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Передмова до опису № 1 фонду № 53 
Інспекція дрібного кредиту при Миколаївському 

 відділенні Державного банку 
за 1900-1920 роки 

 
  
 Інспекція дрібного кредиту була утворена при Миколаївському 
Державному банку, на підставі Указу Сенату від 7 червня 1904 року. Загальне 
завідування дрібним кредитом надавалось Міністерству фінансів і Державному 
банку. При ньому було створено Управління у справах дрібного кредиту з 
інспекціями при відділеннях. 
 Здійснювала контроль за діяльністю кредитних та ощадно-позичкових 
товариств, які діяли на підставі зразкового статуту установ дрібного кредиту.
  Керувала роботою кредитних товариств під час надання їм спеціальних 
кредитів для надання позик під заставу хліба та проведення хлібозаставних 
операцій, приймала клопотання від установ дрібного кредитування про надання 
їм позик для заснування спеціального капіталу для посередницьких операцій, 
здійснювала нагляд за їх діяльністю, проводила ревізії, видавала статути і 
правила для кредитних і позичково-ощадних товариств.  
 Ліквідована  на підставі декрету ВЦВК про націоналізацію банків           
від 14 грудня 1917 року. 
 У 2012 році здійснено перероблення опису. Акт від 08.11.2012 № 21. 
 До опису внесено 121 справу, а саме: документи про відкриття та 
діяльність кредитних товариств, їх статути та звіти; протоколи загальних зборів 
членів товариств, акти ревізій, списки установ дрібного кредиту. 

Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом, всередині 
річних розділів – за ступенем важливості документів. Заголовки справ 
уніфіковані. 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу 
зберігання, обліку та ДА                   В.В.Нечитайло 
23.03.2012  
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Інспекція дрібного кредиту при 
Миколаївському відділенні Державного 
банку 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву 
Миколаївської області 
  

____________ Л.Л.Левченко 
 

_____________ 2012  
                                                                                                                                                                                                          
Фонд № 53                                                                         
Опис № 1 
справ постійного зберігання 
за  1900-1920 роки 
 
 
 

№ 
з\п 

Ін-
декс 
спра

ви 

Заголовок справи Крайні 
дати доку-
ментів 

Кіль-
кість 
арку-
шів 

При-
мітки 

 

1 2 3 4 5 6 
  1900 рік 

 
   

1  Відомості про кредитні товариства; 
зведений баланс по земських касах 

20 жовтня 
1900 

20 жовтня 
1912 

 

159  

  1901 рік 
 

   

2  Документи про відкриття та 
діяльність  Богоявленського 
кредитного товариства (протоколи 
засідань обліково-позичкового 
комітету та загальних зборів членів 
товариства, листування та інш.) 
 

26 листопада 
1901 

31 липня 
1913 

130  

3  Те саме, Миколаївсько-Козельського 
ім. І.С. Скирка кредитного товариства  
 
 

6 лютого 
1901 

2 жовтня 
1912 

 

1027  

4  Те саме, Очаківського кредитного 
товариства  

2 жовтня 
1901 

29 жовтня  
1912 

 
 

510  
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1 2 3 4 5 6 
5  Документи про відкриття та 

діяльність Тернівського кредитного 
товариства (статут, протоколи 
засідань обліково-позичкового 
комітету, загальних зборів членів 
товариства та ревізій, звіти, доповіді, 
відомості, листування, список членів 
товариства та інш.) 
 

25 січня 
1901 

9 січня 
1914 

806  

6  Список установ дрібного кредиту за 
1901-1919 роки 
 

 20  

  1902 рік 
 

   

7  Документи про відкриття та 
діяльність кредитних товариств 
(доповіді, рапорти інспекторів, акти 
перевірок, протоколи, відомості, 
листування та інш.) 
  

24 червня 
1902 

12 січня 
1911 

746  

  1903 рік 
 

   

8  Документи про відкриття та 
діяльність Калинівського кредитного 
товариства (статут, протоколи 
засідань обліково-позичкового 
комітету, загальних зборів членів 
товариства та ревізій, звіти, доповіді, 
відомості, листування, списки членів 
товариства та інш.) 
 

 9  грудня 
1903 

17 лютого 
1911 

301  

9  Те саме, Новосевастопольського 
позичково-ощадного товариства та 
перетворення його в кредитне  
 

24 січня 
1903 

15 січня 
1914 

 

854  

10  Те саме, Полтавського кредитного 
товариства  

25 травня 
1903 

12 січня 
1914 

 
 
 
 

817  
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1 2 3 4 5 6 
11  Документи про діяльність 

Раштадтського кредитного товариства 
(протоколи засідань обліково-
позичкового комітету, загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
звіти, доповіді, рапорти інспекторів, 
відомості, списки членів товариства, 
звіти, листування та інш.) 
 

