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Передмова до опису № 1 фонду № 54 
Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств 

за 1911-1921 роки 
 

 Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств створена 
на підставі закону «Про спілки кредитних товариств», прийнятому у 1911 році. 
 Мета спілки - сприяння об’єднанню, розвитку і укріпленню діяльності 
кредитних і ощадно-позичкових товариств, що входили до її складу. Для 
досягнення поставленої мети спілка ставила такі завдання: приймати вклади та 
надавати довгострокові та короткострокові позики, заключати займи, 
фінансувати членів спілки, організовувати господарські і промислові 
підприємства для потреб членів спілки (млини, заготівельні пункти, елеватори 
тощо), вести торговельно-посередницькі операції на користь членів спілки та 
інш. 
 Керівництво справами спілки покладалось на збори уповноважених 
членів, раду та правління спілки. Правління спілки за своєю структурою було 
таким: загальний та інструкторський відділи, бухгалтерія. 
 У 2012 році здійснено перероблення опису. Акт від 08.11.2012 № 22. 
 До опису внесено 148 справ, а саме: протоколи зборів уповноважених 
членів спілки, засідань правління і ради спілки, звіти про діяльність кредитних і 
ощадно-позичкових товариств, які ввійшли до складу спілки; листування з 
кредитними і ощадно-позичковими товариствами про прийом їх в члени спілки 
та з Московським народним банком про порядок здійснення фінансових 
операцій.  

Справи в опису систематизовані за структурно-хронологічним 
принципом, всередині річних розділів – за ступенем важливості документів. 
Заголовки справ уніфіковані. 
 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу 
зберігання, обліку та ДА                   В.В.Нечитайло 
24.05.2012  
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Миколаївська спілка кредитних і 
ощадно-позичкових товариств 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву 
Миколаївської області 
  
____________ Л.Л.Левченко 
____________ 2012 

                                                                                                                                                                                         
Фонд № 54                                                                        
Опис № 1 
справ постійного зберігання 
за  1911-1921 роки 
 
№ 
з\п 

Ін-
дек

с 
спр

ави 

Заголовок справи Крайні 
дати доку-
ментів 

Кіль-
кість 
арку-
шів 

При-
мітки 

 

1 2 3 4 5 6 
  Загальний відділ 

 
   

  1911 рік      
                    

   

1  Документи про відкриття і діяльність 
Миколаївської спілки (протоколи 
надзвичайних зборів уповноважених 
членів товариств, представників 
установ дрібного кредиту при 
Миколаївському відділенні 
Державного банку; доповідні записки, 
прохання, правила по вкладах,  
позиках та проведенні ревізій 
товариств; звіти за 1915, 1916 
операційні роки; список установ 
дрібного кредиту, листування та інш.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

20 листопада 
1911 

5 квітня 
1920 

 

161  
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1 2 3 4 5 6 
  1915 рік 

 
   

2  Декрет Ради Народних Комісарів про 
об’єднання всіх видів кооперативних 
організацій та інструкція про порядок 
проведення роботи по реорганізації 
кооперації; зразок статуту 
кооперативного товариства;  
протоколи надзвичайних загальних 
зборів уповноважених, інструк-
торської колегії та з’єднаних засідань 
правління і інструкторської колегії 
спілки;  листування з правліннями 
кредитних та позичково-ощадних 
товариств про розвиток союзного 
будівництва і добрих взаємовідносин 
між союзними товариствами 
 

21 листопада 
1915 

2 листопада 
1920 

355  

3  Протоколи загальних зборів 
уповноважених Миколаївської спілки 
кредитних і ощадно-позичкових 
товариств 
 

16 липня 
1915 

15 червня 
1919 

96  

4  Протоколи засідань правління 
Миколаївської спілки кредитних і 
ощадно-позичкових товариств 
 

17 липня 
1915 

17 грудня 
1916 

 

113  

5  Протоколи загальних зборів 
уповноважених Висунського 
кредитного товариства; листування з 
правлінням товариства про прийняття 
його в члени спілки, про здачу 
пшениці і ячменю на потреби армії та  
порядок розрахунків за зданий хліб, 
погашення позик згідно встановлених 
строків та з інш. фінансово-
господарських питань         
 
 
 
 
 
 

11 серпня 
1915 

27 січня 
1920 

 
 

64  
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1 2 3 4 5 6 
6  Протоколи загальних зборів членів 

Новопавлівського кредитного 
товариства та ревізій його діяльності; 
листування з правлінням  товариства 
про прийняття товариства в члени 
спілки, погашення боргів товариства 
в Миколаївському відділенні 
Державного банку, надання 
довгострокової позики  та з інш. 
фінансово-господарських питань 
                                                     

3 серпня 
1915 

15 лютого 
1918 

54  

7  Протоколи загальних зборів членів 
Пересадівського кредитного 
товариства; листування з правлінням 
товариства про прийом його в члени 
спілки, умови надання йому права на 
поставку Херсонському повітовому 
земству ячменю, укладання договору 
на  поставку через спілку зерна для 
потреб армії, про порядок 
розрахунків через Миколаївське 
відділення Державного банку за 
поставлений ячмінь та з інш. питань 
 

10 серпня 
1915 

17 вересня 
1920 

 

66  

8  Документи про діяльність кредитних і 
ощадно-позичкових товариств, які 
увійшли до складу спілки (протоколи 
надзвичайних загальних зборів членів 
кредитних товариств, представників 
установ дрібного кредитування 
Миколаївського відділення 
Державного банку,  список товариств, 
звіти,  листування та інш.) 
 

28 липня 
1915 

16 серпня 
1918 

 

277  

9  Документи про діяльність 
Ольгопільського кредитного 
товариства (протоколи екстрених 
зборів уповноважених та ревізій, 
акти,  відомості, звіти, листування та 
інш.) 
 
 
 
 

22 вересня 
1915 

20 березня 
1921 

110  
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1 2 3 4 5 6 
10  Листування з Московським Народним 

банком про загальні збори акціонерів 
банку, вибір представника 
Миколаївської спілки на збори 
акціонерів, відкриття  та порядок 
використання кореспондентського 
кредиту, організацію товарних 
відділів при відділеннях банку та 
створення економічної ради при 
товарному відділі, діяльність комісій  
по створенню нових спілок кредитних 
і ощадно-позичкових товариств;  
список кредитних і позичково-
ощадних товариств Миколаївської 
спілки 
 

25 серпня 
1915 

28 грудня 
1916 

 

175  

11  Листування з Миколаївським 
відділенням З’єднаного банку про  
стан поточного рахунку спілки, 
порядок проведення фінансових 
операцій по взаєморозрахунках 
кредитних та ощадно-позичкових  
товариств з Миколаївським 
відділенням Державного банку та 
інш. 
 

