930-1931 рр., 35 од. зб.

Р-619, Одеський заготівельний пункт Російсько-Австрійського торгівельно промислового акціонерного товариства,
1929 р., 2 од. зб.
Р-627, Миколаївське агентство Одеського відділення всесоюзного текстильного синдикату у м. Москві,
м. Миколаїв,
1924-1926 рр., 18 од. зб.
Р-629, Одеська контора державного синдикату рибної промисловості “Держрибсиндикат”,
1923-1927 рр., 179 од зб.
Р-630, Промкооперативне товариство по виробленню масла “Маслоділ”,
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1928-1929 рр., 31 од зб.
Р-635, Єлісаветградське відділення Одеської районної контори українського
тресту м’ясних і холодильних підприємств та скотобоєнь,
м. Єлісаветград,
1923-1926 рр., 192 од. зб.
Р-636, Єлісаветградська ковбасна фабрика,
1923-1925 рр., 9 од. зб.
Р-637, Єлісаветградський кишковий завод,
м. Єлісаветград,
1924 р., 1 од. зб.
Р-638, Випасний пункт українського тресту м’ясних і холодильних підприємств та скотобоєнь,
м. Єлісаветград,
1925-1926 рр., 31 од. зб.
Р-640, Тимановський совхоз “Укрм’ясохладобійня”,
с. Тиманівка Вапнярського р-ну Тульчинського округу Подольської губернії,
1923-1924 рр., 7 од. зб.
Р-642, Миколаївська ковбасна фабрика “Укрм’ясохладобійня”,
м. Миколаїв,
1923-1925 рр., 17 од. зб.

Р-644, Херсонське агентство українського тресту м’ясних і холодильних підприємств та скотобоєнь,
м. Херсон,
1924-1925 рр., 19 од. зб.
Р-645, Балтське відділення “Укрм’ясохладобійні”,
м. Балта,
1923-1926 рр., 42 од. зб.
Р-646, Балтський мильний завод “Укрм’ясохладобійні”,
м. Балта,
1923-1925 рр., 7 од. зб.
Р-647, Балтський млин “Укрм’ясохладобійні”,
1924-1925 рр., 2 од. зб.
Р-648, Ананьївське відділення “Укрм’ясохладобійні”,
м. Ананьїв,
1924-1925 рр., 19 од. зб.
Р-649, Бірзульське агентство “Укрм’ясохладобійні”,
м. Бирзула,
1923-1925 рр., 35 од. зб.
Р-650, Управління сільськогосподарськими базами “Укрм’ясохладобійні”,
м. Одеса,
1923-1925 рр., 8 од. зб.
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Р-651,
Затишанська
сільськогосподарська
база
ст.Затишне Бирзульського р-ну Одеської губернії,
1923-1925 рр., 23 од. зб.

“Укрм’ясохладобійні”,

Р-652, Уллянівська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладобійні”,
Уллянівка, Первомайського округу Одеської губернії,
1923-1924 рр., 10 од. зб.
Р-653,
Лобачевська
сільськогосподарська
база
хут.Лобача Горностаєвського р-ну Одеської губернії,
1923-1925 рр., 28 од. зб.

24

с.

“Укрм’ясохладобійні”,

Р-654, Червоно-Пирутянська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладобійні”,
с.Червоне Пирутіно Очаківського р-ну Миколаївського округу,
1923-1924 рр., 21 од. зб.
Р-655, Жеребновська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладобійні”
с.Жеребново Балтського округу,
1923-1925 рр., 21 од. зб.
Р-656, Юрченко-Кичукська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладобійні”,
с. Юрченко-Кичук Ісаївського р-ну Первомайського округу,
1923-1925 рр., 23 од. зб.
Р-657, Перехрестивська сільськогосподарська база “Укрм’ясохладобійні”,
с. Перехрестово,
1923-1924 рр., 1 од. зб.
Р-659, Мардарівська сільськогосподарська
Мардарівка Ананьївського р-ну,
1923-1924 рр., 2 од. зб.

база

“Укрм’ясохладобійні”,

с.

Р-660, Вигодянська с/г база “Укрм’ясохладобійні”,
с. Вигода Фрідрих Єнгельського р-ну,
1923-1926 рр., 19 од. зб.
Р-663, Тульчинський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні” Подольської
губернії,
1925 р., 18 од. зб.
Р-664, Первомайський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні”,
1924-1925рр., 18 од. зб.
Р-665, Вознесенський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні”,
м. Вознесенськ Миколаївського округу,
1925 р., 14 од. зб.
Р-666, Вознесенський випасний пункт “Укрм’ясохладобійні”,
1925-1926 рр., 6 од. зб.
Р-667, Могилевський заготівельний трест “Укрм’ясохладобійні” Подольської
губернії.
Р-668, Жмеринський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні” Подольська губернія,
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1924-1926 рр., 15 од. зб.

Р-669, Перехрестівський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні”,
с. Перехрестове Балтського округу,
1925р., 5 од. зб.
Р-670, Балтський заготівельний пункт “Укрм’ясохладобійні”,
1925 р., 9 од. зб.
Р-671, Проскуровський заготівельний трест “Укрм’ясохладобійні”
Р-672, Уповноважений Одеської районної контори Укрм’ясохладобійні,
м. Севастополь,
1924 р., 4 од. зб.
Р-673, Люстдорфська бійня “Укрм’ясохладобійні”,
с.Люстдорф Одеського округу,
1924 р., 2 од. зб.
Р-674, 1-й деревообробний завод “Укрм’ясохладобійні”,
м. Одеса,
1923-1925 рр., 19 од. зб.
Р-675, Профком профспілки радторгслужбовців Одеського губернського управління по паливу,
м. Одеса,
1921-1922 рр., 5 од. зб.
Р-677, Кустарна промкооперативна артіль по обробці шкір ”Трудова спілка”,
м. Одеса,
1925-1929 рр., 37 од. зб.
Р-678, Промкооперативна артіль по обробці шкір “Трудартіль”,
1925-1928 рр., 1 од. зб.
Р-679, Кустарна промкооперативна артіль по дубленню шкір “Дубшкіра”,
м. Одеса,
1925-1928 рр., 28 од. зб.
Р-680, Промкооперативна артіль “Шкірарт”,
м. Одеса,
1926-1927 рр., 12 од. зб.

Р-681, Промкооперативна
“Шепс”,
1925-1926 рр., 3 од. зб.