12 травня 
1903 

18 квітня 
1914 

 

389  

  1904 рік 
 

   

12  Документи про діяльність 
Калинівського товариства (протоколи 
загальних зборів уповноважених і 
ревізій, відомості, витяги із амбарних 
книг, звіти, листування інш.) 
 

8 червня 
1904 

15 вересня 
1915 

513  

13  Документи про відкриття та 
діяльність Анчекракського 
кредитного товариства (статут, 
протоколи  засідань обліково-
позичкового комітету, загальних 
зборів членів та ради товариства, 
ревізій, відомості, рапорти 
інспекторів, відомості, прохання, 
звіти, листування та інш.) 
 

27 вересня 
1904 

8 липня 
1912 

251  

14  Те саме, Костянтинівського 
кредитного товариства  
 

1 лютого 
1904 

14 січня 
1915 

 

628  

15  Те саме, Новобузького кредитного 
товариства   

9 лютого 
1904 

7 грудня 
1913 

 

645  

16  Те саме, Новомихайлівського 
кредитного товариства  

14 квітня 
1904 

4 лютого  
1915 

687  

17  Те саме, Новоодеського кредитного 
товариства  

28 лютого 
1904 

8 лютого 
1916 

723  
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1 2 3 4 5 6 
18  Документи про відкриття та 

діяльність Цареводарського          
ім.С.О. Савуна кредитного товариства  
(статут, протоколи  засідань обліково-
позичкового комітету, загальних 
зборів членів та ради товариства, 
ревізій, відомості, рапорти 
інспекторів, відомості, прохання, 
звіти, листування та інш.) 
 

10 червня 
1904 

27 січня 
1916 

564  

  1905 рік 
 

   

19  Документи про відкриття та 
діяльність Висунського кредитного 
товариства (статут, протоколи 
засідань обліково-позичкового 
комітету, загальних зборів членів 
товариства та ревізій, звіти, доповіді, 
відомості, листування, список членів 
товариства та інш.) 
 

21 червня 
1905 

19 січня 
1915 

 

779  

20  Те саме, Привільнянського 
кредитного товариства    

9 вересня 
1905 

2 січня 
1908 

 

147  

21  Те саме, Широківського кредитного 
товариства  
 

9 лютого  
1905 

10 вересня 
1912 

782  

  1906 рік 
 

   

22  Обіжник Державного банку про 
правила надання позик під заставу 
процентних паперів та нерухоме 
майно; документи про діяльність 
Явкінського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів, списки, 
відомості, розрахунки, акти, 
листування)  
 
 
 
 
 

21 вересня 
1906 

26 жовтня 
1910 

74  
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1 2 3 4 5 6 
23  Документи про відкриття та 

діяльність Воскресенського 
кредитного товариства (статут, 
протоколи загальних зборів членів 
товариства, уповноважених членів та 
ревізій, доповіді інспекторів, 
відомості, звіти, список членів 
товариства, листування та інш.) 
 

16 лютого 
1906 

18 січня 
1918 

 

658  

24  Те саме, Криворізького кредитного 
товариства  

2 серпня 
1906 

14 вересня 
1915 

 

796  

25  Статут  Сухоєланецького кредитного 
товариства, відомості про засновників 
та населенні пункти, на які буде 
розповсюджуватися дія товариства; 
листування з управлінням у справах 
дрібного кредитування м. Санкт-
Петербурга та Миколаївським 
відділенням Державного банку про 
організаційні питання відкриття 
товариств 
 

 1 березня 
7 липня 

1906 
 

26  

26  Журнал реєстрації протоколів 
засідань інспекції дрібного кредиту 
при Миколаївському відділенні 
Державного банку за 1906-1912 роки                                                          
 

 50  

  1907 рік 
 

   

27  Документи про відкриття та 
діяльність Дмитрівського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи  загальних зборів членів 
товариства та ревізій, витяги із 
особових рахунків по позиках та 
вкладах, рапорти інспекторів, 
відомості, звіти, листування та інш.) 
 

24 жовтня 
1907 

15 січня 
1918 

 

537  

28  Те саме, Іль’ їнсько-Парутинського 
кредитного товариства 
 

19 вересня 
1907 

17 грудня 
1915 

629  
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1 2 3 4 5 6 
29  Документи про відкриття та 

діяльність Інгульського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи  загальних зборів членів 
товариства та ревізій, витяги із 
особових рахунків по позиках та 
вкладах, рапорти інспекторів, 
відомості, звіти, листування та інш.) 
 