 1 серпня 
1915 

27 вересня 
1916 

183  

12  Листування з правліннями кредитних 
і ощадно-позичкових товариств про 
пільги для прискорення  закупівлі 
хліба для армії, встановлення твердих 
цін на хліб, закупівлю землеробських 
машин для союзних товариств, 
внесення коштів на встановлення 
ліжок в лазареті м. Миколаєва, 
усунення недоліків при здачі хліба на 
станціях, порядок укладання договору 
зі спілкою на поставку ячменя; з 
уповноваженим по заготівлі худоби 
про готовність кооперативів 
постачати худобу для діючої армії 
через посередництво земських управ    
 
 
 

21 вересня 
1915 

13 грудня 
1916 

62  



7 
 

1 2 3 4 5 6 
13  Листування з правлінням 

Ольгопільського кредитного 
товариства про прийом його в члени 
спілки, порядок здійснення 
розрахунків за отриманий товар та з 
інш. фінансово-господарських питань 
 

22 вересня 
1915 

19 січня 
1920 

 

25  

14  Листування з правліннями кредитних 
товариств про визначення осіб, 
уповноважених для участі у 
загальних зборах спілки,  про порядок 
денний загальних зборів 
уповноважених спілки; посвідчення 
членів правління товариств, обраних 
уповноваженими на загальні збори 
спілки; програма зборів та список 
уповноважених  
 
 

9 листопада 
12 грудня 

1915 

95  

15  Листування з правлінням 
Криворізького кредитного товариства 
про організацію приймальних пунктів  
по закупівлі хліба для потреб армії; 
відомості про рух продуктів, 
заготовлених для армії; квитанції по 
розрахунках, надані спілкою за 
доставлені жито та ячмінь  
 

15 грудня 
1915 

30 березня 
1916 

 

113  

16  Листування з кредитними 
товариствами про розміри пайових 
внесків; квитанції про сплату 
вступних та пайових внесків 
 

3 серпня 
1915 

26 листопада 
1916 

 

129  

17  Відомості про стан поточного 
рахунку Добренського ощадно-
позичкового товариства; листування з 
правлінням товариства про надання 
йому кредиту на закупку хліба, 
порядок розрахунків через 
Миколаївське відділення З’єднаного 
банку, організацію постачання хліба 
для потреб армії 
 
 
 

10 серпня 
 1915 

5 жовтня  
1917 

 

46  
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1 2 3 4 5 6 
  1916 рік 

 

   

18  Постанови міністра землеробства про 
встановлення твердих цін на хліб, що 
заготовляється для потреб армії і 
населення; договір на поставку 
Троїцьким кредитним товариством 
ячменю для потреб армії; листування 
з правлінням кредитного товариства 
про порядок проведення  
розрахункових операцій за 
поставлений спілці хліб 
 

13 липня 
7 грудня 

1916 
 
 

28  

19  Постанови міністра землеробства про 
встановлення твердих цін на хліб, що 
заготовляється для потреб армії і 
населення; договір на поставку 
Маліївським кредитним товариством 
ячменю для армії; листування з 
правлінням кредитного товариства 
про порядок проведення  
розрахункових операцій за 
поставлений спілці хліб 
 

6 серпня 
1916 

21 грудня 
1918 

71  

20  Протоколи з’єднаних засідань членів 
правління і ради Миколаївської 
спілки кредитних і ощадно-
позичкових товариств 
 

20 травня 
1916 

20 листопада 
1917 

 

32  

21  Протоколи наради представників і 
рахівників кредитних кооперативів 
при Херсонській повітовій харчовій 
управі та засідання хлібної комісії 
Херсонського повітового продо-
вольчого комітету; листування з 
Миколаївським міським продо-
вольчим комітетом, Херсонською 
повітовою продовольчою управою, 
Миколаївською конторою Держав-
ного хлібного бюро про забезпечення 
сільського населення продуктами 
першої необхідності, порядок 
відпуску товару зі складів спілки, 
поставку хліба товариствами для 
потреб армії, відкриття закупівельних 
пунктів 

8 серпня 
1916 

30 травня 
1918 

325  
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1 2 3 4 5 6 
22  Протоколи загальних зборів членів 

Березівського кредитного товариства 
та ревізій; листування з правлінням 
товариства про відпуск товару, 
порядок надання звітності, 
повернення витрат за проведені 
ревізії та інш. 
 

12 листопада 
1916 

1 лютого 
1921 

 

23  

23  Протоколи загальних зборів членів 
Богоявленського кредитного 
товариства та ревізій; листування з 
правлінням товариства про надання 
коштів відділу народної освіти на 
ремонт шкіл, виплату заробітної 
плати вчителям та інш. витрати по 
народній освіті; утримання ліжок для 
поранених воїнів, оплату 
сільськогосподарських знарядь праці 
 

9 червня 
1916 

8 березня 
1921 

102  

24  Протоколи загальних зборів членів 
Новобузького кредитного товариства 
та ревізій, звіт; листування з 
правлінням товариства про охорону 
черепично-цегельного заводу та 
відновлення його роботи; надання 
коштів відділу народної освіти на 
ремонт шкіл, виплату заробітної 
плати вчителям та інш. витрати по 
народній освіті, а також волосному 
відділу охорони здоров’я; порядок 
розрахунків через Миколаївське 
відділення Державного банку 
 

30 липня 
1916 

18 травня 
1921 

 

84  

25  Протоколи загальних зборів членів 
Мостівського кредитного товариства, 
протоколи ревізій, звіти про 
діяльність; листування з правлінням 
Інгулецького позичково-ощадного 
товариства про надання посвідчення 
на право закупівлі і постачання хліба 
для Державного хлібного бюро, 
розрахунки за поставлений хліб і 
ячмінь та ведення інших 
посередницьких операцій 

25 листопада 
1916 

1 листопада 
1918 

230  
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1 2 3 4 5 6 
26  Протокол засідання членів правління 

Калузького кредитного товариства; 
договори з товариством про поставку 
спілці вівса, жита, ячменю; відомості 
про кількість хліба, завантаженого 
товариством; витяги із актів 
Миколаївської контори Херсонської 
повітової продовольчої управи про 
кількість вівса і пшениці, зданих 
Калузьким кредитним товариством; 
листування з правлінням товариства 
про закупівлю хліба по твердих 
ринкових цінах, про підтвердження в 
отриманні квитанцій за зданий 
урожай та інш. 
 