артіль

по

виготовленню

кондитерських

Р-682, Промкооперативна артіль “Розкрійшкір”,
м. Одеса,
1923-1928 рр., 29 од. зб.
Р-683, Промкооперативна артіль по виготовленню хрому “Хромовик”,

виробів
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1926-1928 рр., 22 од. зб.
Р-684, Об’єднанні артілі по виготовленню картопляних продуктів і колісної
мазі,
1928-1929 рр., 17 од. зб.
Р-685, Промкооперативна артіль “Артмашмінвод”,
1930 р., 6 од. зб.
Р-686, Промкооперативна артіль по ремонту автомашин “Авторембуд”,
1929-1930 рр., 10 од. зб.
Р-687, Промкооперативна кустарна артіль по виробництву кістяних гудзиків
“Гудзик”,
1926-1928 рр., 9 од. зб.
Р-689, Фабком профспілки робітників металообробної промисловості фабрики
ім.Дубровського,
м. Одеса,
1925-1926 рр., 13 од. зб.
Р-700, Українське пайове товариство народного харчування “Укрнархарч” Одеське відділення,
1926-1927 рр., 170 од. зб.
Р-708, Одеське 1-е акціонерне товариство “Транспорт”,
м. Одеса,
1925-1928 рр., 58 од. зб.
Р-714, Голосковське багатопромислове товариство.
Р-715, Криво-Озерське багатопромислове товариство.
Р-729, Колектив безробітних «Електромонтаж»,
1929-1930 рр., 37 од. зб.
Р-737, Друге Одеське товариство взаємного кредиту,
1922-1929 рр., 1076 од. зб.
Р-742, Одеська губернська профспілка робітників поліграфічного виробництва
Р-744, Одеський місцевий відділ профспілки робітників металообробної промисловості “Профспілка машинобудування”,
1931-1932 рр., 20 од. зб.
Р-748, Місцевком профспілки робітників металістів Одеського відділення акціонерного товариства по виготовленню та збуту металевих виробів “Рудметалторг”,
1925-1926 рр., 35 од. зб.
Р-752, 1-й робочий комітет Одеського губернського відділу професійного союзу робочих будівників “Будівельник”,
1923-1926 рр., 21 од. зб.
Р-757, 19-й робочий комітет професійного союзу будівельників,
м. Одеса,
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1928 р., 1 од. зб.
Р-759, Професійний комітет союзу робітників радянських, громадських та торгових підприємств і установ “Радробітник” Одеського торгово-промислового
технікуму,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
Р-761, Місцевком робочих і службовців професійного союзу робітників адміністративно-радянських торгівельних та громадських підприємств і установ
при Одеській митниці,
1920-1923 рр., 6 од. зб.
Р-764, Місцевком професійного союзу машинобудування Одеської держтехконтори.
Р-765, Місцевком профспілки робітників радянських грамадських і торгівельних підприємств і установ “Радробітник” Одеського відділення паєвого акціонерного товариства торгівлі “Одеспайторг”,
1931-1932 рр., 11 од. зб.
Р-769, Миколаївський районний комітет професійного союзу металістів.
Р-772, Місцевком професійного союзу фінансових робітників Одеського відділення “Українбанк”.
Р-775, Місцевком профспілки робітників радянських громадських і торгівельних підприємств і установ при Одеській конторі акціонерного товариства торгівлі хлібними та другими сільськогосподарськими продуктами “Хлібопродукт”,
м. Одеса,
1923-1924 рр., 2 од. зб.
Р-776, Місцевком профспілки борошномельної промисловості хлібної інспекції
Одеського порту,
1925-1928 рр., 4 од. зб.
Р-777, Місцевком професійного союзу текстильних робітників Одеського відділення “Текстильсиндикат”.
Р-780, Місцевком профспілки
губвиконкому,
1920-1921 рр., 38 од. зб.

радторгслужбовців

адміністративного

відділу

Р-783, Фрідріх-Енгельська районна профспілка радторгслужбовців,
1924-1926 рр., 5 од зб.
Р-787, Завком профспілки металістів заводу ім.Хворостіна,
1923-1926 рр., 9 од зб.
Р-788, Завком профспілки металістів заводу «Електрошнур»,
м. Одеса,
1928 р., 12 од. зб.
Р-789, Заводський комітет професійного союзу металістів державного заводу
№ 9 ім.Калініна.
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Р-790, Профуповноважений профспілки транспортних робочих майстерень “Червоний фургонщик”.
Р-791, Заводський комітет професійного союзу металістів заводу ім.Іванова
Одтремас”.
Р-792, Заводський комітет професійного союзу робочих металістів фабрики
ім. Трахтенберга.
Р-793, Завком профспілки металістів Одеського кабельного заводу,
1930-1931 рр., 6 од. зб.
Р-794, Миколаївський окружний відділ професійного союзу народного харчування,
м. Миколаїв.
Р-798, Одеський ділянковий відділ профспілки залізничного транспорту “Лінійний комітет”.
Р-800, Миколаївський
зв’язку,
м. Миколаїв.

окружний

відділ

професійного

союзу

робітників

Р-806, Одеський губернський відділ профспілки робітників комунального господарства,
1917-1926 рр., 476 од. зб.
Р-807,
Робочий
“Молплемскот”.

комітет

профспілки

сільськогосподарських

робочих

Р-808, Професійний союз службовців по руху одеського трамваю.
Р-818, Робочий комітет профспілки робітників місцевого транспорту одеських
ломовиків.
Р-819, Робочий комітет профспілки робітників місцевого транспорту Одеського порту
Р-820, Одеський губернський відділ профспілки радторгслужбовців “Радробітник”,
1917-1920 рр., 142 од. зб.
Р-824, Профком профспілки вищих шкіл Одеського політехнічного інституту,
1924-1928 рр., 4 од. зб.
Р-826, Робочий комітет 70-го підривного загону Військового професійного
бюро “Військпрофбюро”,
м. Одеса,
1927-1928 рр., 26 од. зб.
Р-829, Ісаївський районний комітет профспілки робітників харчової та смакової промисловості “Харчосмак”.
Р-830, Троїцький районний комітет професійного союзу робітників харчової
та смакової промисловості “Харчосмак”.
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Р-831, 1-й груповий комітет профспілки харчосмак при Одеському губернському відділі профспілки “Харчосмак”.
Р-835, Дитячий будинок № 2,
м. Одеса,
1922-1927 рр., 20 од. зб.
Р-836, Трудова школа № 17 при Одеському окружному відділі соціального виховання,
м. Одеса,
1924 р., 1 од. зб.
Р-837, Трудова школа № 6 при Одеському окружному відділу соціального виховання,
м. Одеса,
1924 р., 1 од. зб.
Р-839, Дитячий будинок № 1,
1923 р., 2 од. зб.
Р-840, Дитячий будинок № 4 відділу соціального виховання,
м. Одеси,
1923 р., 1 од. зб.
Р-841, Дитячий будинок № 5,
1922-1923 рр., 2 од. зб.
Р-842, Дитячий будинок № 9,
1923-1926 рр., 3 од. зб.
Р-843, Дитячий будинок № 10,
1923 р., 1 од. зб.
Р-844 - Дитячий будинок № 11,
1923-1927 рр., 2 од. зб.
Р-845, Дитячий будинок № 13,
1923 р., 1 од. зб.
Р-853, Біляївська волосна земська управа,
1918р.
Р-858, Васильєвська волосна земська управа,
1917-1918 рр., 16 од. зб.
Р-862, Захар’євська волосна земська управа,
1919 р., 1 од. зб.
Р-868, Маякський міський виконавчий комітет робочих, селянських та червоноармійських депутатів,
1919-1922 рр., 4 од. зб.
Р-876, Покровський волосний революційний комітет Одеського повіту,
1920-1921 рр., 123 од. зб.

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – ВТРАЧЕНІ -

30

Р-890, Суворовська волосна земська управа,
1917-1918 рр., 4 од. зб.