9 травня 
1907 

 9 грудня 
1913 

 
 

617  

30  Те саме, Новоолександрівського 
кредитного товариства  
 

16 березня 
1907 

15 січня 
1918 

 

669  

31  Те саме, Новобогданівського 
кредитного товариства  
 

16 березня 
1907 

22 лютого 
1918 

 

507 
 

 

32  Те саме, Ольгопільського кредитного 
товариства  

13 вересня 
1907 

11 грудня 
1915 

 

728  

33  Те саме, Петровського кредитного 
товариства  

11 липня 
1907 

10 грудня 
1917 

 

445  

34  Те саме, Сухоєланецького кредитного 
товариства  
 

6 березня 
1907 

22 січня 
1916 

 

667  

35  Те саме, Щербанівського кредитного 
товариства  

30 жовтня 
1907 

2 січня 
1917 

614  

  1908 рік 
 

   

36  Документи про діяльність 
Вознесенського ощадно-позичкового 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, прохання, звіти, 
листування та інш.) 

29 лютого 
1908 

16 червня 
1918 

 
 

311  
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1 2 3 4 5 6 
37  Документи про діяльність 

Привільнянського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
засідань правління та ради 
товариства, витяги із особових 
рахунків по позиках та вкладах, 
відомості, рапорти інспекторів,  звіти, 
листування та інш.) 
 

27 січня 
1908 

15 вересня 
1915 

584  

38  Документи про відкриття і діяльність 
Любомирського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи загальних зборів членів 
товариства, об’єднаних засідань 
правління та ради товариства, ревізій; 
рапорти інспекторів, відомості, звіти, 
листування та інш.) 
 

24 березня 
1908 

31 березня 
1918 

 

519  

39  Те саме, Миколаївського ремісничого 
кредитного товариства  
 

4 березня 
1908 

15 грудня 
1917 

506  

40  Те саме, Троїцько-Сафонівського 
кредитного товариства  

11 листопада 
1908 

17 липня 
1918 

 

270  

41  Звіти про діяльність та відомості про 
особовий склад правління 
Новобузького ремісничого і дрібно- 
торговельного позичково-ощадного 
товариства 
 
 

7 січня 
1908 

11 липня 
1918 

 

572  

  1909 рік 
 

   

42  Документи про діяльність Миколаїв-
ського ремісничого і дрібно- 
торговельного позичково-ощадного 
товариства (протоколи загальних 
зборів уповноважених і ревізій, 
відомості, баланси, звіти, листування 
та інш.) 

2 листопада 
1909 

1 липня 
1918 

 

621  
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1 2 3 4 5 6 
43  Документи про відкриття і діяльність 

Ковалівського кредитного товариства 
(дозвіл на відкриття, протоколи 
загальних зборів членів товариства, 
об’єднаних засідань правління та 
ради товариства, ревізій,  рапорти 
інспекторів, відомості, витяги із 
особових рахунків по позиках, звіти, 
листування та інш.) 
  

21 листопада 
1909 

14 квітня 
1918 

 

531  

44  Те саме, Нечаянського, кредитного 
товариства 

3 березня 
1909 

30 січня 
1918 

 

614  

45  Те саме, Олександрівського 
кредитного товариства  
 

12 лютого 
1909 

10 грудня 
1917 

517  

46  Те саме, Пересадівського кредитного 
товариства  
 

15 грудня 
1909 

9 вересня 
1915 

 

360  

  1910 рік  
 

   

47  Документи  про діяльність 
Гур’ ївського кредитного товариства 
(протоколи  загальних зборів членів 
товариства та ревізій, витяги із 
особових рахунків,  відомості, 
рапорти інспекторів, звіти, 
листування) 
 

28 травня 
1910 

28 грудня 
1917 

 

436  

48  Документи про відкриття та 
діяльність Заградівського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи  загальних зборів членів 
товариства та ревізій,  відомості, 
рапорти, звіти,  списки членів, 
листування та інш.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 квітня 
1910 

16 січня 
1917 

408  
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1 2 3 4 5 6 
49  Документи про відкриття та 

діяльність Маліївського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи  загальних зборів членів 
товариства та ревізій,  відомості, 
рапорти, звіти,  списки членів, 
листування та інш.) 
 

15 квітня 
1910 

7 вересня 
1915 

 

382  

50  Документи про відхилення клопотань 
на відкриття установ дрібного 
кредиту (прохання, рапорти 
інспекторів, довідкові відомості, 
листування та інш.) 
 