26 серпня 
1916 

24 січня 
1921 

 

173  

27  Витяги із протоколів загальних зборів 
членів кредитних і позичково-
ощадних товариств про заготівлю, 
перемол та перевезення продуктів 
переробки зерна; листування з 
Миколаївським відділенням 
Державного банку, казначейством, 
Миколаївським відділенням 
Державного хлібного бюро про 
порядок проведення фінансових 
операцій щодо розрахунків з 
кредитними та позичково-ощадними 
товариствами за зданий хліб, обмін 
насіннєвого фонду ячменю на 
пшеницю та інш. питань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 квітня 
1916 

21 липня 
1921 

261  
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1 2 3 4 5 6 
28  Витяги із засідань сільськогос-

подарської секції Миколаївської 
губернської кооперативної спілки, 
довідки, доповідні записки про 
організацію зсипних пунктів по 
заготівлі хліба і фуражу; листування з 
Миколаївським казначейством, 
Державним хлібним бюро, 
Миколаївським елеватором, 
Миколаївської продовольчою 
управою,  правліннями кредитних 
товариств про порядок надання позик 
борошно-переробним підприємствам, 
кримінальну відповідальність за 
продаж хліба приватним торговцям, 
посилення заготівлі хліба через 
посередництво кредитних та 
позичково-ощадних товариств, 
порядок розрахунків з товариствами - 
постачальниками хліба для потреб 
армії  
 

26 квітня 
1916 

4 липня 
1921 

328  

29  Документи про діяльність 
Акмечетського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, витяги із особових 
рахунків по вкладах, листування та 
інш.) 
 

7 лютого 
1916 

12 травня 
1919 

 

59  

30  Документи про діяльність 
Малаївсько-Лідіївського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства, звіти, 
листування та інш.) 
 

27 серпня 
1916 

25 січня 
1918 

 

30  

31  Документи про діяльність 
Новомихайлівського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства, договори, 
квитанції, посвідчення, листування)  
 
 
 

5 квітня 
1916 

2 січня 
1921 

 

51  
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32  Документи про діяльність 

Пересадівського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства,  відомості, 
звіти та інш.) 
 

15 лютого 
1916 

9 червня 
1921 

154  

33  Документи про діяльність 
Полтавського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів членів 
товариства,  відомості, доповіді 
інспекторів, описи майна, звіти та 
інш.) 
 

20 лютого 
1916 

3 січня 
1921 

 

179  

34  Документи про діяльність 
Привільнянського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів уповноважених та членів 
правління, відомості, звіти, 
листування та інш.)  
 

9 лютого 
1916 

3 вересня 
1921 

 

150  

35  Документи про діяльність 
Сухоєланецького кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
доповіді інструкторів, відомості, 
звіти, листування та інш.) 
 

2 квітня 
1916 

13 червня 
1921 

 

88  

36  Документи про діяльність 5-го 
Федоро-Сухомлинівського позич-
ково-ощадного товариства                          
(с. Христофорівка) (протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, акти, відомості, звіти, 
листування та інш.) 
 

7 вересня 
1916 

28 серпня 
1921 

 

141  

37  Документи про водно-транспортне 
страхування хлібних вантажів та 
товарів, укладені правлінням 
Миколаївської спілки кредитних і 
позичково-ощадних товариств із 
страховим товариством «Волга»  та 
російським транспортним страховим 
товариством (заяви, договори, 
накладні, квитанції, морські та 
генеральні поліси, листування та інш.  

14 лютого 
1916 

4 листопада  
1917 

93  
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38  Документи про відкриття та 

організацію роботи пункту закупівлі 
зерна в місті Очакові за рахунок 
спілки (довідки, накладні, квитанції, 
телеграми, листування та інш.) 
 

3 березня 
5 серпня 

1916 
 

239  

39  Документи про отримання спілкою 
хліба від 10-го Федоро-
Сухомлинівського позичково-
ощадного товариства (квитанції, 
накладні, вантажні розписки); 
листування з правлінням товариства 
про порядок здійснення фінансових 
операцій  
 

6 вересня 
1916 

12 червня 
1918 

 

67  

40  Договори з кредитними товариствами 
про поставку ячменю для потреб 
армії; відомості на оплату квитанцій 
за придбаний хліб, що надійшов на 
зсипні пункти; листування про заходи 
по ремонту покрівлі на зсипних 
пунктах, порядок розрахунків за 
зданий хліб та з інш. фінансово-
господарських питань 
 

27 січня 
1916 

4 липня 
1921 

 

193  

41  Договори та зобов’язання членів 
правління Калинівського кредитного 
товариства на поставку пшениці, 
ячменю, вівса та жита по твердих 
цінах; листування з правлінням 
товариства про підтвердження в 
отриманні квитанцій за зданий 
урожай та інш. 
 

13 травня 
1916 

2 грудня 
1920 

 
 

103  

42  Листування з правлінням ради 
Всеросійських кооперативних з’ їздів, 
Управою Центрального коопе-
ративного комітету про порядок 
сплати членських внесків, фінансово-
економічну політику кооперації, 
податкове обкладання кредитних 
кооперативів; клопотання про 
звільнення від призова на військову 
службу відповідальних робітників 
кооперативного руху, проекти 
статутів кооперативів 

12 грудня 
1916 

29 червня 
1918 

282  
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43  Листування з Миколаївською 

хлібною конторою та ліквідаційною 
комісією Херсонської повітової 
харчової управи, Велико-
олександрівською спілкою кредитних 
товариств про організацію і збір 
урожаю, закупівлю хліба для армії, 
взаєморозрахунки за поставлений 
хліб, погашення боргів та інш. 
 

5 січня 
1916 

29 квітня 
1919 

311  

44  Листування з правліннями кредитних 
і позичково-ощадних товариств про 
наявність на складах спілки продуктів 
і товарів для продажу союзним 
товариствам, з агентом страхового 
товариства «Волга» про надання 
витягу із страхувань, заключених по 
генеральному полісу спілки та інш. 
 

25 травня 
19 листопада 

1916 
 

22  

45  Листування з правлінням При-
вільнянського кредитного товариства 
про порядок розрахунків за 
поставлені жито, ячмінь і овес; 
договори зі спілкою на поставку хліба 
та фуражу для потреб армії 
 

9 липня 
1916 

6 квітня 
1921 

 

180  

46  Листування з правлінням 
Пересадівського кредитного 
товариства про підтвердження в 
отриманні квитанцій та накладних за 
зданий  ячмінь; надання коштів 
членам правління товариства на 
закупівлю хліба; порядок проведення  
розрахункових операцій за 
поставлений спілці хліб та інш. 
продукти;  договори на поставку 
жита, вівса та ячменю 
 
 
 
 
 
 
 

12 липня 
1916 

14 липня 
1921 

 

200  
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47  Листування з правлінням 

Новополтавського позичково-
ощадного товариства про 
підтвердження в отриманні квитанцій 
за здані овес, жито та ячмінь; надання 
коштів членам правління товариства 
на закупку хліба; взаєморозрахунки за 
зданий товариством хліб та інш. 
продукти 
 

8 серпня 
1916 

3 червня 
1921 

 

333  

48  Запити та замовлення спілки на 
придбання техніки, машин, 
будівельних матеріалів та інш. 
товарів; доручення на отримання 
вантажів; листування з механічними, 
машинобудівними та сталеливарними 
заводами про надання прейскурантів 
та знижок спілці  
 

19 січня 
16 грудня 

1916 
 
 

177  

49  Документи спілки з особового складу 
(прохання, заяви, посвідчення, 
листування та інш.) 
 