Р-910, Овідіопольський волосний комітет незаможних селян,
1920-1923 рр., 1 од. зб.
т.2 кат.3
Р-926, Знаменська райрада товариства
хімічному будівництву “ТСавіахім”,
с.Знаменка Кіровоградської області,
1931 р., 1 од. зб.
т. 4 кат. 3

сприяння

оборони

та

авіаційно-

Р-933, Снігурівська районна рада товариства сприяння оборони та авіаційнохімічному будівництву “ТСавіахім”,
с. Снігурівка Миколаївської обл.
т.4 кат.3
Р-946, Павловська сільрада Захар’євської волості Тираспільського повіту.
т.2 кат. 3
Р-953, Калаглейська сільська каса взаємодопомоги,
1923-1926рр., 4 од. зб.
т.9 кат.3
Р-958, Маякський митний нагляд.
т.6 кат3
Р-959, Кримський митний нагляд,
м. Севастополь,
1922 р., 4 од. зб.
т.6 кат3
Р-960, Овідіопільський митний пост.
т.6 кат. 3
Р-964, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеської митниці
т.26 кат.3
Р-968, Одеська філія акціонерного товариства по збиранню утилю “Укрутильзбір”,
1925-1929 рр.
т.17 кат.3

Р-972, Млин Одеського окружного відділу місцевої промисловості,
м. Одеса,
1927-1928 рр., 3 од. зб.
т.11 кат.3
Р-974, Комітет боротьби з безробіттям при одеської біржі праці “Комборбез”
окружного відділу праці,
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1925-1930 рр., 250 од. зб.
т. 7 кат.3
Р-976, Трудова хліборобська артіль “Дальницький куток”,
с. Дальник Одеського р-ну.
т. 16 кат.3
Р-977, Колектив робочих по жерстяним виробам “Жерстпром” Одеського промсоюзу,
1926-1927 рр., 10 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-978, Колектив безробітних при Одеської окружної біржі праці по виробництву кефіру “Червоний трудівник”,
1926-1927 рр., 6 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-979, Колектив робітників по зв’язку “Червоний зв’язок” Одеського промсоюзу,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т. 14 кат.3
Р-981, Колектив робочих по виготовленню мила “Миловар”,
1926-1927 рр., 20 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-983, Совхоз “Червоноармейська Нива” Одеського р-ну,
1925-1930 рр., 51 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-984, Одеський районний комітет профспілки будівельних робочих,
1931 р., 15 од. зб.
т. 26 кат. 3
Р-985, Колектив робочих по радіофікації “Радіофікація” Одеського промсоюзу,
1925-1926 рр., 1 од. зб.
т.14 кат. 3
Р-986, Колектив безробітних при Одеської окружної біржі праці по розвантаженню скота “Скотогони”,
1927-1929 рр., 5 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-987, Колектив робочих по сортуванню лісу в м. Одесі,
1926-1929 рр., 2 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-988, Промкооперативна артіль з ловлі риби “Працівник моря”, м. Одеса,
1927-1930 рр., 61 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-989, Кустарна промкооперативна артіль по упакуванню та експедиції поштових посилок “Трудзв’язок” при Одеському комітеті біржі праці,
1929-1930 рр., 44 од .зб.
т. 14 кат.3
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Р-990, Колектив безробітних перукарів “Артперука”,
1924-1926 рр., 25 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-991, Колектив безробітних членів профспілки робітників комунального господарства перукарів “Центроперука”,
1925-1927 рр., 18 од. зб.
т. 26 кат. 3
Р-992, Одеське губернське споживче об’єднання по обробленню дерева “Деревооброблювач”,
1921-1922 рр., 6 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-994, 1-й деревообробний завод “Одесдрев” ім.Комінтерна,
лісотарний завод “Ліспром”,
1921-1922 рр., 5 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-995, 3-й державний деревооброблюючий та фанерний завод ім.Степана Разіна,
1922-1923 рр., 16 од. зб.
т. 11 кат.3

Р-996,
Березівське
промислово-кредитне
“Об’єднання”,
м. Березівка,
1927-1930 рр., 100 од. зб.
т. 10 кат.3

кооперативне

товариство

Р-997, Кустарна прокооперативна артіль по виготовленню панчох та трикотажу
ім.Рози Люксембург,
м. Березівка,
1929 р., 1 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-998, Промкооперативна артіль візників “Промфургон”,
м. Березівка,
1929-1930 рр., 10 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1000, Продовольчий відділ Одеського міського управління,
1917-1919 рр.
т. 2 кат.2
Р-1002, Тираспільський повітовий відділ охорони здоров’я,
1922-1923 рр., 2 од. зб.
т. 22 кат.3
Р-1009, Врадієвська районна рада товариства сприяння оборони та авіаційнохімічному будівництву “ТСавіахім”,
1931 р., 1 од. зб.
т. 4 кат.3
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Р-1010, Одеське відділення всеукрїнського союзу сільськогосподарської кредитної та кустарно-промислової кооперації “Сільський господар”,
1922-1929 рр., 98 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1030, Катеринінська сільська рада Петровської волості Тираспільського
повіту,
1923 р., 1 од. зб.
т. 2 кат. 3
Р-1040, Ново-Павлівська сільська рада Миколаївської волості Балтського повіту,
1923 р., 1 од. зб.
т. 2 кат.3