30 червня 
1910 

26 квітня 
1916 

182  

  1911 рік 
 

   

51  Обіжники Херсонського губернського 
комітету у справах дрібного кредиту 
про порядок ведення діловодства та 
стягнення боргів по простроченим 
позикам; протоколи засідань 
обліково-позичкового комітету та 
нарад інспекторів дрібного 
кредитування при  Миколаївському 
відділенні банку, відомості по 
кошторисних витратах, подорожні 
журнали інспекторів, зведений баланс 
по земських касах на 1 січня 1912 
року; листування з Єлисавет-
градською повітовою земською 
управою про звітність по операціях 
кредитних товариств, з інспектором 
дрібного кредиту Херсонського 
відділення Державного банку  про 
будівництво зерносховищ та ведення 
товариствами хлібних операцій, 
надання позик товариствам на 
відновлення виноградників та інш. 
 
 
 
 
 
 

10 січня 
1911 

2 січня 
1914 

668  
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1 2 3 4 5 6 
52  Обіжники управління у справах 

дрібного кредиту Державного банку 
про надання додаткових позик 
установам дрібного кредиту на 
будівництво або придбання 
зерносховищ і складів,    
розповсюдження правил про 
перетворення селянських 
громадських кредитних установ 
старого устою в волосні, сільські і 
станичні громадські ощадно-
позичкові каси, дозвіл на 
кредитування установ дрібного 
кредиту в приватних банках і 
товариствах взаємного кредиту, 
збільшення граничного розміру позик 
в установах дрібного кредиту, 
порядок надання зведеного звіту та 
інш. 
 

24 січня 
1911 

19 березня 
1918 

 

308  

53  Загальні засади надання установам 
дрібного кредитування позик на 
створення спеціального капіталу для 
посередницьких операцій 
 

1 березня  
1911 

4  

54  Документи про діяльність 
Андріївсько-Зоринського позичково-
ощадного товариства (протоколи 
загальних зборів членів і ревізій, 
відомості, списки членів, звіти, 
листування та інш.) 
 

16 листопада 
1911 

12 грудня 
1915 

518  

55  Документи про відкриття і діяльність 
Возсіятського кредитного товариства 
(дозвіл на відкриття, протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, акти перевірок, рапорти 
інспекторів, списки членів,  відомості, 
звіти, листування та інш.) 
 

10 березня 
1911 

24 січня 
1917 

458  

56  Те саме, Крутоярського кредитного 
товариства  

7 липня 
1911 

15 жовтня 
1916 

581  
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57  Документи про відкриття і діяльність 

Мішковського кредитного товариства  
(дозвіл на відкриття, протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, акти перевірок, рапорти 
інспекторів, списки членів,  відомості, 
звіти, листування та інш.) 
 

6 липня 
1911 

15 грудня 
1917                                                                                                                        

 

283  

58  Протоколи ревізій Засільської 
громадської позичково-ощадної каси, 
звіти та відомості по виданих позиках 

11 вересня 
1911 

11 листопада 
1918 

 
 

196  

  1912 рік 
 

   

59  Документи про діяльність 
Анчекракського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, витяги із особових 
рахунків по позиках, звіти, 
листування та інш.) 
 

29 липня 
1912 

22 грудня  
1915 

 

718  

60  Те саме, Мостівського кредитного 
товариства  

21 грудня 
1912 

16 грудня 
1914 

 

256  

61  Те саме, Очаківського кредитного 
товариства  

грудень 
1907 

1 травня 
1915 

 

124  

62  Документи про відкриття і діяльність 
Новопавлівського кредитного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи загальних зборів членів 
товариства та ревізій, відомості, 
список членів правління, рапорти 
інспекторів, звіти, листування та інш.) 
 
 
 

15 грудня 
1913 

1 лютого 
1918 

 

440  
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63  Доповідь правління Новобузького 

кредитного товариства про вартість, 
стан та ступінь виробництва і 
прибутковість черепично-цегельного 
заводу на 14 вересня 1912 року  
 

 3  

64  Листування про кредитні товариства, 
які втратили право на відкриття 
 

2 лютого 
1912 

31 березня 
1916 

 

108  

65  Особова справа інспектора дрібного 
кредиту при Миколаївському 
відділенні Державного банку 
Померанцева П.І. 
 

13 лютого  
1912 

25 березня 
1919 

97  

  1913 рік 
 

   

66  Протоколи загальних зборів членів 
Акмечетського кредитного 
товариства, статистичні відомості, 
звіти; клопотання правління 
товариства про перевід кредитів 
товариства з Миколаївського до 
Одеського відділення Державного 
банку; листування з правлінням 
товариства про збільшення кредиту,  
порядок обрання на посади нових 
членів правління і рахівника 
  

14 жовтня 
1913 

7 січня 
1918 

 
 

349  

67  Документи про діяльність 
Матвіївського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів членів та 
уповноважених товариства, ревізій, 
листи-прохання, скарги, відомості, 
звіти, листування та інш.)  
 

