ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ПЕРЕЛІК УТИЛІЗОВАНИХ ФОНДІВ
________________________________________________________
Р - 576, Одеське відділення акціонерного товариства «Мельбуд»,
Протокол ЦЕПК від 12.11.1964 р. № 24.
т. 11 кат. 3
Р - 810, Березівська районна інспекція державного страхування Одеської обласної контори державного страхування,
с. Березівка Березівського району Одеської області,
1932 - 10.08.1941 рр.;
30.03.1944 Акт від 31.05.1982 р. № 1. 28 од. зб.
т.9 кат.3
Р - 874, Березівське міське винзаводоуправління Одеського обласного тресту
виноробної промисловості,
м. Березівка Березівського району Одеської області,
1945 р.
Акт від 31.05.1982 р. № 1. 51 од. зб.
т.11 кат.3
Р-1264, Жовтневий районний відділ кінофікації,
с. Жовтень Жовтневого району Одеської області,
Акт від 20.11.1968 р. № 31.
т. 19 кат.3
Р-2310, 9 - а дільнична контора дирекції нерухомого майна примарії Одеського муніципалітету,
м. Одеса,
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації),
1941 - 1944 рр.
Акт від 24.10.1961 № 42.
т. 2 кат.3
Р-2328, 28 - а дільнична контора дирекції нерухомого майна примарії Одеського муніципалітету,
м. Одеса,
(період тимчасової румуно - німецької фашистської окупації),
1941 - 1944 рр.
Акт від 24.10.1961 р. № 42.
т. 2 кат.3
Р-3315, Червоноокнянська района інспекція державного страхування (рай
держстрах) Одеського обласного управління державного страхування,
с. Червоні Вікна Червоноокнянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
03.04.1944 р.
Акт від 21.10.1981 р. № 2. 23 од. зб.
т. 9 кат.3
Р-3825, Продовольчий магазин № 4,
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м. Одеса,
1922 р.
Акт від 1976 р.
т. 17 кат.3
Р-4105, Одеська промислово - кооперативна артіль по переробці харчових
продуктів «Харчопром»,
м. Одеса,
Акт від 26.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-4745, Березівська різнопромислова артіль по виробництву гончарних, шкіряно - галантерейних та інших виробів «Трудівник»,
с. Березівка Березівського району Одеської області,
1950 р.
Акт № 1 від 21.10.1981 р. 2 од. зб.
т. 10 кат.3
Р-4882, Крутнянська допоміжна школа - інтернат Кодимського районного відділу народної освіти,
с. Крутнів Петровської сільради Кодимського району Одеської області,
1959 - 1962 рр.
Акт № 1 від 10.03.1982 р., 2 од. зб.
т. 21 кат.3
Р-5402, Одеський міжобласний трест по заготівлі ті збуту м'яса птиці та
яєць Українського головного управління «Укрголовптахопром»,
м. Одеса,
1948 - 1952 рр.
Акт № 1 від 11.09.1979 р. 33 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-5462, Кодимська міжколгоспна будівельна організація «Міжколгоспбуд» Одеського обласного управління сільського господарства,
смт. Кодима Кодимського району Одеської області,
1957 - 1960 рр.
Акт № 1 від 22.10.1981 р. 16 од. зб.
т. 12 кат.3
Р-5468, Андрієво - Іванівська міжрайонна контора по шовківництву (міжрайшовк) Одеського обласного тресту по шовківництву «Облшовкотрест» Міністерства сільського господарства,
с. Андрієво - Іванівка Андрієво - Іванівського району Одеської області
1953 - 1958 рр.
Акт № 1 від 25.11.1981 р. 35 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-5471, Любашівське відділення Українського торгівельно - промислового
змішаного товариства «Укрм'ясо»,
с. Любашівка Любашівського району УРСР,
1931- 1932 рр.;
з 1932 р. - Любашівського району Одеської області.
Протокол ЦЕПК № 2 від 14.01.1965 р. 1 од. зб.
т. 11 кат.3
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Р-5479, Уповноважений бюро комісії ради праці та оборони по Чорноморському
транспорту,
м. Одеса,
1922 - 1923 рр.
Протокол ЦЕПК № 2 від 14.01.1965 р. 1 од. зб.
т. 13 кат.3
Р-5586, Котовська районна контора зв'язку Одеського обласного управління
зв'язку,
м. Котовськ Котовського району Одеської області,
серпень 1940 - 06.08.1941 рр.;
31.03.1944 р.
Акт № 1 від 05.02.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-5730, Старо-Кульнянська дільнична лікарня (райлікарня) Котовського районного відділу охорони здоров'я,
с. Старо-Кульна Котовського району Одеської області,
серпень 1940 - 06.08.1941 рр.;
31.03.1944 р.
Акт № 1 від 22.10.1981 р.
т. 22 кат.3
Р-5732, Богманівська середня школа № 34 Котовського районного відділу народної освіти,
с. Богманівка Котовського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 6 од. зб.
т. 21 кат.3
Р-5737, Чернянська районна прокуратура (райпрокуратура) Одеської обласної
прокуратури,
с. Черна Чернянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
28.03.1944 - 07.06.1957 рр.
Акт № 1 від 22.10.1981 р.
т. 5 кат.3
Р-5740, Чернянська районна санітарно-епідемічна станція (санепідстанція)
Одеського обласного відділу охорони здоров'я,
с. Черна Чернянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
28.03.1944 - 07.06.1957 рр.
Акт № 1 від 28.01.1974 р.
т. 22 кат.3
Р-5757, Чернянська районна контора зв'язку Одеського обласного управління
зв'язку,
с. Черна Чернянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
28.03.1944 р.
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-5790, Чернянська інкубаторно-птахівницька станція Одеської обласної контори інкубаторно-птахівницької станції,

ДЕРЖАРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – УТИЛЬ -

4

с. Черна Черняняського району Одеської області,
з 07.06.1957 р. - Червоноокнянського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.05.1980 р.
т. 16 кат.3
Р-5798, Редакція Чернянської районної газети «Колгоспне село»,
с. Черна Чернянського району Одеської області,
1952 - 1957 рр.
Акт від № 1 від 22.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-5817, Червоноокнянська інкубаторно-птахівницька станція Одеської обласної контори інкубаторно-птахівницької станції,
с. Червоні Окни Червоноокнянського району Одеської області,
Акт № 1 від 19.05.1980 р.
т. 16 кат.3
Р-5820, Редакція Червоноокнянської районної газети «Сталінський шлях»,
с. Червоні Окни Червоноокнянського району Одеської області,
-1957 р.
Редакція Червоноокнянської районної газети «Промінь Ілліча»,
с. Червоні Окни Червоноокнянського району Одеської області,
1957 р.Акт № 1 від 22.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-5842, Червоноокнянський млин Одеського обласного млинового тресту,
с. Червоні Окни Червоноокнянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
03.04.1944 р.
Акт № 1 від 06.02.1975 р.
т. 16 кат.3
Р-5850, Червоноокнянська районна заготівельна контора по заготівлі тваринницької сировини Одеської обласної контори по заготівлі тваринницької сировини,
с. Червоні Окни Червоноокнянського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
02.02.1944 р.
Акт № 1 від 06.02.1975 р.
т. 17 кат.3
Р-5894, Анан'ївська районна контора зв'язку Одеського обласного управління
зв'язку,
м. Ананьєв Анан'ївського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
31.03.1944 р.
Акт № 1 від 05.02.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-5899, Валегоцуловська районна контора зв'язку Одеського обласного управління зв'язку,
с. Валегоцулово Валегоцуловського району Одеської області,
серпень 1940 - 07.08.1941 рр.;
02.04.1944 - 21.12.1945 рр.;

ДЕРЖАРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – УТИЛЬ -

5

Долинська районна контора зв'язку Одеського обласного управління зв'язку,
с. Долинське Долинського району Одеської області,
21.12.1945 - 28.11.1957 рр.
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-5971, Ворошиловський районний промисловий комбінат Ворошиловського району міста Одеси (райпромкомбінат) Одеського обласного управління місцевої
промисловості,
м. Одеса,
Акт № 1 від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-5972, Кагановичський районний промисловий комбінат Кагановичського району міста Одеси (райпромкомбінат) Одеського обласного управління місцевої
промисловості,
м. Одеса,
Акт від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-5973, Іллічівський районний промисловий комбінат Іллічівського району
міста Одеси (райпромкомбінат) Одеського обласного управління місцевої промисловості,
м. Одеса,
Акт від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-5974, Районний промисловий комбінат Сталінського району міста Одеси
(райпромкомбінат) Одеського обласного управління місцевої промисловості,
м. Одеса,
Акт № 1 від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-5975, Одеська промислово-кооперативна артіль «Червоний Жовтень» по виготовленню металевих виробів Одеського обласного союзу промислово - кооперативних артілей по виготовленню металевих виробів та їх ремонту «Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
1956 р.
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5976, Одеська промислово-кооперативна швейно-вишивальна артіль ім. Крупської Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу
«Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
1934 - жовтень 1941 рр.;
квітень 1944 - 1956 рр.
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5977, Одеська промислово-кооперативна артіль по індивідуальному пошиттю
одягу, скупці, реставрації та реалізації ношеного одягу «Індпошиття» Оде-
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ського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
1956 р.
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5978, Одеська промислово-кооперативна артіль по виробництву галантерейних виробів «Універсал» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпросоюз»,
м. Одеса,
1953 р.
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5979, Одеська промислово-кооперативна артіль по шкіряно-взуттєвому виробництву «Мехінпром» Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
1950 р.
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5980, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню полімерних
виробів та фарб «Хімширвжиток» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
1953 р.
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5981, Одеська промислово-кооперативна артіль по виробництву галантерейних виробів широкого вжитку «Санітас» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5982, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню предметів
широкого вжитку та виробництву ремонтних електроробіт «Промелектрик» Одеського обласного союзу промислово-кооперативних артілей по виготовленню
металевих виробів та їх ремонту «Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5983, Одеська промислово-кооперативна артіль з масового пошиття взуття
«Покоф» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5984, Одеська промислово-кооперативна артіль з масового пошиття взуття
ім. Шаумяна Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
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м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5985, Одеська промислово-кооперативна артіль з пошиття взуття, шорних та
швейних виробів «Ремонтник» Одеського обласного різнопромислового союзу
«Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5986, Одеська промислово-кооперативна артіль по виробництву будівельних
та санітарно-технічних робіт та ремонту обладнання «Просантехбуд» Одеського обласного гірничо-будівельного промислового союзу «Облгірбудпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5987, Одеська промислово-кооперативна артіль по виробництву та реалізації меблів «Індпроммеблі» Одеського обласного союзу лісової, деревообробної, лозової промислової кооперації «Облліспромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5988, Одеська промислово-кооперативна артіль по виконанню ремонтнобудівельних робіт в системі промкооперації «Рембуд» Одеського обласного
гірничо-будівельного союзу «Облгірбудпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5989, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню та реалізації швейних та текстильно-ткацьких виробів «Інтрудкомбінат» Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5990, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню шкіргалантерейних та швейних виробів «30 років УРСР» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5991, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню текстильних
виробів широкого вжитку ім. Панфілова Одеського обласного союзу кооперації
інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-5992, Одеська промислово-кооперативна артіль по заготівлі різної вторинної сировини та її переробці «Утильпром» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5993, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню трикотажних
виробів «Промтрикотаж» Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5994, Одеська промислово-кооперативна артіль з пошиття та ремонту взуття
ім. 24 грудня Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5995, Одеська промислово-кооперативна артіль по ремонту трикотажних виробів «Одестрикотаж» Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.063.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5996, Одеська промислово-кооперативна артіль з пошиття, ремонту та реалізації взуття та швейних виробів «Колективна праця» Одеського обласного
різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5997, Одеська промислово-кооперативна артіль по ремонту взуття «Ремвзуття» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5998, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню фарб «Лакофарба» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної
промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-5999, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню фарб та
парфумерії «Червона зоря» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 03.06.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-6000, Одеська промислово-кооперативна артіль з вироблення металевих виробів «Інметаліст» Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6001, Одеська промислово-кооперативна артіль з вироблення виробів з пластмаси «Техпластмас» Одеського обласного промислового союзу галантерейної
та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6002, Одеська промислово-кооперативна артіль «Праця» по виробництву текстильно-галантерейних виробів Одеського обласного текстильного та швейного
промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6003, Одеська промислово-кооперативна артіль «Відродження» по виробництву швейних виробів Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т 10 кат.3
Р-6004, Одеська промислово-кооперативна артіль ім. Жовтневої революції по