Р-1044, Софіївська сільрада Березівської волості,
1921-1923 рр., 10 од. зб.
т. 2 кат. 3
Р-1052, Гладоська волостна земська управа,
с.Гладоси Єлісаветградського повіту Херсонської губернії,
1918 р., 1 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1055, Союз батьківських комітетів середніх учбових закладів,
м. Одеса.
т. 21 кат.3
Р-1056, Бірзульський райвиконком,
1928 р., 1 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1057, Благоєвський райвиконком,
1928-1929 рр., 1 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1068, Демидівський районний земельний відділ.
т. 2 кат.1
Р-1069, Демидівське районне зернове сільське товариство,
1925 р., 2 од. зб.
т. 16 кат. 3
Р-1071, Ново-Красновський волостний виконком Вознесенського повіту,
1921-1923 рр., 2 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1081, Демидівська волосна земська управа,
1918 р., 1 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1086, Степанівська волостна земська управа Ананьївського повіту,
1920 р., 6 од. зб.
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т. 2 кат.1
Р-1087, Степанівська продовольча управа Комінтерновського р-ну,
т. 2 кат.3
Р-1093, Костянтинівська волосна продовольча управа Вознесенського повіту,
1917 р., 2 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1094, Костянтинівський волосний комітет Вознесенського повіту,
1920 р., 1 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1096, Костянтинівський районний відділ комунального господарства Первомайського кругу,
1924 р., 4 од. зб.
т.18 кат.3
Р-1098, Демидівський райвиконком,
1923-1927 рр., 40 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1099, Лисогорський районний культвідділ,
с.Лиса гора Первомайського округу,
1924-1925 рр., 20 од. зб.
т. 19 кат.3
Р-1100, Лисогорський районний земельній відділ Первомайського округу.
т. 2 кат.3
Р-1106, Одеський повітовий відділ народної освіти,
т. 21 кат.2
Р-1109, Ново-Українська районна рада товариства сприяння обороні та авіаційно-хімічному будівництву,
с.Новоукраїнка Кіровоградської області,
1931 р., 2 од. зб.
т. 4 кат.3
Р-1112, Грушковська районна рада товариства сприяння обороні та авіаційнохімічному будівництву Тсавіахім,
1931 р., 2 од. зб.
т. 4 кат. 3
Р-1114, Любашевська районна рада товариства сприяння обороні та авіаційнохімічному будівництву “ТСавіахім”,
1931 р., 1 од. зб.
т. 4 кат.3
Р-1117, Роздільнянська районна рада Тсавіахім,
1931 р., 1 од. зб.
т. 4 кат.3
Р-1141, Підвідділ запису актів громадського стану при адміністративному
відділі Одеського губвиконкому.
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т. 1 кат.1
Р-1155, Продовольчий комітет Одеської ради,
1919-1920 рр., 132 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1156, Одеське міське та міжрайонне архівне управління,
1930-1931 рр., 259 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1159, Управління спеціального табірного збору при слободі Миколаївськогребеніківської сільської ради Гросуловського району,
1924 р., 11 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1162, Уманський яєчний закупівельний пункт акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1924-1926 рр., 14 од. зб.
т. 17 кат. 3
Р-1163, Торговий агент у місті Боре акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1925-1926 рр., 4 од. зб.
т. 17 кат. 3
Р-1166, Нечаєвський волосний відділ соціального забезпечення,
т. 7 кат.3
Р-1178, Кустарна промкооперативна артель по виробництву електровимикачів
“Головпромштамп”,
м. Одеса,
1925-1930 рр., 8 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1193, Арбузинський волосний військовий комісаріат Вознесенського повіту,
1920-1922 рр., 14 од. зб.
т. 3 кат. 3
Р-1197, Захар’євський районний комітет незаможних селян,
1923 р., 4 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1201, Захар’євський районний продовольчий комітет,
1923 р., 6 од. зб.
т. 1 кат. 3
Р-1202, Захар’євський районний комітет по боротьбі з наслідками голоду
“Райнаслідгол”,
1923 р., 1 од. зб.
т. 1 кат.3
Р-1204, Колектив безробітних залізничного транспорту пекарів “Залпек”,
1924-1927 рр., 15 од. зб.
т. 10 кат.3
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Р-1205, Колектив робочих по виготовленню шкір “Шкірпраця”,
10 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1206, Артіль безробітних електротехників союзу металістів “Електрифікація”,
1924-1929 рр., 15 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1208, Колектив безробітних театру “Гротеск”,
т. 19 кат.3
Р-1210, Колектив безробітних швейників,
т. 10 кат.3
Р-1212, Миколаївська повітова робочо-селянська інспекція,
1922-1924 рр., 9 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1214, Вознесенська повітова робочо-селянська інспекція,
1920-1921 рр., 1 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1218, Уповноважений московської контори по управлінню цукровим виробництвом в м. Одесі,
1919-1922 рр., 35 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1227, Одеський обласний енергетичний комітет “Обленергокомітет”,
1932-1934 рр., 70 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1230, Одеська база кооперативних об’єднань з заготівлі сировини “Укрвукоопсировина”.
т. 17 кат.3
Р-1236, Універсальний магазин № 5 Одеського відділення торгівлі з іноземцями “Універмаг торгсин”,
1932-1935 рр., 47 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1237, Універсальний магазин № 7 “Торгсин”,
1933-1934 рр., 8 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1239, Артіль безробітних з роздрібної торгівлі мануфактурой та галантерей “Червоний мануфактурист”,
1927 р., 8 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1242, Універсальний магазин Одеської обласної контори “Торгсин”, м. Березівка,
1933-1935 рр., 17 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1244, Автомобільна школа Одеського союз зернотресту,
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1934 р., 1323 од. зб.
т. 13 кат.3
Р-1256, Одеська обласна контора постачання та збуту “Постачзбут” жил союзу,
1932-1935 рр., 148 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1257, Одеська контора Камчатського акціонерного товариства “АКТ”,
м. Одеса,
1930-1935 рр., 431 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1258, Одеська міжобласна база управління української державної торгівлі
“Укрзакупторг”,
1932-1934 рр., 566 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1261, Міськом профспілки робітників тваринницьких радгоспів при Одеському свинартресті,
1932-1935 рр., 14 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1268, Канцелярія по землеустрою при Херсонському губернському земельному
відділі,
м. Херсон,
1920-1925 рр., 29 од. зб.
т. 15 кат.3
Р-1270, Бирзульська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1923-1924 рр., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1271, Анешковська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 7 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1272, Ананьївська заготівельна контора Одеського губернського проводольчого комісаріату,
2 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1275, Колектив № 3 безробітних швейників при Одеському відділу праці,
1926-1930 рр., 2 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1276, Бобринецька заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 3 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1279, Вознесенська заготівельна контора,
1922-1923 рр., 7 од. зб.
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т. 17 кат.3
Р-1280, Врадієвська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 5 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1281, Голованевська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 3 од. зб.
т.17 кат.3
Р-1285, Захаріївська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1921-1922 рр., 5 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1289, Ново-Бугська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 3 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1290, Ново-Миргородська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922 р., 2 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1293, Одеська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого
комісаріату
1922-1923 рр., 16 од. зб.
т. 17 кат. 3
Р-1296, Сербська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого
комісаріату
1922-1923 рр., 2 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1297, Снігурівська заготівельна контора Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1924 рр., 3 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1300, Херсонська заготівельна контора.
1923-1924 рр., 12 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1303, Бобринецький зсипний пункт Одеського губернського продовольчого
комісаріату Єлісаветградського округу,
1922 р., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1305, Воронцовський зсипний пункт Одеського губернського продовольчого
комісаріату,
1921 р., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
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Р-1306, Грушковський зсипний пункт Одеського губернського продовольчого
комісаріату,
1921 р., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1307, Зсипний пункт на станції Кавуни Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1923-1924 рр., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1308, Кодимський зсипний пункт Одеського губернського продовольчого комісаріату,
1922-1923 рр., 2 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1309, Мало-Висковський зсипний пункт,
1922-1923 рр., 1 од. зб.
т.17 кат.3
Р-1313, Особова військово-продовольча комісія 4-го району Одеського повіту,
1920-1921 рр., 3 од. зб.
т. 3 кат.3
Р-1314, Одеський районний відділ рибозасолювального управління Наркомпрод
РРФСР “Головриба”,
м. Одеса.
1920-1921 рр., 50 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1317, Костянтинівське районне податкове бюро Первомайського округу,
1923 р., 5 од. зб.
т. 9 кат.3
Р-1318, Продовольчі курси
продовольчої комісії,
1920-1922 рр., 19 од. зб.
т. 3 кат. 3

при

Одеської

губернської

особової

військово-

Р-1323, Одеське міське (міжрайонне) товариство “Друзі дітей”,
1931-1932 рр., 120 од. зб.
т. 24 кат. 3
Р-1328, Миколаївська губернська особова військово-продовольча комісія,
м. Миколаїв,
1920-1922 рр., 121 од. зб.
т. 3 кат.3
Р-1329, Миколаївський губернський продовольчий комітет,
м. Миколаїв.
т. 1 кат.3
Р-1337, Завком профспілки робітників комунальних господарств Одеського губкомунвідділу,
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1920-1922 рр., 3 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1339, Петерстальський сільський комітет незаможних селян,
1927-1931 рр., 4 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1344, Городня артіль “Нова Зоря”,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 5 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1351, Одеське окружне відділення акціонерного товариства по обслуговуванню державної промисловості і транспорту,
1926 р.,66 од. зб.
т.11 кат.3
Р-1356, Колектив безробітних Українського робочого театру.
м. Одеса,
1928-1929 рр., 4 од. зб.
т. 19 кат.3