11 лютого 
1913 

7 лютого 
1916 

 

78  

68  Те саме, Новопавлівського 
кредитного товариства  
 

4 грудня 
1913 

2 липня 
1918 

 
 
 

284  



14 
 

1 2 3 4 5 6 
69  Документи про діяльність 

Широківського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів та уповноважених 
товариства, ревізій, листи-прохання, 
скарги, відомості, звіти, листування 
та інш.) 
 

12 березня 
1913 

28 січня 
1917 

366  

70  Документи про діяльність Софіївської  
громадської сільської ощадно-
позичкової каси (протоколи ревізій, 
рапорти інспекторів, витяги із 
особових рахунків по позиках, 
прохання, відомості, звіти, 
листування) 
 

17 квітня 
1913 

18 лютого 
1917 

 

227  

71  Документи про відкриття і діяльність 
Болгарського кредитного товариства 
(дозвіл на відкриття, протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, відомості, список членів, 
рапорти інспекторів, звіти, 
листування та інш.) 
  

1 листопада 
1913 

7 травня 
1918 

 

200  

72  Документи про відкриття і діяльність 
5-го Федоро-Сухомлинівського  
позичково-ощадного товариства (акт-
засвідчувач умов виникнення 
товариства, витяги із книги замовлень 
позик та особових рахунків по 
вкладах та займах, протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, доповідні записки 
інспекторів, відомості, звіти, 
листування та інш.) 
 

9 вересня 
1913 

17 травня 
1918 

  

312  

73  Те саме, 6-го Федоро-
Сухомлинівського  позичково-
ощадного товариства   
 
 
 
 
 
 

29 вересня 
1913 

 

417  
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74  Листування з керуючим 

Миколаївським відділенням 
Державного банку про проведення 
ревізій в кредитних товариствах, 
доручення щодо відвідування 
чергових загальних зборів та інш. 
 

2 січня 
1913 

11 жовтня 
1919 

394  

75  Відомості про кредитні товариства, в 
яких виявлені розтрати, недбале 
зберігання коштів та інші 
зловживання за 1913 рік 
 

 6  

76  Схема річних оглядів, які 
складаються інспекторами дрібного 
кредиту 
 

б/д 2  

77  Список селянських і громадських 
установ дрібного кредиту 
Миколаївського відділення 
Державного банку на 1 січня 1913 
року 

 25  

  1914 рік 
 

   

78  Обіжник управління у справах 
дрібного кредиту Державного банку 
про порядок складання та зміст 
пояснювальних записок до річних 
звітів 
 

1 квітня 
1914  

1  

79  Протоколи загальних зборів членів 
Антонівського кредитного товариства 
та ревізій, відомості по закладних 
операціях, витяги із особових 
рахунків по вкладах та займах, звіти 
про діяльність; листування з 
правлінням товариства про порядок 
вилучення боргів по прострочених 
позиках та надання звітності 
 
 
 
 
 
 
 

11 січня 
1914 

18 грудня 
1917 

443  
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80  Протоколи загальних зборів членів та 

уповноважених Новобузького 
кредитного товариства, відомості про 
видані позики, звіти про діяльність; 
листування з радою кредитного  
товариства про надання допомоги у 
справі передачі цегельно-черепичного 
заводу Новобузькому сільськогос-
подарському товариству 
 

3 січня 
1914 

8 березня 
1918 

373  

81  Документи про діяльність 
Іванівського   2-го кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів та засідань ради 
товариства, ревізій, рапорти 
інспекторів; листування) 
 

14 січня 
3 листопада 

1914 

30  

82  Те саме, Новосевастопольського 
кредитного товариства  
 

3 січня 
1914 

27 грудня 
1917 

 

438  

83  Документи про відкриття і діяльність 
Веселинівського позичково-ощадного 
товариства (дозвіл на відкриття, 
протоколи загальних зборів правління 
та засідань ради товариства, рапорти 
інспекторів, відомості, листування та 
інш.) 
 

19 квітня 
1914 

19 листопада 
1914 

37  

84  Документи про діяльність кредитних 
та ощадно-позичкових товариств  
(протоколи загальних зборів членів 
товариства та ревізій, листування та 
інш.) 
 