 

25 липня 
1916 

31 грудня 
1918 

 

439  

  1917 рік 
 

   

50  Обіжник Українського народного 
кооперативного банку про порядок 
заповнення і оформлення векселів 
встановленого зразка; звернення-
заклик Московської спілки 
споживчих товариств про піднесення 
кооперативного руху на новий рівень; 
витяги із поточних рахунків 
Південної спілки кооперативів;  
листування з правліннями 
кооперативних споживчих товариств 
та спілками кооперативів про порядок 
кредитування, здійснення  фінансових 
операцій через товарні відділи банків, 
розподіл товарів та реманенту  
 
 
 

3 січня 
1917 

3 грудня 
1918 

224  
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51  Протоколи загальних зборів 

Миколаївського 2-го кредитного 
товариства, звіти про його діяльність 
та відомості по виданих позиках  
 

30 січня 
1917 

28 березня 
1920 

 

92  

52  Протоколи загальних зборів членів 
Себинського кредитного товариства; 
листування з правлінням товариства 
про порядок здачі хліба, кількість 
зданого зерна, порядок розрахунків; 
список осіб, які здали хліб через 
Себинське кредитне товариство та 
інш. 
  

19 квітня 
1917 

21 січня 
1921 

 

72  

53  Протоколи засідань членів правління 
Воскресенського кредитного 
товариства; акт передачі 
Горохівського зсипного пункту 
Воскресенському кредитному 
товариству; листування з правлінням 
товариства про поставку хліба, 
підтвердження в отриманні квитанцій 
за зданий хліб; список та посвідчення 
членів правління товариства 
 

4 вересня 
1917 

8 вересня 
1921 

130  

54  Документи про взаємодію та 
взаєморозрахунки  спілки з 
кредитними, страховими товари-
ствами,  друкарнею товариства 
«Технік» (розписки, розрахункові 
книжки, договори, описи цінних 
паперів, посвідчення, квитанції та 
інш.) 
 

23 серпня 
1917 

15 грудня 
1919 

 

72  

55  Документи про діяльність Ільїнсько-
Парутинського кредитного това-
риства (протоколи загальних зборів 
членів товариства та ревізій, акти, 
відомості, звіти, листування та інш.) 
 
 
 
 
 

6 жовтня 
1917 

9 березня 
1921 

67  
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56  Документи про діяльність 

Новобузького зсипного пункту 
(відомості, звіти, посвідчення, акти); 
листування з правлінням 
Новобузького кредитного товариства 
про передачу зсипного пункту 
товариству 
 

7 серпня 
1917 

19 травня 
1921 

 

160  

57  Документи про діяльність 7-го 
Федоро-Сухомлинівського кредит-
ного товариства (розрахунки, 
квитанції, акти, відомості, 
листування) 
 

2 серпня 
1917 

19 липня 
1921 

 

158  

58  Листування з правліннями спілок 
кредитних та ощадно-позичкових 
товариств про розміри пайових 
внесків для союзних товариств, стан 
поточних рахунків, можливість 
переходу кооперативів на новий 
статут із збереженням пільг, видання 
щоденної  газети «Народна воля та 
інш. 
 

2 січня 
1917 

30 грудня 
1918 

 

296  

59  Листування з організаціями та 
підприємствами про надання 
допомоги спілкою з фінансово-
господарських питань, утримання 
ліжок у шпиталі для поранених 
воїнів-членів спілки, організації 
постачання продуктів, палива та інш. 
питань; розпорядження спілки про 
порядок переказу коштів; 
використання військовополонених, 
збір матеріалів, необхідних для 
організації Всеросійського 
громадського музею війни і революції 
1914-1917 рр.,  умови придбання 
товарів для спілки; замовлення на 
придбання товару в Англії 
 
 
 
 
 

3 січня 
1917 

22 січня 
1918 

470  
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60  Листування з правліннями кредитних 

та ощадно-позичкових товариств про 
порядок надання відомостей та 
звітності про діяльність товариств, 
витрати на утримання службовців 
товариств, штатні розписи, 
відрахування в касу взаємодопомоги; 
заходи щодо запобігання випадкам 
нальотів і грабежу кас товариств, 
надання юридичних послуг юристом-
консультантом спілки, збільшення цін 
на хліб, порядок розрахунків з 
постачальниками та з інш. питань 
 

 21 січня 
1917 

28 грудня 
1918 

177  

61  Листування з правліннями кредитних 
та ощадно-позичкових товариств, 
організаціями та підприємствами про 
порядок проведення фінансових 
операцій через Миколаївське 
відділення З’єднаного банку, 
укладання договорів на постачання 
зерна для потреб армії; повідомлення 
про отримання коштів, надісланих 
товариствами на утримання ліжок в 
шпиталях для хворих і поранених 
воїнів; посвідчення, квитанції, 
накладні та інш. 
 

24 січня 
19 листопада  

1917 
 

233  

62  Листування з Південною спілкою 
кооперативів м. Миколаєва про 
укладання договорів на охорону 
складів і майна, оплату праці 
сторожів, страхування майна, 
взаєморозрахунки з іншими спілками; 
з торгово-промисловим товариством 
кооперативів з фінансово-
господарських питань; клопотання 
про відкриття кредиту Південній 
спілці без підстави товару 
 
 
 
 
 

12 липня 
1917 

11 листопада  
1918 

 

126  
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63  Листування з правлінням 2-го 

Миколаївського кредитного 
товариства про організацію закупівлі  
хліба для потреб населення та 
отримання квитанцій за здану 
пшеницю 
 

14 липня 
1917 

4 березня 
1918 

14  

64  Листування, з Мішковським 
кредитним товариством про порядок 
закупівлі зерна для потреб армії та 
підтвердження в отриманні квитанцій 
за зданий хліб 
 