Р-1357, Артіль безробітних союзу харчовиків “Червоний булочник”,
1927 р., 3 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1362, Миколаївський сільський комітет незаможних селян,
с. Миколаївка Любашівського р-ну,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1363, Сухумське відділення робоче-селянської інспекції «Чорноморазовтран»,
1921-1922 рр., 16 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1364, Євпаторське відділення РСІ «Чорноморазовтран»,
1921-1922 рр.. 5 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1369, Миколаївське відділення РСІ «Чорноморазовтран»,
1921-1922 рр., 16 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1373, Степанівський сільський комітет незаможних селян Ясиновського рну,
1925-1926 рр., 1 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1377, Мало-Буяликський,
Одеського повіту,
1920-1922 рр., 14 од. зб.
т. 3 кат.3

Свердловський

волосний

військовий

комісаріат
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Р-1378, Мало-Буяликський зсипний пункт Одеської губернської продовольчої
комісії,
1920-1921 рр., 4 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1385, Артіль “Червоний водник”,
м. Одеса.
1927-1928 рр., 10 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1386, 6-й колектив швейників при Одеської окружної біржі праці,
1925-1927 рр., 9 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1388, Колектив безробітних механічного виробництва струн,
1926-1927 рр., 3 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1389, Колектив безробітних по продажу бакалейно-колоніальних товарів,
1926-1927 рр., 9 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1390, Артіль безробітних “Червоний маслобоєць”,
1924-1926 рр., 29 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1394, Одеський міський відділ споживчого союзу (міськспоживсоюз),
т. 10 кат.3
Р-1397, Одеський переробний пункт по переробці плодів та овочів, 1932-1934
рр., 73 од. зб.
т. 17 кат,3
Р-1401, Яська томатна фабрика Червоно-Повстанчеського р-ну,
1933-1934 рр., 4 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1406, Одеська обласна станція по боротьбі с домовим грибком,
1935-1937 рр., 66 од. зб.
т. 18 кат.3
Р-1408, Закритий розподільник Одеської обласної бази міської промисловості,
1933 р., 6 од. зб.
т. 18 кат.3
Р-1409, Ліквідаційний
промисловості,
т. 11 кат.3

комітет

бази

Одеського

обласного

відділу міської

Р-1413, Одеська міжрайонна контора українського агромеліоративного тресту,
1930-1932 рр., 139 од. зб.
т.16 кат.3
Р-1416, Совхоз ім.13-річчя Червоної армії,
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с.Рорбах Карллібкнехтовського району,
1934-1935 рр., 43 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1417, Совхоз “Бугський” ,
с.Ахмечетка Доманьовського р-ну,
1935-1936 рр., 110 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1419, Комісія по ліквідації виробничо-постачального комбінату Одеського
обласного тресту міської промисловості,
1936 р., 15 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1420, Їдальня Одеського обласного тресту міської промисловості,
1935-1936 рр., 21 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1421, Одеська окружна кооперативна рада,
1926-1928 рр., 108 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1425, Люстдорфська МТС,
с.Люстдорф Одеського району,
1926-1928 рр., 13 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1426, Одеське відділення тресту української державної торгівлі медичним
майном,
1924-1926 рр., 26 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1428, Пайове товариство з заготівлі, переробці та реалізації кишок та їх
відходів від забою скота “Утильсировина”,
м. Одеса,
1922-1928 рр., 57 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1446, Миколаївська рада народних суддів,
м. Миколаїв,
1919-1921 рр., 1778 од. зб.
т. 5 кат.1
Р-1450, Ветеринарний пункт,
с. Янівка Янівського р-ну,
1924-1925 рр., 4 од. зб.
т.16 кат.3
Р-1458, Сільськогосподарська база Одеської обласної спілки житлової кооперації,
м. Одеса,
1932-1935 рр., 53 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1462, Одеська обласна науково-технічна станція “Наркомхарчопрому”,
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1933-1935 рр., 108 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1463, Камера народного суду при Миколаївської губернської надзвичайної
комісії,
м. Миколаїв,
1922р., 11 од. зб.
т. 5 кат.3
Р-1464, Єлісаветградська повітова рада народних суддів,
м. Єлісаветград,
1920-1921 рр., 197 од. зб.
т. 5 кат.1
Р-1467, Одеське відділення видавництва “Пролетарій”,
м. Харков,
66 од. зб.
т. 28 кат.3
Р-1468, Сільськогосподарська артіль (колгосп) “Партизан”,
м. Одеса,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1469, Гідротехнічне училище.
м. Одеса,
т. 21 кат.3
Р-1470, Землемірно-будівельний технікум.
м. Одеса,
т. 21 кат.3
Р-1473, Робочком № 3 профспілки будівельних робочих,
м. Одеса,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т.26 кат.3
Р-1474, Одеське губернське відділення профспілки металістів,
1917-1920 рр., 34 од. зб.
т.26 кат.3
Р-1475, Міський комітет профспілки металістів робочих по обробці білої жесті,
1918-1919 рр., 1 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1477, 10-й робочий комітет профспілки будівельних робочих при будівництві Лермонтовського курорту,
1928-1929 рр., 11 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1478, 11-й робочком профспілки будівельних робочих при будівництві на
Одеській джутовій фабриці,
1928-1929 рр., 12 од. зб.
т. 26 кат.3
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Р-1479, 14-й робочком профспілки будівельних робочих при будівництві будинків по вул.Зовнішній № 92 та по вул.Разумовській, 4, м. Одеса,
1927-1929 рр., 15 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1480, 15-й робочком профспілки будівельних робочих при будівництві будинку № 32 та вул.Островідова,
м.Одеса,
1928-1930 рр., 15 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1482, 18-й робочком профспілки будівельних робочих на будівництві електростанції,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 12 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1483, 20-й робочий комітет профспілки будівельних робочих на будівництві
суперфосфатного заводу,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 6 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1484, 21-й робочком профспілки будівельних робочих по будівництву будинків Одеського державного канатного заводу,
1928-1929 рр., 4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1485, 22-й робочком профспілки будівельних робочих з будівництва будинку
№ 17 по вул. Короленко,
м. Одеса,
1928 р., 4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1486, Робочком № 23 профспілки будівельних робочих на будівництві макаронної фабриці,
м. Одеса,
1928 р., 2 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1487, 24-й робочком профспілки будівельних робочих на будівництві будинка № 9 по Малому провулку,
м. Одеса,
1928-1929 рр, 5 од.зб.
т. 26 кат.3
Р-1488, Робочком профспілки будівельних робочих на будівництві холодильника,
м. Одеса,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1489, Робочком профспілки будівельних робочих на будівництві елеватору
на ст.Сербка,
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1927 р., 1 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1490, Робочком профспілки будівельних робочих на будівництві елеватору
на ст. Роздільна,
1928 р., 10 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1491, Робочком профспілки будівельних робочих Одеської контори акціонерного товариства стандарт,
1924 р., 7 од. зб.
т. 26 кат.3

Р-1494, 4-й робочий комітет профспілки будівельних робочих на будівництвах
Пересипі,
м. Одеса,
1926 р., 4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1495, 7-й робочком профспілки будівельних робочих при Одеському окружному комітеті профспілки,
1926 р., 14 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1496, 7-й робочком
м.Одеси,
1926 р., 14 од. зб.
т. 26 кат.3