14 жовтня 
1914 

15 червня 
1915 

 

24  

85  Документи про закупівлю і поставку 
хліба для потреб армії установами 
дрібного кредиту (протоколи нарад 
представників кредитних товариств, 
звернення, доповіді, відомості, 
розписки, листування та інш.) 
 
 

24 вересня 
1914 

23 березня 
1917 

 
 

386  
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86  Листування з правліннями кредитних 

товариств про порядок ведення 
хлібозаставних операцій, надання 
відомостей про справність погашення 
позик, наданих із коштів ощадних 
кас; з Миколаївським відділенням 
Державного банку про надання 
методичної літератури щодо ведення 
діловодства, організації заставних і 
посередницьких операцій в установах 
дрібного кредиту  
  

5 вересня 
1914 

28 грудня 
1918 

 

185  

87  Листування з Миколаївським 
відділенням Державного банку про 
відстрочку платежів по 
короткостроковим кредитам 
установам дрібного кредитування 
 

25 вересня 
1914 

17 лютого 
1916 

91  

  1915 рік 
 

   

88  Протокол наради інспекторів 
дрібного кредиту в Одесі та 
повідомлення інспекторів 
 

19 липня 
4 вересня 

1915 

19  

89  Протоколи зборів уповноважених та 
ревізій Солонівського кредитного 
товариства, звіти про діяльність; 
листування з Земським начальником 
18-ї дільниці Єлисаветградського 
повіту та правлінням товариства про 
порядок вилучення боргів по 
прострочених позиках з осіб, які 
призвані по мобілізації на військову 
службу, ведення хлібозаставних 
операцій та інш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 січня 
1915 

27 січня 
1918 

 

361  
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90  Протоколи надзвичайних зборів 

Новомихайлівського кредитного 
товариства та ревізій, рапорти 
інспекторів, список членів 
товариства, звіти про діяльність; 
листування з Миколаївським 
відділенням Державного банку про 
порядок проведення фінансових 
операцій, надання звітів та 
збільшення суми  короткострокової 
позики для оборотних фондів 
товариства 
 

8 січня 
1915 

27 січня 
1918 

 

284  

91  Протоколи загальних зборів та ревізій 
Березнегуватського кредитного 
товариства; листування з 
Миколаївським відділенням 
Державного банку про збільшення 
позики товариству, з  правлінням 
товариства про порядок надання 
звітності та проведення 
хлібозаставних операцій  
 

14 січня 
1915 

18 вересня 
1917 

 

355  

92  Протоколи загальних зборів та ревізій 
Богоявленського кредитного 
товариства; листування з правлінням 
товариства про  зайві витрати та 
збитки, нанесені товариству через 
порушення статуту  
 

6 лютого 
1915 

9 травня 
1918 

 

277  

93  Протоколи загальних зборів та ревізій 
Костянтинівського кредитного 
товариства, акти перевірок, рапорти 
інспекторів, витяги із особових 
рахунків по позиках, списки членів, 
звіти про роботу; листування з 
правлінням товариства про 
необхідність своєчасної сплати по 
кредиту та порядок надання звітів, 
необхідність поважного ставлення до 
вкладників, що є запорукою 
довірливого ставлення до товариства 
 

11 січня 
1915 

24 грудня 
1918 

 

291  
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94  Протоколи загальних зборів та 

ревізій Мостівського кредитного 
товариства, протоколи об’єднаних 
засідань правління та ради 
товариства; листування з правлінням 
товариства про порядок  вилучення  
заборгованостей по позиках (коштів 
по прострочених позиках) 
 

13 лютого 
1915 

5 липня 
1918 

 

168  

95  Протоколи загальних зборів та ревізій 
Пересадівського кредитного 
товариства; листування з правлінням 
товариства про порядок проведення 
фінансових операцій та надання 
звітності 
 

9 вересня 
1915 

8 січня 
1918 

 

184  

96  Протоколи загальних зборів членів   
4-го Федоро-Сухомлинівського по-
зичково-ощадного товариства; листу-
вання з правлінням товариства про 
порядок надання звітності та 
прострочені позики, з Миколаївським 
відділенням Державного банку про 
дозвіл на відкриття товариству 
додаткової позики на придбання 
облігацій військового займу 1916 
року 
 

2 грудня 
1915 

28 квітня 
1917 

 

32  

97  Документи по кошторисним витратам 
Миколаївського відділення 
Державного банку по інспекції 
дрібного кредиту (відомості, описи, 
звіти); листування з Миколаївським 
казначейством про порядок 
утримання коштів із платні 
чиновників Миколаївського 
відділення банку та  інспекції 
дрібного кредиту в рахунок 
пенсійного фонду  
 
 
 
 
 
 
 

червень 
1915 

22 листопада 
1917 

 
 

381  
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98  Документи про діяльність 

Ольгопільського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів та уповноважених, 
списки членів, витяги із особових 
рахунків по позиках, відомості, звіти 
листування та інш.) 
 