2 серпня 
1917 

25 жовтня 
1918 

26  

65  Листування з Привільнянським 
кредитним товариством про 
розрахунки в оплату облігацій 
довгострокового  «Займу Свободи 
1917 року», відпуск товару, 
організацію продажу хліба для армії, 
стан поточного рахунку кредитного 
товариства та інш. питань  
 

14 серпня 
1917 

27 січня 
1921 

 

121  

66  Витяги із поточних рахунків спілки в 
Миколаївському відділенні 
З’єднаного банку та Московському 
народному банку; відомості про 
підписку на довгостроковий 
п’ятивідсотковий займ -  «Займ 
Свободи 1917 року» 
 

21 лютого 
18 грудня 

1917 
 

121  

67  Запрошення інспекторам дрібного 
кредиту, члену обліково-позичкового 
комітету та керуючому Мико-
лаївським відділенням Державного 
банку на загальні збори 
уповноважених спілки; посвідчення 
членів кредитних товариств, 
уповноважених для участі в нарадах 
 
 

19 січня 
26 червня 

1917 

76  

68  Вхідні телеграми 3 січня 
1917 

14 грудня 
1918 

 

333  
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  Інструкторський відділ 

 
   

  1915 рік 
 

   

69  Протоколи загальних зборів членів    
Акмечетського кредитного 
товариства; заява про прийняття в 
члени спілки; листування з 
правлінням товариства про порядок 
надання йому та розміри позики на 
закупівлю ячменю, утримання ліжок 
для хворих і поранених воїнів, 
підтвердження в отриманні квитанцій 
про сплату внесків та інш. питань 
 
    

21 серпня 
1915 

3 червня 
1919 

36  

70  Протоколи загальних зборів членів 
Любомирського кредитного 
товариства; доручення на придбання 
в спілці товару; листування з 
правлінням товариства про строки 
погашення позики, порядок 
заповнення звітності при придбанні 
товариством майна,  заходи у випадку 
масової  виплати коштів по вкладах, 
надання кредиту товариству для 
придбання хліба для армії та інш. 
питань 
 

10 серпня 
1915 

23 грудня 
1919 

 

60  

71  Протоколи загальних зборів членів    
Маліївського кредитного товариства, 
звіти про роботу; листування з 
правлінням товариства про порядок 
здійснення фінансових операцій, стан 
поточного рахунку, проведення 
ревізії кредитного товариства, вибори 
уповноважених до спілки та інш.  
 

20 вересня 
1915 

26 грудня 
1919 

 

223  

72  Протоколи загальних зборів членів 
Новобогданівського кредитного 
товариства, заява про прийняття в 
члени спілки, звіти про роботу, акти 
ревізій 
  
 

10 серпня 
1915 

16 березня 
1919 

 

35  



21 
 

1 2 3 4 5 6 
73  Протоколи загальних зборів членів    

Новомихайлівського кредитного 
товариства, акти ревізій; листування з 
правлінням про прийняття в члени 
спілки, подовження пільг щодо 
поставок хліба, порядок розрахунків 
за поставлений товар, дострокову 
видачу вкладів та інш.  
 

30 серпня 
1915 

30 квітня 
1919 

 

66  

74  Протоколи загальних зборів членів    
Новоолександрівського кредитного 
товариства та ревізій; витяги із 
особових рахунків по позиках; 
листування з правлінням товариства 
про поставку хліба для потреб армії, 
порядок сплати коштів по векселях, 
надання позики під заставу ячменю та 
інш.  
 

21 вересня 
1915 

9 листопада 
1919 

 
 

54  

75  Протоколи загальних зборів членів 
Новополтавського кредитного 
товариства, акти ревізій, відомості і 
звіти про роботу; листування з 
правлінням товариства про порядок 
здійснення фінансових операцій та 
стан поточного рахунку товариства, 
надання авансу на придбання хліба та 
з інш. питань 
 

3 серпня 
1915 

13 травня 
1920 

 

190  

76  Протоколи загальних зборів членів 
Новосевастопольського кредитного 
товариства; розписка про поставку 
ячменю для потреб армії; список 
членів товариства, які заявили на 
продаж свій ячмінь; листування  з 
правлінням товариства про порядок 
розрахунків за зданий ячмінь,  
отримання займу, погашення боргу по 
спеціальному кредиту під заставу 
хліба та з інш. питань 
 
 
 
 

31 липня 
1915 

24 січня 
1919 

145  



22 
 

1 2 3 4 5 6 
77  Протоколи загальних зборів членів 

Пісковського кредитного товариства;   
листування з правлінням товариства 
про умовне прийняття його в члени 
спілки за результатами ревізії, умови 
поставок ячменю для потреб армії 
через спілку, внесення коштів на 
встановлення і утримання ліжок в 
лазареті Миколаєва та з інш. питань 
 

3 серпня 
1915 

19 листопада 
1919 

 

39  

78  Протоколи уповноважених членів 
Полтавського кредитного товариства; 
листування з правлінням товариства 
про порядок розрахунків за 
поставлений спілці хліб, умови 
продажу хліба для потреб армії,  
надання посвідчень на право 
придбання товарів за зданий хліб, 
надання позики під заставу хліба, 
передачу акцій Московського 
народного банку спілці та інш. 
 

4 серпня 
1915 

24 серпня 
1920 

230  

79  Протоколи загальних зборів членів    
6-го Федоро-Сухомлинівського 
ощадно-позичкового товариства, акти 
ревізій; листування з правлінням 
товариства про порядок розрахунків 
за зданий хліб, придбаний товар, 
достроково погашену позику та інші 
фінансові операції  
 
 

13 серпня 
1915 

9 вересня 
1919 

61  

80  Документи про діяльність 
Шестернянського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, список членів, звіт, 
листування та інш.) 
 

9 серпня 
1915 

15 жовтня 
1919 

84  

81  Документи про діяльність 
Щербанівського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, звіти, листування та інш.) 