ремонту взуття Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р., Акт № 1 від 10.11.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6005, Одеська промислово-кооперативна артіль «Соцохорона» по охороні
підприємств та торгівельних точок Одеського обласного різнопромислового
союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
1944 - жовтень 1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6006, Одеська промислово-кооперативна артіль «Маяк» з виготовлення шкіперських човнів та вітрил Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
1944 - січень 1951 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6007, Одеська промислово-кооперативна артіль «30 - річчя Жовтня» з виготовлення металевих виробів Одеського обласного союзу промисловокооперативних артілей з виготовлення металевих виробів та їх ремонту «Облметалпромсоюз»,
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м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6008, Одеська промислово-кооперативна артіль «9 - те листопада» з виготовлення шкіперських човнів Одеського обласного різнопромислового союзу
«Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6009, Одеська промислово-кооперативна артіль «Культіграшка» з виготовлення іграшок,
м. Одеса,
березень 1946 - грудень 1948 рр.;
Одеська промислово-кооперативна артіль ім. 30 - річчя ВЛКСМ з виготовлення
іграшок Одеського обласного промислового союзу галантерейної та хімічної
промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
грудень 1948 р.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6010, Одеська промислово-кооперативна артіль «Галпром» з виготовлення
галантерейних виробів та іграшок Одеського обласного промислового союзу
галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
1944 - 20.08.1950 р.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6011, Одеська промислово-кооперативна артіль «Точмет» з виробництва металовиробів Одеського обласного союзу промислово - кооперативних артілей з
виготовлення металевих виробів та їх ремонту «Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
лютий 1947 - 21.09.1950 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6012, Одеська промислово-кооперативна артіль «Спартак» з виробництва металовиробів Одеського обласного союзу промислово-кооперативних артілей з
виготовлення металевих виробів та їх ремонту «Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6013, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
канцелярських та культурних промислових товарів «Канцкультпром» Одеського
обласного промислового союзу галантерейної та хімічної промисловості «Облгалкультпромсоюз»,
м. Одеса,
1946 - 1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-6014, Одеська промислово-кооперативна артіль з виготовлення та реалізації шкіряних виробів «Червоний хутровик» Одеського обласного промислового
союзу шкіряної промисловості «Облшкірпромсоюз»,
м. Одеса,
1946 - березень 1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6015, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
шкір «Шкірпром» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6016, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
шорних виробів «Стахановець» Одеського обласного різнопромислового союзу
«Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
1945 - червень 1955 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6017, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
іграшок та галантерейних культтоварів «Універсалстрой» Одеського різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
13.05.1946 - 1960 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6018, Одеська промислово-кооперативна артіль по ремонту та виготовленню
металевих виробів домашнього вжитку «Металремонт» Одеського обласного союзу промислово-кооперативних артілей з виготовлення металевих виробів та їх
ремонту «Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6019, Одеська промислово-кооперативна артіль з виготовлення виробів широкого вжитку з деревини «Деревоширвжиток» Одеського обласного союзу лісової, деревообробної, лозової промислової кооперації «Облліспромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6020, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
металевих, дерев'яних та щіткових виробів ім. 25 - го Жовтня Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз» ,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-6021, Одеська промислово-кооперативна артіль з виготовлення м'якої покрівлі «Об'єднаний труд» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
1929 - жовтень 1941 рр.;
квітень 1944 - 01.10.1956 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6022, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва прогумованої
тканини та гумових чобіт «Хімарт» Одеського обласного промислового союзу
галантерейної та хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6023, Одеська інвалідно-кооперативна артіль з виробництва художніх виробів ім. 28-ої річниці РККА Одеського обласного союзу кооперації інвалідів
«Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6024, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва деревообробних верстатів та деталей «Промверфь» Одеського обласного союзу лісової,
деревообробної, лозової промислової кооперації «Облмебліпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6025, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
дротяних виробів «Комунар» Одеського обласного союзу промисловокооперативних артілей по виготовленню металевих виробів та їх ремонту
«Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6026, Одеська промислово-кооперативна артіль з виготовлення та лиття
алюмінієвого посуду «Колірметсплав» Одеського обласного союзу промисловокооперативних артілей по виготовленню металевих виробів та їх ремонту
«Облметалпромсоюз»,
м. Одеса,
грудень 1946 - 09.05.1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6027, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва м'яких меблів
«Коопмебляр» Одеського обласного союзу лісової промисловості «Облмебліпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-6028, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та ремонту
деревообробних верстатів та меблів «Верстаторемонт» Одеського міжобласного
союзу лісової, деревообробної, лозової промисловості кооперації «Міжоблліспромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6029, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
меблів «Проммеблі» Одеського обласного союзу лісової, деревообробної, лозової промисловості «Облліспромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6030, Одеська промислово-кооперативна артіль з пошиття взуття «Рекорд»
Одеського обласного різнопромисловосго союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
березень 1947 р. Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6031, Одеська промислово-кооперативна артіль з масового пошиття одягу
«Ремодяг» Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу
«Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6032, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва швейних виробів «Третя п'ятирічка» Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6033, Одеська промислово-кооперативна артіль ім. Першого Травня з виробництва швейних виробів Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6034, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва кімнатних туфель-чувяк «Червоний чувячнік» Одеського обласного промислового союзу шкіряної промисловості «Облшкірпромсоюз»,