31 грудня 
1915 

11 грудня 
1917 

 

208  

99  Те саме, Привільнянського 
кредитного товариства  
 

3 вересня 
1915 

18 січня 
1918 

 

229  

100  Листування з банківськими,  
фінансовими та судовими 
установами, кредитними та 
благодійними товариствами про 
порядок здійснення фінансових 
операцій 
 

2 січня 
1915 

20 листопада 
1919 

412  

101  Відомості по заставним операціям та 
особовий склад правління  7-го 
Федоро-Сухомлинівського позич-
ково-ощадного товариства; 
листування з Миколаївським 
відділенням Державного банку про 
надання товариству спеціального 
кредиту під заставу хліба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 вересня 
1915 

24 жовтня 
1916 

86  
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  1916 рік 

 
   

102  Обіжники Херсонського губернського 
комітету у справах дрібного кредиту 
про порядок стягнення боргів по 
простроченим позикам; подорожні 
журнали інспекторів та звіти про їх 
діяльність, зведений баланс по 
земських касах на 1 липня 1915 року, 
рапорти по ревізіях товариств, 
статистичні відомості; листування з 
правліннями кредитних товариств про 
нараду представників дрібного 
кредиту Миколаївського відділення 
Державного банку, порядок  
проведення хлібозаставних операцій, 
ліквідацію заборгованості в 
приватних банках та інш. питань 
 

23 травня 
1916 

29 грудня 
1917 

 

528  

103  Обіжник управління у справах 
дрібного кредиту Державного банку 
про надання відстрочки військово-
зобов’язаним членам правління і 
рахівникам установ дрібного кредиту;  
листування з правліннями товариств 
про службовців товариств, які 
підлягають призову на військову 
службу, з Одеським та Херсонським 
повітовими комітетами у справах 
надання відстрочки військово-
зобов’язаним по призову в армію про 
можливість надання відстрочки 
особам, які є членами правлінь 
товариств та рахівниками установ 
дрібного кредиту 
 

17 липня 
25 жовтня 

1916 
 

112  

104  Протоколи ревізій та акти перевірок 
Березівського кредитного товариства; 
витяги із особових рахунків по 
позиках та вкладах; листування з 
правлінням товариства про порядок 
надання звітів та відомостей про 
склад правління 
 

28 грудня 
1916 

8 травня 
1918 

71  
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1 2 3 4 5 6 
105  Протоколи ревізій та акти перевірок 

Казанківського кредитного 
товариства, витяги із особових 
рахунків по позиках та вкладах; 
листування з Миколаївським 
відділенням державного банку про 
розтрати в Казанківському 
кредитному товаристві 
 

20 грудня 
1916 

10 січня 
1918 

 

221  

106  Документи про діяльність Троїцького 
кредитного товариства (протоколи 
загальних зборів, відомості, звіти, 
листування та інш.) 
 

24 травня 
1916 

14 жовтня 
1919 

 

147  

107  Те саме, Трикратського кредитного 
товариства  

7 січня 
1916 

10 квітня 
1918 

 

212  

108  Листування з правлінням Покров-
ського кредитного товариства про 
порядок складання звітів 
 

17 січня 
16 травня 

1916 
 

15  

109  Листування з відділеннями Держав-
ного банку та казначействами з 
фінансово-господарських питань 
 
 

15 лютого 
24 серпня 

1916 
 

479  

110  Те саме 24 серпня 
1916 

22 червня 
1917 

 

335  

111  Журнал реєстрації вхідних 
документів за 1916-1919 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 173  
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1 2 3 4 5 6 
  1917 рік 

 
   

112  Протоколи загальних зборів 
Щербанівського кредитного 
товариства, звіти про діяльність; 
листування з правлінням товариства 
про культурно-освітню діяльність, 
порядок надання кредиту 
Щербанівському товариству 
споживачів та інш. 
 

7 лютого 
1917 

28 квітня 
1918 

 

42  

113  Звіти кредитних і позичково-ощадних 
товариств, протоколи загальних 
зборів, відомості про кастовий і 
майновий стан членів ради і 
правління  
 

7 лютого  
27 березня 

1917 
 

487  

  1918 рік 
 

   

114  Документи про діяльність кредитних 
та ощадно-позичкових товариств  
(протоколи загальних зборів, 
відомості, звіти та інш.) 
 