профспілки

будівельних

робочих

Дачного

району

Р-1497, 7-й групком профспілки будівельних робочих Одеського міського відділу комунального будівництва,
18 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1498, 6-й групком профспілки будівельних робочих Одеського міського відділу комунального будівництва,
14 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1499, 2-й груповий комітет профспілки будівельних робочих Одеського міського відділу комунального будівництва,
4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1503, Михайлівський сільський революційний комітет Тузловської волості
Одеського повіту,
1920-1921 рр., 2 од. зб.
т. 1 кат.1
Р-1504, Новосільський сільський виконком Тузловської волості Одеського повіту,
1920 р., 2 од. зб.
т. 2 кат.1
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Р-1505, Одеський губернський відділ юстиції,
1920 р., 7 од. зб.
т. 5 кат.1
Р-1515, Одеська галузева рада винахідників та раціоналізаторів промислової
кооперації,
1934-1938 рр., 41 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1517, Роздрібний магазин Одеського обласного текстильно-швейного тресту
легкої промисловості,
1935-1937 рр., 42 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1518, 5-а молочна ферма Одеського міського споживчого союзу,
с. Спиридонівка Комінтернівського р-ну,
1932-1935 рр., 164 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1524, Дисциплінарна колегія Одеського губернського суду,
1923-1925 рр., 71 од. зб.
т.5 кат.1
Р-1526, Осередок Червоного хреста 2-ї державної взуттєвої фабрики,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
т.24 кат.3
Р-1527, Осередок товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву 2-ї Одеської державної взуттєвої фабрики,
1931 р., 1 од. зб.
т. 3 кат. 3
Р-1528, Осередок товариства земельного устрою трудящих євреїв
“ОЗЕТ” при фабричному комітеті 2-ї державної взуттєвої фабрики,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 1 од. зб.
т .30 кат.3

в

СРСР

Р-1530, Осередок “Друзі дітей” 2-ї державної взуттєвої фабрики,
1926-1927 рр., 1 од. зб.
т. 24 кат. 3
Р-1531, Каса взаємодопомоги при Одеському окружному відділі профспілки робітників швейної промисловості,
м. Одеса,
1927-1930 рр., 4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1533, Одеський губернський відділ професійної спілки робітників швейної
промисловості,
1919-1925 рр., 69 од. зб.
т. 26 кат.3
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Р-1535, Міський комітет професійної спілки робітників радянських громадських та торгових підприємств і організацій Одеської окружної робочоселянської міліції,
м. Одеси,
т. 26 кат.3
Р-1538, Місцевий комітет профспілки робітників землі і лісу Одеського молочарсоюзу,
1928-1930 рр., 8 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1540, Місцевий комітет профспілки робітників
окружного відділення товариства “Добробут”,
1925-1927 рр., 7 од. зб.
т. 26 кат.3

землі

і

лісу

Одеського

Р-1541, Тираспільське відділення профспілки шкіряників.
т. 26 кат.3
Р-1545, Місцевий комітет профспілки шкіряних робітників взуттєвої майстерні Одеського Церобкоопа.
т. 26 кат.3
Р-1548, Антиалкогольний осередок при майстернях Одеського Церобкоопа,
1929 р., 1 од. зб.
т. 24 кат.3
Р-1549, Осередок войовничих безбожників
взуття Одеського це робкоопу,
1929 р., 1 справа.
т. 24 кат.3

при

майстернях

по

виготовленню

Р-1550, Осередок товариства по земельному устрою трудящих євреїв “ОЗЕТ”
при майстернях по виготовленню взуття Одеського Церобкоопа,
1929 р., 1 од. зб.
т. 30 кат.3

Р-1551, Осередок товариства сприяння обороні і авіаційно-хімічному будівництву при майстернях Одеського Церобкоопа,
1930 р., 1 од. зб.
т. 3 кат.3
Р-1552, Осередок товариства по боротьбі з туберкульозом Одеських приватних
взуттєвих і шорних майстерень
м. Одеса,
1927 р., 1 од. зб.
т. 22 кат.3
Р-1558, Одеський районний комітет міжнародної організації допомоги революціонерам (МОДР),
т. 24 кат. 3
Р-1559, Одеське районне товариства “Тсоавіахім”.
т. 4 кат.3
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Р-1560, Одеська районна рада фізкультури.
т. 23 кат.3
Р-1563, Культбаза Союзу рад робітників.
т. 19 кат.3
Р-1564, Груповий комітет профспілки робітників комунального господарства
будинкових робітників,
1925-1928 рр., 44 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1568, Місцевком профспілки робітників радянських громадських та торгівельних закладів і підприємств Одеського губ фінвідділу,
1923-1925 рр., 6 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1569, Місцевком Одеспайторгу.
т. 26 кат.3
Р-1575, 6-й груповий комітет профспілки радторгслужбовців Одеського окружного відділу профспілки радторгслужбовців,
1927-1930 рр., 25 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1576, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеського відділення Укртютюнтресту,
1927-1930 рр., 4 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1580, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеської товарної біржі,
1926-1928 рр., 19 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1581, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеського відділення тресту
жирової промисловості ТЕЖЕ,
1928 р., 5 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1582, Троїцький районний комітет профспілки радторгслужбовців,
1924 р., 3 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1583, Одеський губернський відділ професійного союзу робочих текстильного виробництва,
1919-1925 рр., 85 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1584, Тилигуло-Березанський районний комітет профспілки робітників радянських, громадських і торгівельних закладів,
1924-1925рр., 5 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1585, Місцевком профспілки робочих цукрової промисловості Одеської контори цукротресту,
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м. Одеса,
1926-1928 рр., 3 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1586, Місцевком профспілки радторгслужбовців будинку відпочинку робітників радторгслужбовців,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 2 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1587, Профуповноважений профспілки радторгслужбовців акціонерного товариства “Плуготар”,
м. Одеса,
1926-1930 рр., 1 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1588, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеського відділення всеукраїнської контори зовнішньої торгівлі,
1924-1926 рр., 3 од. зб.
т. 26 кат. 3
Р-1589, Місцевком профспілки радторгслужбовців Одеського відділення зовнішньої торгівлі,
1926-1927 рр., 3 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1590, Місцевий комітет профспілки радторгслужбовців “Одесторгу”,
1925-1928 рр., 6 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1591,Міський комітет профспілки радторгслужбовців Церобкоопу,
1930-1931 рр., 33 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1595, Трьохрічні підготовчі курси губернського відділу професійної освіти,
1921-1922 рр., 10 од. зб.
т 21 кат.3
Р-1604, Міський комітет профспілки службовців Одеського окрвиконкому.
т. 26 кат.1
Р-1610, Тираспільське повітове відділення професійного союзу робітників
землі і лісу,
м. Тирасполь,
1922-1923 рр., 17 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1611, Овідіопільський районний комітет профспілки робітників землі і лісу,
1925-1927 рр., 21 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1612, Демідівський районний комітет профспілки робітників землі і лісу,
1925-1927 рр., 8 од. зб.
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т. 26 кат.3
Р-1620, Місцевком профспілки робітників землі і лісу при Одеському відділенні Укрм’ясохолодобійні,
1925-1926 рр., 11 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1621, Березівський районний комітет взаємодопомоги (КВД),
1923-1925 рр., 27 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1623, Одеський повітовий фінансовий відділ,
1920-1923 рр., 205 од. зб.
т. 9 кат.2
Р-1628, Лахтенфельдський сільський комітет незаможних селян Вознесенського
району,
1926-1930 рр., 4 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1629, Онор’євський сільський комітет незаможних селян (сільКНС) Добровеличковського р-ну,
1925-1927 рр., 6 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1630, Бернадорський сільКНС Братського р-ну Єлісаветградського округу,
1923-1924 рр., 2 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1631, Карногорський сільський комітет незаможних селян Березівського рну,
1927 р., 1 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1639, Одеська продовольча контора акціонерного товариства “Експортхліб”.
т. 17 кат.3
Р-1643, Ясиновський районний фінансовий відділ Первомайського округу,
1923-1926 рр., 16 од. зб.
т. 9 кат.3
Р-1644, Колгосп “Червоний партизан” Ясиновської сільської ради Любашівського р-ну.
1931-1934 рр., 39 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1649, Підготовчі курси при Одеському інституті професійної освіти, м.
Одеса,
1931-1932 рр., 24 од. зб.
т. 21 кат.3
Р-1663, Колгосп “Роше Фане” Коноплівської сільської ради Яновського р-ну,
1931-1933 рр., 30 од. зб.
т. 16 кат.3
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Р-1664, Колгосп ім.Будьоного Джугастровської сільської ради Яновського рну,
1932-1933 рр., 16 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1665, Колгосп Барановської сільської рада Яновського р-ну,
1930-1933 рр., 22 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1681, Одеське обласне управління тяжкої промисловості,
1933-1934 рр., 36 од. зб.
т. 11 кат.2
Р-1684, Савранська районна судово -земельна комісія,
1927-1929 рр., 25 од. зб.
т.5 кат.3
Р-1685, Савранський сільський комітет незаможних селян,
т. 2 кат.3
Р-1688, Миколаївський губернський відділ профспілки робітників освіти,
м. Миколаїв,
1922 р., 10 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1694, Їдальня курсів радянського будівництва Верховної ради УРСР м. Одеса,
1937-1938 рр., 23 од. зб.
т. 12 кат.3
Р-1697, Одеський колектив безробітних художників,
1925-1926 рр., 2 од. зб.
т. 19 кат.3
Р-1699, Колектив безробітних металістів по виробленню жерстяних виробів
“Жестпром”,
м. Одеса,
1925-1926 рр., 7 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1700, Артіль безробітних “Радіофікація”,
м. Одеса,
1925-1926 рр., 3 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1701, Промкооперативна артіль по виготовленню іграшок “Світ дітей”,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 8 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1702, Колектив безробітних кінотеатру “Червоний підпільник”,
м. Одеса,
1926-1927 рр., 7 од. зб.
т. 19 кат.3
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Р-1703, Артіль безробітних риболовів “Червоний зв’язок”,
1926-1927 рр., 3 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1704, Кустарно - промкооперативна
“Трудпідбірник”,
м. Одеса,
1928-1929 рр.. 2 од. зб.
т. 10 кат.3