м. Одеса,
1945 - 22.02.1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6035, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва швейних виробів масового пошиття «Промшвей» Одеського обласного текстильного та швейного промислового союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
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Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6036, Одеська промислово-кооперативна артіль з виготовлення шкіргалантерейних та швейних виробів «Шкіргалантерея» Одеського обласного різнопромислового союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
15.07.1947 - 02.03.1950 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6037, Одеська промислово-кооперативна артіль з масового пошиття одягу
«Індпромшвей» Одеського обласного текстильного та швейного промислового
союзу «Облтекстильшвейпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6038, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва безалкогольних напоїв «Винмінвод» Одеського обласного союзу кооперації інвалідів
«Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6039, Одеська промислово-кооперативна артіль з випуску плодоягідних та
виноградних вин «Промвиндел» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
1945 - березень 1950 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6040, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва патоки «Паточник» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
1946 - березень 1950 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6041, Одеська промислово-кооперативна артіль з переробки молока на масло
та молочні продукти «Масломолпром» Одеського обласного промислового союзу
харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
1948 - березень 1952 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6042, Одеська промислово-кооперативна артіль з переробки харчових продуктів «Фасовщик» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
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Р-6043, Одеська промислово-кооперативна артіль по улову риби та переробці
харчових продуктів «Промрибак» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6044, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва ковбаснокулінарних виробів ім. 36-ої річниці Жовтня Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6045, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
вина, переробці фруктів та овочів «Плодовинпром» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6046, Одеська промислово-кооперативна артіль ім. 3-го Вересня з виготовлення вуличних ліхтарів Одеського обласного союзу кооперації інвалідів
«Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6047, Одеська промислово-кооперативна артіль по ремонту взуття ім. 9-го
Травня Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6048, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
вина «Інвинпром» Одеського обласного союзу кооперації інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
1945 - 1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6049, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
харчових виробів ім. Першого Травня Одеського обласного союзу кооперації
інвалідів «Облкоопінсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6050, Одеська промислово-кооперативна артіль по торгівлі промтоварами та
господарчими товарами «Кооператор» Одеського обласного різнопромислового
союзу «Облрізнопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
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т. 10 кат.3
Р-6051, Одеська промислово-кооперативна артіль по виготовленню та ремонту
меблів «Реммеблі» Одеського обласного союзу лісової, деревообробної та лозової промисловості «Облліспромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6052, Одеська промислово-кооперативна артіль з побутового обслуговування
населення «Спецбуд» Одеського обласного гірничо-будівельного промислового
союзу «Облгірничобудпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6053, Одеська промислово-кооперативна артіль по ремонту будівельних деталей «Рембуддеталь» Одеського обласного союзу лісової, деревообробної,
лозової промислової кооперації «Облліспромсоюз»,
м. Одеса,
15.06.1945 - 01.06.1949 рр.
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6070, Миколаївська районна редакція газети «Червоний прапор» органу РККП
(б)У,
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області,
1945 р.;
з жовтня 1952 р. - КПСС та Виконкому Миколаївської районної ради депутатів
трудящих.
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-6078, Миколаївський маслосироробний завод Одеського обласного тресту маслосироробної промисловості,
с. Миколаївка Миколаївського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6087, Овідіопольська районна санітарно-епідемічна станція (санепідемстанція) Одеського обласного відділу охорони здоров'я,
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області,
Акт № 3 від 06.02.1975 р.
т. 22 кат.3
Р-6092, Аккаржанська школа рільників Управління підготовки кадрів масових
кваліфікацій Наркомату сільського господарства УРСР,
с. Аккаржа Овідіопольського району Одеської області;
з 1946 р. - Управління підготовки кадрів масових кваліфікацій Міністерства
сільського господарства УРСР.
Акт № 2 від 26.10.1981 р.
т. 16 кат.3
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Р-6095, Овідіопольська районна контора зв'язку Одеського обласного управління зв'язку,
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області,
1937 - 16.10.1941 рр.;
13.04.1944 р.
Акт № 1 від 05.02.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-6096, Мало-Долинський дитячий санаторій Управління місцевих курортів
Одеського обласного відділу охорони здоров'я,
с. Мала Долина Овідіопольського району Одеської області,
13.04.1944 р.
Акт № 1 від 22.10.1981 р.
т. 22 кат.3
Р-6098, Міжколгоспна рада по електрифікації колгоспів Овідіопольського
району виконкому Овідіопольської районної ради депутатів трудящих,
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області,
Акт № 2 від 22.10.1981 р.
т. 16 кат.3
Р-6099, Овідіопольська районна редакція газети «Сталинець» органа РККП
(б)У,
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області;
з жовтня 1952 р. - РККПСС та Виконкому Овідіопольської районної ради депутатів трудящих;
Овідіопольська районна редакція газети «До нових перемог» органу РККПСС та
Виконкому Овідіопольської районної ради депутатів трудящих
1957 р.
Акт № 2 від 26.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-6146, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва будівельних
матеріалів «Об'єднаний гірняк» Одеського обласного гірничо-будівельного
промислового союзу «Облгірничобудпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 10 кат.3
Р-6152, Одеська районна лісозахисна станція Одеського обласного управління
лісового господарства,
с. Красносілка Одеського району Одеської області,
01.01.1950 р.
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 16 кат.3
Р-6159, Одеська районна санітарно-епідемічна станція (райсанепідстанція)
Одеського обласного відділу охорони здоров'я,
м. Одеса Одеського району Одеської області,
1937 - 17.10.1941 рр.;
10.04.1944 - 04.01.1963 рр.
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 22 кат.3

ДЕРЖАРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – УТИЛЬ -

18

Р-6160, Одеський районний промисловий комбінат (райпромкомбінат) Одеського
обласного управління місцевої промисловості,
м. Одеса Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-6164, Одеський районний комбінат харчової промисловості (райхарчопромкомбінат) Одеського обласного управління харчової промисловості,
м. Одеса Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6165, Одеська районна протималярійна станція Одеського районного відділу
охорони здоров'я,
м. Одеса Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 22 кат.3
Р-6166, Міжколгоспна рада по електрифікації колгоспів Одеського району виконкому Одеської районної ради депутатів трудящих,
с. Крижанівка Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 16 кат.3
Р-6167, Ново - Дофинівський завод стінових матеріалів Одеського обласного
тресту не рудних стінових матеріалів «Нерудстінматеріали»,
селище Ново - Дофинівка Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6170, Іллінське шахтоуправління Одеського обласного тресту не рудних
стінових матеріалів «Нерудстінматеріали»,
с. Іллінка Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6185, Бульдинський завод черепашкового каміння Одеського обласного тресту не рудних стінових матеріалів «Нерудстінматеріали»,
с. Булдинка Комінтернівського району Одеської області,
Акт № 1 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6208, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Батьківщина»,
с. Іванівка Іванівського району Одеської області,
Акт № 1 від 20.11.1981 р.
т. 16 кат.3
Р-6214, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Молотова,
с. Люботаївка Іванівського району Одеської області,
Акт № 2 від 29.11.1982 р.
т. 16 кат.3
Р-6221, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Хрущова,
с. Баранівка Іванівського району Одеської області,
Акт № 2 від 29.11.1982 р. 20 од. зб.
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т. 16 кат.3
Р-6225, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Карла Лібкнехта,
с. Благоєве Іванівського району Одеської області,
Акт № 2 від 29.11.1982 р. 8 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-6226, Сільськогосподарська артіль (колгосп) «Перемога»,
с. Новаково Іванівського району Одеської області,
Акт № 2 від 29.11.1982 р. 11 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-6228, Буяликський завод з обробки гібридного та сортового насіння кукурудзи Одеської обласної контори «Укрглавзерно»,
с. Буялик Комінтернівського району Одеської області,
Акт № 2 від 26.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6235, Сільськогосподарська артіль (колгосп) ім. Андреєва,
с. Конопляне Іванівського району Одеської області,
Акт № 2 від 29.11.1982 р. 4 од. зб.
т. 16 кат.3
Р-6247, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва текстильних
виробів «2-а П'ятирічка»,
Акт № 2 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6248, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва та реалізації
вин, безалкогольних напоїв та кондитерських виробів «Промфруктвод» Одеського обласного промислового союзу харчової промисловості «Облхарчопромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6249, Одеська промислово-кооперативна артіль з виробництва галантерейних
виробів «Перемога» Одеського обласного промислового союзу галантерейної та
хімічної промисловості «Облгалхімпромсоюз»,
м. Одеса,
Акт № 1 від 15.08.1980 р.
т. 10 кат.3
Р-6284, Крутнянський маслозавод Одеського обласного тресту маслоробної та
сироробної промисловості «Облмаслосирпром»;
з липня 1957 р. - Управління м'ясомолочної промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративно-економічного району,
пмт Кодима Кодимського району Одеської області,
Акт№ 1 від 27.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6285, Писарівський спиртзавод Вінницького спиртотресту;
з липня 1957 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського
адміністративно - економічного району,
с. Писарівка Кодимського району Одеської області,
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Акт № 1 від 27.10.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6400, Гроссуловська районна інспекція Державного страхування (райдержстрах) Виконкому Гроссуловської районної ради робочих, селянських та червоноармійських депутатів,
с. Гроссулово Гроссуловського району Одеської області,
1932 - 07.08.1941 рр.;
з 24.12.1939 р. - Виконкому Гроссуловської районної ради депутатів трудящих;
Великомихайлівська районна інспекція державного страхування (райдержстрах)
Виконкому Великомихайлівської районної ради депутатів трудящих,
с. Великомихайлівка Великомихайлівського району Одеської області,
06.04.1944 р.
Акт № 1 від 07.02.1975 р.
т. 9 кат.3
Р-6406, Анастасьєвський заготівельний пункт кенафу Українського луб'яного
тресту «Укрлубтрест»,
с. Анастасьєвка Великомихайлівського району Одеської області,
1952 р.;
Великомихайлівський кенафний завод Одеської міжобласної контори «Головзаготльон»,
с. Анастасьєвка Великомихайлівського району Одеської області,
1952 р.
Акт № 1від 27.10.1981 р.
т. 17 кат.3
Р-6407, Школа-інтернат № 88 для розумово відсталих дітей Одеського міського відділу народної освіти,
м. Одеса,
Акт № 1 від 26.05.1980 р.
т. 21 кат.3
Р-6408, Великомихайлівська районна редакція газети «Більшовик» орган РККП
(б)У та виконкому Великомихайлівської районної ради депутатів трудящих,
с. Великомихайлівка Великомихайлівського району Одеської області,
Акт № 1 від 27.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-6431, Цебріковське вин заводоуправління Одеського виноробного тресту,
с. Цебріково Цебріковського району Одеської області,
1944 - 1952 рр.
Акт № 1 від 04.10.1977 р.
т. 11 кат.3
Р-6433, Цебріковський маслозавод Одеського обласного тресту маслоробної
промисловості «Маслопром»,
с. Цебрікове Цебріковського району Одеської області,
Акт № 1 від 04.10.1977 р.
т. 11 кат.3
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Р-6453, Цебріковська районна госпрозрахункова типографія виконкому Цебріковської районної ради депутатів трудящих,
с. Цебрікове Цебріковського району Одеської області,
01.01.1954 - 01.07.1956 рр.
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 28 кат.3
Р-6492, Цебріковська районна редакція газети «Колективіст Цебріковщини»
Орган РККП(б)У,
с. Цебрікове Цебріковського району Одеської області,
1956 р.;
з жовтня 1952 р. - КПСС та виконкому Цебріковської районної ради депутатів
трудящих;
Цебріковська районна редакція газети «Прапор ленінізму» орган РККПСС та
виконкому Цебріковської районної ради депутатів трудящих,
с. Цебрікове Цебріковського району Одеської області,
1957 - 1961 рр.
Акт № 1 від 27.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-6554, Овідіопольська районна будівельна бригада виконкому Овідіопольської районної ради депутатів трудящих,
с. Овідіополь Овідіопольського району Одеської області,
Акт № 1 від 05.02.1975 р.
т. 12 кат.3
Р-6556, Біляївська районна редакція газети «Придніпровська правда». Орган
РККП(б)У ,
с. Біляївка Біляївського району Одеської області,
з жовтня 1952 р. - РККПСС та Виконкому Біляївської районної ради депутатів
трудящих
Акт № 2 від 27.10.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-6558, Біляївський районний промисловий комбінат (рай промкомбінат) Одеського обласного відділу місцевої промисловості,
с. Біляївка Біляївського району Одеської області,
Акт № 2 від 19.05.1980 р.
т. 11 кат.3
Р-6560, Біляївська районна типографія виконкому Біляївської районної ради
депутатів трудящих,
с. Біляївка Біляївського району Одеської області,
Акт № 1 від 06.02.1975 р.
т. 28 кат.3
Р-6561, Одеська районна заготівельна молочна контора (райзаготмолконтора)
Одеського молочного комбінату,
м. Одеса Одеського району Одеської області,
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 17 кат.3

ДЕРЖАРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ – ФОНДИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ТА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – УТИЛЬ -

22

Р-6594, Роздільнянська міжрайонна майстерня капітального ремонту тракторів
та сільськогосподарських машин Одеського обласного тресту машиннотракторних майстерень капітального ремонту,
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області,
Акт № 1 від 28.01.1975 р.
т. 16 кат.3
Р-6666, Фрунзівська промкооперативна артіль інвалідів «Жовтень» з пошиття
та ремонту взуття та швейних виробів,
с. Фрунзівка Фрунзівського району Одеської області,
Акт № 1 від 27.10.1981 р.
т. 10 кат.3
Р-6682, Одеський санітарно-технічний завод Одеського міського санітарномонтажного тресту,
м. Одеса,
з 1948 р. - Одеського міського тресту «Жилпостачзбутторгу»,
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 11 кат.3

Р-6686, Дитячий будинок № 3 Одеського міського відділу народної освіти,
м. Одеса,
1956 р.
Акт № 1 від 26.05.1980 р.
т. 21 кат.3
Р-6687, Дитячий будинок № 11 Одеського міського відділу народної освіти,
м. Одеса,
Акт ;№ 1 від 26.05.1980 р.
т. 21 кат.3
Р-6688, Восьмирічна загальноосвітня трудова школа № 28 відділу народної
освіти Центрального району міста Одеси,
м. Одеса,
1963 р.
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 21 кат.3
Р-6690, Дитяча клінічна лікарня Одеського міського відділу охорони здоров'я,
м. Одеса,
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 22 кат.3
Р-6780, Одеський протезний завод Головного управління Української протезної промисловості УРСР,
м. Одеса,
з 1955 р. - Головного управління медичної промисловості УРСР;
з 1958 р. - Республіканського тресту протезної промисловості УРСР,
Акт № 1 від 16.11.1981 р.
т. 11 кат.3
Р-6782, Контора з експлуатації та будівництва газового господарства (Одесгаз) Одеського міського відділу комунального господарства,
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м. Одеса,
07.01.1950 - 1963 рр.;
Управління газового господарства (Одесгаз) Одеського міського відділу комунального господарства,
м. Одеса,
1963 р.
Акт № 1 від 16.11.1981 р.
т. 18 кат.3