13 травня 
16 вересня 

1918 
 

164  

115  Звіти кредитних та ощадно-
позичкових товариств за 1918 рік 
 

 130  

116  Акт ревізії Воскресенського 
кредитного товариства; листування з 
правлінням товариства про порядок 
надання звітності 

13 лютого  
1918 

5 травня 
1919 

 

20  

117  Список членів правління 
Ковалівського кредитного 
товариства; листування з правлінням 
товариства про порядок надання 
звітності та дублетів вкладних 
книжок 
 
 
 
 
 
 

11 січня 
1918 

10 жовтня 
1919 

24  
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1 2 3 4 5 6 
  1919 рік 

 
   

118  Наказ Народного банку про 
анулювання грошових знаків від 28 
квітня 1919 року №10 
 

 1  

119  Листування з правлінням Троїцько-
Сафонівського товариства про 
перевід кредитів товариства з 
Херсонського до Миколаївського 
відділення Державного банку; витяг із 
книги по соло-вексельному кредиту 
товариства 
 

8 жовтня 
19 грудня 

1919 
 

15  

  1920 рік 
 

   

120  Проект кошторису витрат на 1920 рік 
 

 4  

121  Архівний опис № 1 справ постійного 
зберігання фонду № 53 за 1900-1920 
роки 

 4  

 
До опису внесено 121 (сто двадцять одну) справу з № 1 по № 121. 
 
Опис складений головним спеціалістом відділу               В.В.Нечитайло 
зберігання, обліку та довідкового апарату 
23.03.2012  
 
 
 
СХВАЛЕНО                                                             
Протокол засідання ЕПК 
держархіву Миколаївської області           
від_____________№___                           
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Перевідна таблиця номерів справ 
Новий № спр. Старий № спр.  Новий № спр. Старий № спр. 

 

1 2  1 2 
1 12  41 91 
2 17  42 122 
3 9  43 70 
4 10  44 63 
5 18  45 71 
6 106  46 33 
7 4  47 67 
8 6  48 47 
9 20  49 31 
10 24  50 41 
11 111  51 22 
12 36  52 95 
13 119  53 5 
14 37  54 120 
15 19  55 72 
16 23  56 40 
17 39  57 56 
18 34  58 94 
19 21  59 121 
20 2  60 25 
21 11  61 8 
22 3  62 54 
23 85  63 7 
24 35  64 42 
25 1  65 107 
26 84  66 89 
27 55  67 44 
28 112  68 118 
29 16  69 64 
30 60  70 114 
31 58  71 88 
32 30  72 61 
33 53  73 93 
34 113  74 99 
35 69  75 13 
36 87  76 14 
37 32  77 15 
38 59  78 26 
39 68  79 62 
40 100  80 83 
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1 2  1 2 
81 28  101 50 
82 65  102 46 
83 27  103 45 
84 29  104 57 
85 80  105 75 
86 97  106 51 
87 79  107 90 
88 38  108 43 
89 115  109 52 
90 86  110 49 
91 73  111 103 
92 81  112 102 
93 74  113 66 
94 82  114 96 
95 76  115 98 
96 48  116 104 
97 78  117 101 
98 77  118 105 
99 92  119 110 
100 109  120 108 
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В опису пронумеровано 26 (двадцять шість) аркушів. 
 
 
Головний спеціаліст відділу зберігання,    В.В.Нечитайло 
обліку та довідкового апарату 
24.04.2012 
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Державний архів      ЗАТВЕРДЖУЮ 
Миколаївської області     Директор Державного архіву 
        Миколаївської області 
 

        ____________ Л.Л.Левченко 
 

        _____________ 2012  
А  К  Т  
від _______________ 2012  № ____ 
 
ПРО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ОПИСУ 
 
Фонд № 53 
 

Категорія № 3 
 

Інспекція дрібного кредиту при Миколаївському відділенні Державного банку 
 
 

За станом на 02.04.2012 за фондом № Ф-53 значилась  
120 справ 1900-1920 роки. 

Опис не відповідав сучасним вимогам обліку й пошуку інформації, тому 
у 2012 році здійснено його перероблення. Складено новий архівний опис. 
Старий архівний опис внесено до нового опису за № 121, за рахунок чого 
збільшено на 1 загальну кількість справ. 

За станом на 24. 04.12 за описом № 1 фонду № Ф-53 значиться 121 справа 
за 1900-1920 роки. 

Проведені такі види робіт: 
- складено передмову до опису; 
- 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               В.В.Нечитайло 
24.04.2012 
 
Зміни до облікових документів внесено: 
 
Заступник директора- 
головний зберігач фондів                             Г.Б.Пікуль 
_________________ 2012  


