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Передмова до опису № 1 фонду № 49
Миколаївське відділення З’єднаного банку
за 1909 – 1919 роки

З’єднаний банк – крупний російський банк, створений у 1909 році.
Відділення банку були відкриті в багатьох містах Російської імперії, в тому
числі і в Миколаєві.
Банк надавав кредитні послуги та здійснював емісійні і різні комерційні
операції. Активно фінансував промислові підприємства, користуючись
підтримкою Державного банку.
Миколаївське відділення З’єднаного банку припинило свою діяльність у
1919 році.
У 2012 році здійснено перероблення опису. Акт від 08.11.2012 № 20.
До опису увійшло 8 справ, а саме: обіжники правління З’эднаного банку,
листування з ним про порядок здійснення банківських операцій, списки
службовців Миколаївського відділення банку.
Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом. Заголовки
справ уніфіковані.

Головний спеціаліст відділу
зберігання, обліку та ДА
12.03.2012

В.В.Нечитайло

2

Миколаївське відділення З’єднаного
банку

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Державного архіву
Миколаївської області
____________ Л.Л.Левченко
____________2012

Фонд № 49
Опис № 1
справ постійного зберігання
за 1909-1919 роки
№
з\п

1

1

Індекс
спра
ви

Заголовок справи

Крайні
дати документів

2

3
1909 рік

4

Обіжники
правління
З’єднаного
банку про порядок здійснення
відділеннями банку операцій, які не
підлягають розголошенню

12 січня
1909
9 вересня
1918

84

Кількість
аркушів
5

1917 рік
2

Обіжники
правління
З’єднаного
банку про здійснення банківських
операцій;
звіт
про
діяльність
заснованого
з’єднаним
банком
лазарету для лікування поранених на
війні офіцерів і нижніх чинів

18 травня
9 грудня
1917

75

3

Листування з правлінням з’єднаного 30 серпня
1917
банку про здійснення банківських
операцій та щодо особового складу 5 листопада
1918
Миколаївського відділення банку

43

Примітки

6

3

1

2

3
1918 рік

4

5

4

Листування з правлінням З’єднаного
банку про збитки, нанесені банкам
Миколаївського відділення під час
збройних сутичок населення з австронімецькими військами, що зайняли
Миколаїв; з тимчасовим фінансовим
комітетом міста Миколаєва про
випуск
тимчасових
розмінних
грошових білетів для населення
Миколаєва і його околиць; листи
різних
установ,
організацій
і
підприємств
Миколаєва
про
виділення банками грошових сум,
погашення позик та інших операцій

8 січня
1918
4 жовтня
1919

102

5

Лист правління З’єднаного банку про
повернення
відділеннями
банку
грошей, вилучених із кас приватних
банків республіканськими військами
під час революційних подій

28 грудня
1918

1

6

Список службовців Миколаївського 9 березня
відділення з’єднаного банку на 20 березня
видачу платні та допомоги у зв’язку з
1919
подорожчанням життя

5

7

Те саме, на отримання позики

14

1919 рік

9 жовтня
10 жовтня
1919

6

4

1
8

2

3
Архівний опис № 1 справ постійного
зберігання фонду № 49 за 1909-1919
роки

4

5
1

До опису внесено 8 (вісім) справ з № 1 по № 8.
Опис удосконалений головним спеціалістом відділу
зберігання, обліку та довідкового апарату
12.03.2012
СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від_____________№___

В.В.Нечитайло

6

5

Перевідна таблиця номерів справ
Старий № справи
8
6
7
9
12
10
11

Новий № справи
1
2
3
4
5
6
7

6

В опису пронумеровано 5 (п’ять) аркушів.

Головний спеціаліст відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату
12.03.2012

В.В.Нечитайло

7

Державний архів
Миколаївської області

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Державного архіву
Миколаївської області
____________ Л.Л.Левченко
___________2012

А К Т
від _______________ 2012 № ____
ПРО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ОПИСУ
Фонд № 49
Категорія № 3
Миколаївське відділення З’єднаного банку
За станом на 07.03.2012 за описом № 1 фонду № 49 значилось
7 справ за 1909-1919 роки.
Опис мав рукописний вигляд і не відповідав сучасним вимогам обліку й
пошуку інформації, тому у 2012 році здійснено його перероблення. Складений
новий архівний опис. Старий архівний опис внесено до нового опису за № 8, за
рахунок чого збільшено загальну кількість справ.
За станом на 12.03.2012 за описом № 1 фонду № 49 значиться 8 справ за
1909-1919 роки.
Проведені такі види робіт:
- уточнені і перескладені заголовки справ;
- уточнені дати справ;
- проведено пересистематизацію справ;
- укладено перевідну таблицю;
- надрукований новий опис;
- перешифровано справи
Перероблення опису здійснив
головний спеціаліст відділу зберігання,
обліку та довідкового апарату
12.03.2012

В.В.Нечитайло

Зміни до облікових документів внесено:
Заступник директораголовний зберігач фондів
________________ 2012

Г.Б.Пікуль