Р-6809, Роздільнянський молочний завод Одеського молочного комбінату,
с. Роздільна Роздільнянського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 35 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6819, Біляївська районна заготівельна молочна контора (райзаготмолконтора) Одеського молочного комбінату,
с. Біляївка Біляївського району Одеської області,
до 1955 р.;
Біляївський районний молочний завод (молзавод) Одеського молочного комбінату,
с. Біляївка Біляївського району Одеської області,
з 1955 р.
Акт № 1 від 06.02.1975 р.
т. 11 кат.3
Р-6834, Котовський м'ясокомбінат Головного управління Українського м'ясотресту,
с. Котовськ Котовського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 24 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6837, Чубовський хлібоприймальний пункт Одеського обласного управління
хлібопродуктів,
с. Чубовка Котовського району Одеської області,
до 1960 р.;
Чубовський завод з обробки гібридного та сортового насіння кукурудзи Одеського обласного управління хлібопродуктів,
с. Чубовка Котовського району Одеської області,
з 1960 р.
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 6 од. зб.
т. 17 кат.3
Р-6838, Котовський маслозавод Одеського тресту «Укрмаслопром»,
м. Котовськ Котовського району Одеської області,
з 1957 р. - Одеського обласного молочного комбінату,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 64 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6839, Котовська меблева фабрика Київського міжобласного тресту «Укрмеблі»,
м. Котовськ Котовського району Одеської області;
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з 1957 р. - Управління легкої промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративно-економічного району
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 20 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6844, Котовський електромережевий район Одеського районного управління
енергетичного господарства «Одесенерго»,
с. Котовськ Котовського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 44 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6845, Котовське районне інвентаризаційне бюро Одеського обласного інвентаризаційного бюро,
м. Котовськ Котовського району Одеської області,
Акт № 1 від 06.02.1975 р.
т. 11 кат.3
Р-6847, Котовський цукровий завод Кіровоградського сахаросвеклотресту,
м. Котовськ Котовського району Одеської області,
з 1957 р. - Управління харчової промисловості Раднаргоспу Одеського адміністративно-економічного району,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 12 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-6964, Гербинська навчальна школа Пісчанського районного відділу народної
освіти,
с. Гербіно Пісчанського району Одеської області,
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 21 кат.3
Р-6984, Балтська районна контора зв'язку Одеського обласного управління
зв'язку,
м. Балта Балтського району Одеської області,
серпень 1940 - 05.08.1941 рр.;
29.03.1944 р.
Акт № 1 від 05.02.1975 р.
т. 14 кат.3
Р-6986, Балтська державна взуттєва фабрика Одеського обласного управління
легкої промисловості,
м. Балта Балтського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 8 од. зб.
т. 11 кат.3

Р-7001, Балтська автомобільно-транспортна контора (АТК) Одеського обласного автомобільно-транспортного тресту,
м. Балта Балтського району Одеської області,
до 1959 р.;
Балтський автомобільний парк (автопарк) Одеського обласного автомобільнотранспортного тресту,
з 1959 р.
Акт № 1 від 19.05.1980 р.
т. 13 кат.3
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Р-7002, Балтська електростанція ім. Орджонікідзе Одеського обласного управління енергетичного господарства,
м. Балта Балтського району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 32 од. зб.
т. 11 кат.3
Р-7094, Ісаївський зооветеринарний технікум Управління навчальними закладами Міністерства сільського господарства УРСР,
с. Ісаєве Андрієво-Іванівського району Одеської області,
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 16 кат.3
Р-7215, Андрієво-Іванівська районна редакція газети «Комуна степу», орган
РККП(б)У,
с. Андрієво-Іванівка Андрієво-Іванівського району Одеської області
з жовтня 1952 р. - РККПСС та Виконкому Андрієво-Іванівської районної ради
депутатів трудящих
Акт № 1 від 25.11.1981 р.
т. 28 кат.3
Р-7410, Вповноважений Наркомату заготівель сільськогосподарських продуктів
СРСР по Троїцькому району (Вповнаркомзаг) ,
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області,
1932 - 08.08.1941 рр.;
31.03.1944 - 27.02.1956 рр.;
з березня 1946 р. - Міністерства заготівель сільськогосподарських продуктів СРСР по Троїцькому району
Акт № 1 від 05.05.1977 р.
т. 17 кат.3
Р-7416, Троїцька міжколгоспна дизельна електростанція (ДЕС) Міжколгоспної
ради по будівництву Троїцької дизельної електростанції,
с. Троїцьке Троїцького району Одеської області,
Акт № 1 від 10.03.1982 р. 14 од. зб.
т. 11 кат.3