артіль

по

виробництву

підборів

Р-1705, Кустарно-промислова кооперативна артіль по виробництву дробу та
іншого свинцевого лиття “Мисливець”,
м.Одеса,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1706, Колектив безробітних борошномелів і маслоробників,
с.Троїцьке Одеського округу,
1927-1929 рр., 2 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1707, Колектив безробітних членів профспілки текстильників “Червоний повстяр”,
1927 р., 7 справ.
т. 10 кат.3
Р-1708, Колектив безробітних по виробництву колісної мазі “Лицем до села”,
м. Одеса,
1925-1926 рр., 4 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1709, Сільськогосподарська городня артіль “Початок”,
м. Одеса,
1927-1929 рр., 3 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1710, Колектив безробітних по ремонту автомотовеломашин,
1926-1927 рр., 11 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1711, Колектив безробітних по заготівлі і обробці риби “Заготсельдь”,
1926-1927 рр., 10 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1712, Одеська промкооперативна артіль по виробництву та продажу колісної
мазі, наждачних і текстильних брусків “Мазьнаждак”,
1927-1928 рр., 9 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1713, Київське відділення Одеського окружного тресту харчової промисловості “Харчотрест”,
1923-1929 рр., 79 од. зб.
т. 11 кат.3
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Р-1714, Одеське представництво всеукраїнського товариства насінництва по
продажу насіння “Агрономія”,
1927-1928 рр., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1715, 1-а шевська артіль безробітних водників по виготовленню взуття
“Метеорит”,
1926-1927 рр., 5 од. зб.

Р-1716, Артіль рибаків із безробітних членів профспілки залізничників “Залізничник”,
1926 р., 4 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1717, Сільськогосподарський колектив по громадській обробці землі “Дальницький куток”,
с. Барабой Овідіопольської волості,
1922-1927 рр., 5 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-1718, Одеська м’ясобаза українського тресту м’ясних холодильних підприємств і скотобоєн,
1923-1926 рр., 48 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1720, Промкооперативна артіль по виготовленню хімічних виробів “Вулканпраця”,
1927-1929 рр., 6 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1722, Промкооперативна
“Канцеляріст”,
1930 р., 14 од. зб.
т. 10 кат.3

артіль

по

виготовленню

канцелярських

приладів

Р-1726, Кіровський млин № 223 Одеської губконтори акціонерного товариства
“Хлібопродукт”,
1923-1926 рр., 76 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1727, Ново-Українське агентство Одеської губконтори акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1923 р., 7 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1728, Ново-Український закупівельний пункт Одеської окружної контори акціонерного товариства по торгівлі хлібними та іншими с/г продуктами “Хлібопродукт”,
1924-1927 рр., 47 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1729, Ново-Український яєчний склад Одеської окружної контори акціонерного товариства «Хлібопродукт» ,
1925-1926 рр., 19 од. зб.
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т. 17 кат.3
Р-1730, Плетено-Ташликський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
с. Плетений Ташлик Єлісаверградського округу,
1924-1928 рр., 20 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1731, Злинський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
с. Злинка Єлісаветградського округу,
1925 р., 3 од. зб.
т. 17 кат. 3
Р-1732, Маловіськовський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
с. Мала Віска Єлісаветградського округу,
1925 р., 5 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1733, Бобринецький закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
с. Бобринець, Єлісаветградського округу,
1927-1928 рр., 2 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1734, Первомайський закупівельний пункт Одеської губконтори акціонерного
товариства “Хлібопродукт”,
1924-1927 рр., 85 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1735, Первомайський яєчний склад акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1925-1927 рр., 15 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1736, Врадієвський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1924-1927 рр., 33 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1737, Юзефстальський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1924-1926 рр., 12 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1738, Голованєвський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1924-1926 рр., 12 од. зб.
т. 17 кат.3