14 жовтня 
1915 

5 березня 
1920 

 

164  



23 
 

1 2 3 4 5 6 
  1916 рік 

 
   

82  Протоколи загальних зборів 
уповноважених Миколаївської спілки 
кредитних і позичково-ощадних 
товариств; загальних зборів членів  
Шестернянського кредитного 
товариства, звіт і відомості про його 
діяльність; звіти і баланс Одеської 
спілки кредитних та позичково-
ощадних товариств; листування з 
Одеською спілкою про заготівлю 
продуктів для потреб армії, 
можливість об’єднання спілок в 
Південно-російську спілку та 
об’єднання діяльності кооперативів, 
водно-транспортне страхування 
хлібних вантажів та товарів;  порядок 
здійснення фінансових операцій, 
закупівлю товарів для потреб 
товариства та з інш. питань 
 

5 лютого 
19 грудня 

1916 
 

99  

83  Протоколи загальних зборів 
Богоявленського кредитного 
товариства та ревізій, звіти про 
роботу 

18 листопада 
1916 

3 серпня 
1920 

 

105  

84  Протоколи загальних зборів членів 
Висунського кредитного товариства 
та ревізій, відомості, звіти про 
роботу; листування з правлінням 
товариства про порядок надання 
звітності, скасування грошових 
знаків, випущених Донським урядом;  
збитки, нанесені частинами 
Добровольчої армії, перехід 
Висунського кредитного товариства в 
число членів Херсонської спілки 
кредитних, позичково-ощадних, 
сільськогосподарських та інш. 
виробничих кооперативів, операції по 
здійсненню розрахунків за здане 
зерно 
 

16 лютого 
1916 

1 квітня 
1920 

 
 

241  



24 
 

1 2 3 4 5 6 
85  Протоколи загальних надзвичайних 

зборів членів Миколаївського 2-го 
кредитного товариства; листування з 
правлінням товариства про прийом в 
члени спілки, порядок здійснення 
розрахунків по фінансових операціях 
 

31 жовтня 
1916 

17 грудня 
1919 

 
 

30  

86  Протоколи загальних зборів 
уповноважених членів Новобузького 
кредитного товариства, звіти про 
роботу 

13 грудня 
1916 

28 жовтня 
1920 

 

76  

87  Протоколи загальних зборів 
Новопавлівського 1-го кредитного 
товариства; витяги із актів 
Миколаївської хлібної контори про 
кількість ячменю та вівса, зданих 
товариством;  листування з 
правлінням товариства про порядок 
здійснення фінансових операцій через 
Миколаївське відділення Державного 
банку за поставлений хліб, відомості 
та звіти про роботу товариства 
 

9 лютого 
1916 

12 вересня 
1919 

 
 

333  

88  Протоколи загальних зборів членів   
Новопавлівського 2-го кредитного 
товариства та ревізій, відомості, звіти 
про роботу 
 

22 грудня 
1916 

28 квітня 
1920 

139  

89  Протоколи загальних зборів членів   
1-го Федоро-Сухомлинівського кре-
дитного товариства, звіти про роботу 

17 грудня 
1916 

5 грудня 
1919 

 

67  

90  Протоколи уповноважених та ревізій 
10-го Федоро-Сухомлинівського 
кредитного товариства; заява про 
прийняття в члени спілки; листування 
з правлінням товариства про сплату 
вступних та пайових внесків, порядок 
розрахунків з Миколаївським 
елеватором за збереження жита, 
виплату відсотків по вкладах, стан 
поточного рахунку товариства та з 
інш. фінансово-господарських питань 

23 травня 
1916 

5 травня 
1919 

 

100  



25 
 

1 2 3 4 5 6 
91  Протоколи ревізій Арнаутівського 

кредитного товариства; листування з 
правлінням товариства про прийом 
його в члени спілки, розмір вступного 
внесоку до спілки, порядок 
погашення боргу по основному 
капіталу із коштів Державного банку, 
отримання позики та з інш. 
фінансово-господарських питань 
 

31 травня 
1916 

15 грудня 
1919 

39  

92  Протоколи ревізій Олександрівського 
кредитного товариства, звіти про 
роботу 
 

12 грудня 
1916 

3 травня 
1920 

 

67  

93  Протоколи ревізій 4-го Федоро-
Сухомлинівського позичково-
ощадного товариства; листування з 
правлінням товариства про прийом 
його в члени спілки, надання позики, 
порядок здійснення розрахунків за 
зданий спілці хліб, закупки товару 
для потреб товариства та інш. питань 
 

6 липня 
1916 

листопад 
1919 

 

43  

94  Документи про діяльність  
Березнегуватського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, звіти, листування) 
 

9 серпня 
1916 

5 квітня 
1920 

 

233  

95  Те саме,  Білоусівського кредитного 
товариства  

13 серпня 
1916 

17 червня 
1920 

 

109  

96  Те саме,  Возсіятського кредитного 
товариства  

3 жовтня 
1916 

16 вересня 
1920 

 

111  

97  Те саме, Володимирівського 
кредитного товариства  

4 жовтня 
1916 

15 жовтня 
1920 

129  



26 
 

1 2 3 4 5 6 
98  Документи про діяльність Воскре-

сенського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів членів 
товариства та ревізій, відомості, звіти, 
листування) 
 

8 лютого 
1916 

1 серпня 
1920 

 

135  

99  Те саме, Заградівського кредитного 
товариства  
 

12 вересня 
1916 

13 березня 
1920 

122  

100  Те саме, Інгулецького кредитного 
товариства   

15 вересня 
1916 

4 березня 
1920 

 

75  

101  Те саме, Калинівського кредитного 
товариства 
 

16 лютого 
1916 

12 грудня 
1919 

 

139  

102  Те саме, Калузького кредитного 
товариства  

19 лютого 
1916 

10 липня 
1920 

 

115  

103  Те саме, Костянтинівського 
кредитного товариства  
 

4 серпня 
1916 

20 травня 
1920 

 

95  

104  Те саме, Крутоярського кредитного 
товариства   

30 січня 
1916 

11 березня 
1920 

 

150  

105  Те саме, Любомирського кредитного 
товариства  

1 лютого  
1916 

10 листопада 
1919 

 

119  

106  Те саме,  Миколаївсько-Козельського 
кредитного товариства 

15 вересня 
1916 

7 травня 
1920 

104  



27 
 

1 2 3 4 5 6 
107  Документи про діяльність   

Новобогданівського кредитного 
товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, звіти, листування) 
 

12 вересня 
1916 

4 лютого  
1920 

 

93  

108  Те саме, Новомихайлівського 
кредитного товариства  
 

9 лютого 
1916 

5 травня 
1920 

 

148  

109  Те саме,  Новоолександрівського 
кредитного товариства  

19 серпня 
1916 

15 жовтня 
1920 

 

171  

110  Те саме, Новосевастопольського 
кредитного товариства  
 

12 лютого 
1916 

3 травня 
1920 

 

313  

111  Те саме, Олександрівського 
кредитного товариства  

12 березня 
1916 

28 березня 
1920 

 

115  

112  Те саме, Петровського кредитного 
товариства  

18 липня 
1916 

19 березня 
1919 

 

32  

113  Те саме, Пісковського кредитного 
товариства 
 

14 березня 
1916 

10 грудня 
1920 

 

157  

114  Те саме, Покровського кредитного 
товариства 
 

19 липня 
1916 

23 вересня 
1920 

 

130  

115  Те саме, Себінського кредитного 
товариства  

29 вересня 
1916 

4 лютого  
1920 

120  



28 
 

1 2 3 4 5 6 
116  Документи про діяльність Троїцького 

кредитного товариства та створення 
інструкторського відділу при 
Миколаївській спілці кредитних і 
позичково-ощадних товариств 
(протоколи загальних зборів членів  
товариства, звіти про роботу, 
листування; положення про 
інструкторський відділ, накази, 
витяги із протоколів нарад та інш.) 
 

25 лютого 
1916 

27 квітня 
1921 

 

152  

117  Документи про діяльність  4-го 
Федоро-Сухомлинівського кредит-
ного товариства (протоколи загальних 
зборів членів товариства та ревізій, 
відомості, звіти, листування) 
 

10 вересня 
1916 

11 грудня 
1919 

 

91  

118  Те саме, 10-го Федоро-
Сухомлинівського  

15 вересня 
1916 

липень 
1919 

 

83  

119  Те саме, 10-го Федоро-
Сухомлинівського кредитного 
товариства  

14 листопада 
1916 

9 травня 
1919 

 

82  

120  Те саме, Широківського кредитного 
товариства  
 

12 вересня 
1916 

22 травня 
1920 

 

121  

121  Документи про порядок здійснення 
хлібних операцій щодо заготівлі 
ячменя та жита для потреб армії  
Шестернянським кредитним 
товариством (витяг із протоколу 
загальних зборів членів товариства, 
договори, посвідчення, квитанції, 
листування та інш.) 
  
 
 
 

20 січня 
1916 

7 травня 
1919 

 

108  



29 
 

1 2 3 4 5 6 
122  Документи про відкриття та 

діяльність Шестернянського кредит-
ного товариства (статут, протоколи 
загальних зборів членів товариства та 
ревізій, звіти, доповіді, відомості, 
листування та інш.) 
 

15 листопада 
1916 

27 червня 
1918 

142  

123  Договори на поставку 6-им Федоро-
Сухомлинівським позичково-
ощадним товариством пшениці, 
ячменю та жита для потреб армії; 
листування з хлібно-фуражним 
відділом Херсонського комісаріату 
продовольства, Херсонською 
повітовою управою про порядок 
розрахунків за поставлений спілці 
хліб, надання авансу на закупку 
зерна, підтвердження в отриманні 
квитанцій за здані продукти 
 

18 серпня 
1916 

8 липня 
1919 

 

66  

124  Договори на поставку 7-им Федоро-
Сухомлинівським позичково-
ощадним товариством пшениці, 
ячменю та жита для потреб армії; 
листування з правлінням товариства 
про порядок розрахунків за 
поставлений спілці хліб, отримання 
товариством насіннєвого матеріалу, 
надання посвідчень Державного 
хлібного бюро на право придбання 
товарів за зданий хліб 
 

10 жовтня 
1916 

17 червня 
1919 

 

88  

125  Звіти про діяльність Акмечетського 
кредитного товариства 

16 лютого 
1916 

30 вересня 
1920 

 
 
 
 
 
 
 
 

89  



30 
 

1 2 3 4 5 6 
126  Листування з правлінням 

Миколаївсько-Козельського кредит-
ного товариства про порядок 
розрахунків за поставлений хліб для 
потреб армії, постачання товарами 
селян, які здали зерно хлібному бюро,  
надання посвідчень на право 
закупівлі хліба, підтвердження в 
отриманні квитанцій за здане зерно, 
укладання договорів з Миколаївською 
земською конторою на поставку зерна 
та з інш. питань 
 

29 квітня 
1916 

14 липня 
1919 

 

125  

127  Відомості про особовий склад 
правління Петровського кредитного 
товариства та по позиках, наданих 
товариством; звіти про діяльність 
товариства 
 

15 листопада 
1916 

19 квітня 
1920 

87  

  1917 рік 
 

   

128  Документи про діяльність 
Березівського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів членів 
товариства та ревізій, відомості, звіти, 
листування та інш.) 
  

17 квітня 
1917 

28 вересня 
1920 

 

94  

129  Те саме, Добренського ощадно-
позичкового товариства  

6 червня 
1917 

31 липня 
1919 

 

78  

130  Те саме, Єфінгарського  ощадно-
позичкового товариства  

7 травня 
1917 

11 вересня 
1920 

 

152  

131  Те саме, Малаївсько-Лідіївського 
кредитного товариства  

9 січня 
1917 

6 грудня 
1919 

 
 
 

86  
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132  Документи про діяльність 

Тернівського кредитного товариства 
(протоколи загальних зборів членів 
товариства та ревізій, відомості, звіти, 
листування та інш.)  

11 липня 
1917 

6 січня 
1921 

 
 

100  

133  Те саме, 4, 5, 6, 7-го Федоро-
Сухомлинівських кредитних 
товариств  
 

14 квітня 
1917 

10 листопада 
1920 

 

364  

134  Договори на поставку 
Костянтинівським кредитним 
товариством зерна для потреб армії; 
посвідчення, надані членам правління 
на право отримання товарів;  
листування з правлінням товариства 
про порядок розрахунків за здане 
зерно 
 

10 квітня 
1917 

12 червня 
1919 

 

87  

135  Листування з правлінням 
Солонівського кредитного товариства 
про погашення позик згідно 
встановлених строків, відпуск товару, 
утримання ліжок імені Спілки в 
лазареті Червоного Хреста у 
приміщенні Морського зібрання та 
інш. питань 
 

4 травня 
1917 

7 квітня 
1919 

 

25  

136  Листування з правлінням 
Мішковського кредитного товариства 
про порядок закупівлі товарів, 
внесення вкладів на поточний 
рахунок спілки для збільшення 
основного капіталу  
 

2 серпня 
1917 

24 липня 
1919 

10  

137  Листування з правлінням 
Заградівського кредитного товариства 
про порядок здійснення хлібних 
операцій, надання посвідчень на 
право отримання товарів та закупівлі 
хліба 
 
 

25 серпня 
1917 

10 вересня 
1919 

 

25  
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1 2 3 4 5 6 
138  Листування з правлінням Засільської 

громадської ощадно-позичкової каси 
про порядок здійснення хлібних 
операцій, надання переваг при 
розподілі товарів постачальникам,  
надання авансу на закупівлю зерна, 
підтвердження в отриманні квитанцій 
за здані ячмінь, овес і жито 
 

11 вересня 
1917 

15 березня 
1920 

50  

  Бухгалтерія 
 

   

  1915 рік 
 

   

139  Статут Миколаївської кредитної 
спілки кооперативів. Документи про 
участь  Миколаївської спілки 
кредитних і позичково-ощадних 
товариств  в реалізації 5½ % облігацій 
Державного військового 
короткострокового займу випуску 
1915 року (заяви, квитанції, 
розрахункові таблиці, відомості, 
листування та інш.). Правила по 
умовних вкладах в установах 
дрібного кредиту для заснування 
капіталу на придбання облігацій 
Державного військового 
короткострокового займу випуску 
1916 року; відомості про прийняті 
закази на військовий займ 1916 року 
2-го випуску  
 

25 листопада 
1915 

8 серпня 
1919 

206  

  1916 рік 
 

   

140  Обіжники, постанови, листування з 
Московським народним банком про 
матеріально-технічне забезпечення 
кредитних товариств та здійснення 
банківських операцій 
 
 
 
 
 

2 січня 
1917 

14 грудня 
1918 

 

221  
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141  Документи про діяльність спілок 

кредитних і позичково-ощадних 
товариств Херсонської губернії 
(протоколи надзвичайних зборів, 
звіти, баланси, відомості про стан 
поточних рахунків, листування та 
інш.) 
 