Р-1739, Лісогорський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1925-1926 рр., 17 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1740, Добровеличківський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1924-1926 рр., 16 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1741, Кінецпільський млин Первомайського округу акціонерного товариства
«Хлібопродукт»,
1923-1927 рр., 114 од, зб.
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т. 17 кат.1
Р-1742, Тираспільський яєчний склад “Хлібопродукт”,
1925-1927 рр., 21 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1743, Тираспільський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1922-1927 рр., 28 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1744, Роздільнянський закупівельний пункт “Хлібопродукт”,
1923-1928 рр., 38 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1745, Каховське агентство Одеської губконтори акціонерного товариства
“Хлібопродукт”,
1923-1924 рр., 9 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1747, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м. Кіров,
1926-1928 рр., 18 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1748, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м.Херсон,
1925-1928 рр., 12 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1749, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м.Тирасполь,
1925-1927 рр., 35 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1750, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м. Балта,
1924-1928 рр., 45 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1751, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м.Первомайськ,
1924-1928 рр., 154 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1752, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м.Тульчин,
1927 р., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1753, Уповноважений Одеської товарної біржі,
м. Миколаїв,
1926-1928 рр., 40 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-1754, Колектив безробітних фотографів “Квиси-Белла”,
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м.Одеса,
1926-1927 рр., 2 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1755, Слюсарно-механічна майстерня колективу політемігрантів,
м. Одеса,
1927-1929 рр., 8 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1756, Промкооперативне товариство “Хімстрій”,
м. Одеса.
т. 10 кат.3
Р-1757, Колектив робочих по випічці хлібу “Червоний пекар” Одеського міськпрому,
т. 10 кат.3
Р-1758, Промкооперативна артіль “Південний ватник”,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 1 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1760, Городня артіль “Червоний незаможник”,
м. Одеса,
1928-1929 рр., 5 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1765, Експериментальна майстерня Одеської філії інституту охорони материнства та дитинства,
1933-1937 рр., 30 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-1768, Державний вальцьовий млин
м.Одеса,
1922-1927 рр., 30 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1769, Місцевком профспілки робітників комунального господарства при орендном та банно-ванному управлінні комунальної секції міської ради,
м. Одеса,
1930-1931 рр., 5 од. зб.
т. 18 кат.3
Р-1770, Одеський будинок відпочинку профспілки будівельників легкої, харчової та м’ясної промисловості,
м. Одеса,
1939 р., 34 од.зб.
т. 26 кат.3
Р-1771, Місцевком профспілки радторгслужбовців при Одеському комерційному
товаристві взаємного кредиту,
1924-1930 рр., 12 од. зб.
т. 26 т. 1
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Р-1772, Місцевком профспілки робітників землі і лісу при Одеському відділенні всеукраїнського тваринно-молочного товариства “Добробут”,
1925-1927 рр., 7 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1773, Гуртожиток № 3 робочих підліток дівчат,
1925-1926 рр., 42 од. зб.
т. 18 кат.3
Р-1777, Народний суд II-ї ділянки Олександрівського району
м.Одеса,
1920-1923 рр., 3392 од. зб.
т. 5 кат.3
Р-1783, 2-й радянський бондарно-токарний завод,
м. Одеса,
1921-1925 рр., 20 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-1784,
Профком
профспілки
математичному інституті,
м. Одеса,
1930-1933 рр., 8 од. зб.
т. 26 кат.3

освіти

Р-1791, Одеське обласне управління
(Облдержестрада),
1935-1937 рр., 173 од. зб.
т. 19 кат.3

при

Одеському

театрально-зоровими

фізико-хіміко-

підприємствами

Р-1792, Місцевий комітет професійної спілки робітників мистецтва при Одеської державної естраді,
1935-1936 рр., 15 од. зб.
т. 26 кат.3
Р-1800, Каторжинський волосний революційний комітет,
10 од. зб.
т.1 кат.1
Р-1803, Цебриківський районний відділ комунального господарства,
1926 р., 18 од. зб.
т. 18 кат. 3
Р-1818, Кудрявцевський сільський комітет незаможних селян Березівського рну,
1926-1930 рр., 5 од. зб.
т.2 кат.3
Р-1824, Більше-Олександрівський райвиконком Херсонського округу,
1926-1930 рр., 6 од. зб.
т.1 кат.1
Р-1832, Хащеватський волвиконком Первомайського повіту,
1923 р., 2 од. зб.
т.1 кат. 1
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Р-1834, Андрієво-Зоринська сільська рада Тилигуло-Березанського р-ну Одеського округу.
1924-1926 рр., 3 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-1881, Нейфрейдентальська сільрада Березівського р-ну Одеського округу.
т. 2 кат.3
Р-1957, Одеська морська лікарсько-спостережлива станція Наркомздрава УРСР,
м. Одеса.
т. 22 кат. 2
Р-1996, Одеський районній евакуаційний пункт.
т. 4 кат. 3
Р-2016, Одеське окружне виробничо-кооперативне об’єднання інвалидів “Окрико”.
т. 10 кат.3
Р-2031, Одеське державне акціонерне товариство оптової та роздрібної торгівлі Одеспайторг”,
1930-1931 рр.. 19 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-2040, Одеське фрахтове бюро при уповноваженому Наркомату зовнішньої торгівлі,
т. 17 кат.3
Р-2041, Одеська база Всеукраїнського галузевого об’єднання оптової та роздрібної торгівлі бакалійними і гастрономічними товарами “Вукоопбакалея”.
т. 17 кат.3
Р-2052, Савранське районне земельне управління Первомайського округу,
1925 р., 1 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-2076, Одеська дитяча бібліотека.
т. 19 кат.3
Р-2084, Народний суд 15-ї ділянки м. Одеси
т. 5 кат.3

Р-2091, Народний суд Петропавловського р-ну м. Одеси,
1919-1922 рр., 17 од. зб.
т. 5 кат.3
Р-2092, Народний суд Херсонського р-ну м. Одеси,
1920-192 3рр., 109 од. зб.
т. 5 кат.3
Р-2093, Народний суд Портового р-ну м. Одеси,
1919-1921 рр., 31 од. зб.
т.5 кат.3
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Р-2095, Народний суд Слободського р-ну м.Одеси.
т. 5 кат.3
Р-2096, Народний суд Малофонтанського р-ну м. Одеси.
1920-1923 рр., 49 од. зб.
т. 5 кат.3
Р-2099, Мардаровський закупочний пункт акціонерного товариства “Хлібопродукт”,
1925 р., 1 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-2103, Електрокурси Одеської професійної школи “Метал” № 1,
1925-1929 рр., 2 од. зб.
т. 21 кат.3
Р-2104, Курси безробітних при професійній школі “Метал” № 1.
т. 21 кат.3
Р-2113, Тираспільська повітова земельна управа.
т. 16 кат.3
Р-2114, Протопоповське сільське КВД.
т. 16 кат.3
Р-2117, Михайлівський сільський революційний комітет Анатольєвської волості Одеського повіту,
1920-1921 рр., 2 од. зб.
т. 1 кат.3
Р-2118, Новоселівська сільська рада Березовського р-ну.
т. 2 кат.3
Р-2120, Арнаутська волосна земська управа,
1918 р., 4 од. зб.
т. 2 кат.3
Р-2124, Біляївський військовий податковий відділ.
т. 9 кат.3
Р-2132, Овідіопольська повітова міліція.
т. 6 кат.3
Р-2141,
Управління
Єлісаветградської
селянської міліції та карного розшуку,
1922-1923 рр., 7 од. зб.
т. 6 кат.3

повітової

радянської

Р-2154, Березівський міський відділ комунального господарства.
т. 18 кат.3
Р-2155, Березівський міський відділ народної освіти,
1920-1922 рр., 4 од. зб.
т. 21 кат.3

робочо-
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Р-2159, Колгосп “Червоний Партизан” Янішевська сільрада Любашівського рну,
1934 р., 6 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-2189, Комінтерновський райземвідділ.
т. 16 кат.3
Р-2237, Одеська державна технічна контора.
т. 11 кат.3
Р-4546, Одеський учбовий комбінат зв’язку Наркомата зв’язку УРСР,
м. Одеса,
1933 р., 1 од. зб.