28 грудня 
1916 

31 серпня 
1917 

 

159  

142  Відомості про стан поточних рахунків 
Миколаївської спілки кредитних і 
позичково-ощадних товариств в 
Петроградському міжнародному 
комерційному банку; листування з 
Миколаївським відділенням банку 
про відкриття рахунку спілці, надання 
чекової книжки та порядок 
здійснення фінансових розрахунків і 
операцій 
 

18 листопада  
1916 

26 червня 
1918 

 

93  

  1917 рік 
 

   

143  Документи про діяльність спілок 
кредитних і позичково-ощадних 
товариств Херсонської губернії 
(звіти, зведені баланси, відомості про 
стан поточних рахунків при 
відділеннях Державного банку та 
інш.) 
 

1 січня 
1917 

18 березня 
1918 

98  

144  Листування з Миколаївським 
відділенням З’єднаного банку про 
стан поточного рахунку спілки,  
порядок здійснення розрахунків; 
відкриття кредиту на закупівлю хліба 
для потреб армії, про хід реалізації та 
порядок сплати за облігації 5½% 
Державного короткострокового 
військового займу 2-го випуску за 
підписками кредитних товариств та з 
інш. питань 
 
 
 
 

2 січня 
1917 

13 січня 
1918 

 

181  
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145  Листування з Одеською спілкою 

кредитних і позичково-ощадних 
товариств про порядок здійснення 
фінансових операцій, відрядження за 
кордон для встановлення відносин з 
іноземними торговельними фірмами,  
вступ до «Центрального бюро 
об’єднаних кооперативів з питань 
закупівлі металу, сільськогос-
подарських машин і палива» та інш. 
 

7січня 
1917 

24 грудня 
1918 

260  

146  Листування з Миколаївським 
відділенням Державного банку про  
порядок здійснення розрахунків по 
фінансових операціях, проведення 
ревізій, інструктажів, курсів 
рахівників і нарад з кооперативних 
питань, порядок надання річної 
звітності,  допомоги військовим 
чинам та їх сім’ям; з фінансовим 
комітетом м. Миколаєва про дозвіл на 
безперешкодне отримання і розподіл 
між товариствами коштів спілки; 
умови прийому розмінних білетів  
 

10 січня 
1917 

30 грудня 
1918 

 

265  

147  Посвідчення та відрядження, надані 
членам правління Миколаївскої 
спілки для проведення ревізій, 
виявлення недоліків і труднощів в 
справі заготівлі хліба, придбання 
товарів, отримання вантажів; участі в 
з’ їздах і нарадах представників спілок  
та інш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 січня 
1917 

31 грудня 
1918 

 

301  
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148  Архівний опис № 1 справ постійного 

зберігання фонду № 54 за 1915-1921 
роки 

 10  

 
До опису внесено 148 (сто сорок вісім) справ з № 1 по № 148. 
 
Опис складений головним спеціалістом відділу               В.В.Нечитайло 
зберігання, обліку та довідкового апарату 
24.05.2012  
 
 
СХВАЛЕНО                                                             
Протокол засідання ЕПК 
держархіву Миколаївської області           
від_____________№___                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Перевідна таблиця номерів справ 
Новий № 
справи 

Старий № 
справи 

 Новий № 
справи 

Старий № 
справи 

 

1 2  1 2 
1 236  40 108 
2 55  41 103 
3 2  42 12 
4 10  43 20 
5 4  44 24 
6 3  45 113 
7 161  46 102 
8 5  47 100 
9 101  48 27 
10 6  49 11 
11 7  50 18 
12 26  51 163 
13 162  52 89 
14 9  53 110 
15 8  54 19 
16 29  55 91 
17 22  56 112 
18 23  57 115 
19 15  58 33 
20 21  59 34 
21 36  60 38 
22 93  61 39 
23 92  62 35 
24 94  63 31 
25 13  64 32 
26 111  65 98 
27 107  66 40 
28 109  67 235 
29 14  68 1 
30 16  69 144 
31 114  70 133 
32 96  71 207 
33 97  72 124 
34 90  73 131 
35 95  74 132 
36 87  75 182 
37 25  76 129 
38 30  77 127 
39 17  78 166 



37 
 

1 2  1 2 
79 125  114 167 
80 126  115 170 
81 176  116 169 
82 126а  117 140 
83 183  118 141 
84 181  119 153 
85 209  120 174 
86 188  121 151 
87 186  122 135 
88 185  123 148 
89 142  124 147 
90 150  125 192 
91 139  126 146 
92 191  127 168 
93 149  128 195 
94 196  129 134 
95 193  130 198 
96 178  131 152 
97 177  132 173 
98 179  133 171 
99 197  134 155 
100 238  135 156 
101 145  136 130 
102 204  137 154 
103 202  138 201 
104 203  139 218 
105 205  140 220 
106 208  141 237 
107 234  142 217 
108 189  143 37 
109 164  144 219 
110 184  145 223 
111 190  146 221 
112 143  147 222 
113 160    
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В опису пронумеровано 37 (тридцять сім) аркушів. 
 
 
Головний спеціаліст відділу зберігання,    В.В.Нечитайло 
обліку та довідкового апарату 
24.05.2012 
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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 № Ф-54 
 

Категорія № 3 
 

Миколаївська спілка кредитних і ощадно-позичкових товариств 
 
 

За станом на 25.04.2012 за фондом № Ф-54 значилась  
147 справ за  1915-1921 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 № 148 
за рахунок чого збільшено загальну кількість справ.  

За станом на 24.05.2012 за описом № 1 фонду № Ф-54 значиться 148 
 справ за  1911-1921 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 
24.05.2012 
 
Зміни до облікових документів внесено: 
 
Заступник директора- 
головний зберігач фондів                            Г.Б.Пікуль 
_________________ 2012  


