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Передмова  до опису № 1 фонду № 308 

Миколаївська міська лікарня 
за 1861-1919 роки 

 

Миколаївська міська лікарня – перша лікувальна установа в місті.  
У 1831 році миколаївський міський лікар поставив питання перед міською 

думою про необхідність відкриття при міській богадільні лікарні на 30 хворих 
(ф. 222, оп. 1, спр. 32, арк. 2-6). Датою заснування лікарні вважається 1838 рік. 

Перебувала у відданні Миколаївської міської думи, з 1872 року – 
Миколаївської міської управи. На чолі лікарні стояла піклувальна рада, що 

відала фінансовими і господарськими справами, медичним персоналом, та 
звітувала про прибутки і видатки лікарні перед міською управою. 

 По документах архіву діяльність лікарні простежується протягом  
1863-1919 років. 

Старий архівний опис не відповідав сучасним вимогам обліку і пошуку 
інформації, тому 2015 року здійснено його перероблення.  

До опису включено 105 справ, а саме: протоколи засідань піклувальної 
ради; відомості про кількість хворих, вилікуваних та померлих у лікарні, про 
суми заробітної плати службовцям лікарні;  звіти про роботу лікарні, про 

витрати на утримання чоловічих палат в лікарні, про рух і стан хворих, про 
лікування хворих у венеричному та сифілітичному відділеннях; статистичні 

відомості про кількість хворих за видами хвороб; про медичний розтин раптово 
померлих, про хірургічні операції; листування про направлення хворих до 

лікарні та перерахування коштів за лікування. про проведення заходів у зв’язку 
із спалахом холери;  списки міщан, арештантів, повій, відставних нижніх чинів 

морського відомства, їхніх дружин і дітей, які перебували у лікарні; послужні 
списки лікарів лікарні; проект, кошторис, технічні характеристики 

переобладнання пральні при лікарні; документи щодо будівництва лікарні; 
старий архівний опис № 1 справ постійного зберігання та ін. До опису включені 

документи Одеської міської лікарні (спр. № 3). 
 Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом, усередині 
річних розділів – за ступенем важливості документів, заголовки справ 

уніфіковані. 
 

 
Заступник начальника відділу зберігання,     

обліку та довідкового апарату       С.П.Чернова 
_________2015 
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Миколаївська міська лікарня  ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор Державного архіву 

Миколаївської області 
  

____________ Л.Л.Левченко 
 

________ 2015  
Фонд № 308                                                                      

Опис № 1 
справ постійного зберігання 

за  1861-1919 роки 
 

 

№ 

з\п 

Інд. 

спра-
ви 

Заголовок справи Крайні 

дати доку-
ментів 

Кіль-

кість 
арку-

шів 

При-

мітки 

 

1 2 3 4 5 6 

  1861 рік 

 

   

1  Листування з міською поліцією про 
супроводження хворих працівників 

до лікарні 
 

05 січня 
10 грудня 

1861 

47  

  1863 рік 
 

   

2  Відомості миколаївського лікувально-
поліцейського комітету про прибуття 

та вибуття повій. Звіти про витрати 
коштів лікарнею. Листування з 

міською думою, морським шпиталем, 
піхотними резервними батальйонами 

та ін. про перерахування коштів за 
лікування; про вживання заходів 

щодо боротьби із сифілісом, з 
поліцією про розшук осіб, хворих на 
сифіліс та тих, хто не з’явився  до 

лікарні у встановлені терміни для 
медичного огляду 

 

10 cічня 
1863 

10 грудня 
1876 

 

139  

  1864 рік 

 

   

3  Листування з Одеським наказом 

громадського піклування про 
фінансування Одеської міської 

лікарні; заяви про перерахування 
коштів за лікування  

15 квітня 

30 грудня 
1864 

141  
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1 2 3 4 5 6 

  1868 рік 

 

   

4  Листування з управлінням микола-

ївського військового губернатора, 
міською думою, управлінням 

миколаївського коменданта про 
направлення громадян до лікарні та 

перерахування коштів за лікування 
 

9 січня 

1868 
10 січня 

1869 

203  

  1871 рік 
 

   

5  Листування з управлінням Микола-
ївського військового губернатора про 
списання коштів за лікування. 

Рапорти контори лікарні до 
піклувальної ради лікарні щодо 

потреб на утримання  лікарні. 
Відомості про надходження та 

витрати коштів на утримання лікарні, 
про недоїмкову суму 

 

вересень 
1871 

02 квітня 

1872 

297  

  1872 рік 

 

   

6  Звіти про роботу лікарні за  

1872-1875 роки, про витрати коштів 
на утримання лікарні за серпень  
1908 року 

 

 25  

  1876 рік 

 

   

7  Листування з міськими управою, 

поліцією, місцевою командою про 
прийом хворих до лікарні 

12 жовтня 

1876 
29 серпня 

1877 
 

100  

8  Листування з приставами про 
направлення повій до лікарні для 

медичного огляду та лікування. 
Списки повій і міщан, які перебували 

у лікарні, з визначенням суми коштів 
за лікування. Контракт і умови щодо 
постачання молока і м’яса до лікарні 

(1876-1878) 
 

01 червня 
1876 

29 грудня 
1882 

347  
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1 2 3 4 5 6 

  1877 рік 

 

   

9  Листування з Миколаївським війсь-

ковим губернатором, міськими упра-
вою, казначейством, миколаївським 

опікунським про в’язниці комітетом 
про надання відомостей щодо 

арештантів цивільного відомства, які 
лікувалися в міській лікарні, та 

перерахування коштів за їх лікування. 
Сповіщення наглядача міської 

в’язниці про супроводження 
арештантів до лікарні  
 

01 вересня 

1877 
21 лютого 

1882 

350  

10  Листування з міськими управою, 
поліцією, місцевою командою про 

супроводження і прийом хворих до 
лікарні,  виписку вилікуваних, 

повернення майна померлих хворих; з 
резервним піхотним батальйоном про 

направлення до лікарні та 
перерахування коштів за лікування 

військових та членів їхніх родин; з 
архівом миколаївського порту про 

надання довідок про військових, які 
перебували на лікуванні в лікарні 
 

11 березня 
1877 

02 грудня 
1879 

173  

  1878 рік 
 

   

11  Статистичні відомості про кількість 
померлих і вилікуваних у лікарні 

 
 
 

26 липня 
1878 

11 лютого 
1882 

141  

  1879 рік 
 

   

12  Листування з міськими управою та 

поліцією, правлінням міщанського 
товариства, приставами та ін. про 

направлення осіб до лікарні, 
стягнення коштів за лікування. 

Списки міщан, які перебували у 
лікарні, з визначенням суми коштів за 

лікування 

05 квітня 

1879 
16 січня 

1881 

299  
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1 2 3 4 5 6 

13  Листування з міською управою, 

управлінням Миколаївського комен-
данта Одеського військового округу, 

55-м резервним піхотним батальйо-
ном та ін. про направлення підсудних 

нижніх чинів військово-сухопутного 
відомства до лікарні, відомості про їх 

кількість та суму коштів за лікування 
  

14 грудня 

1879 
26 лютого 

1881 

102  

14  Листування з міською управою, 
управлінням Миколаївського комен-

данта Одеського військового округу 
про направлення підсудних нижніх 
чинів військово-сухопутного відом-

ства до лікарні. Списки підсудних 
нижніх чинів військово-сухопутного 

відомства, які перебували у лікарні, з 
визначенням суми коштів за 

лікування 
 

грудень 
1879 

29 вересня 
1882 

68  

15  Листування з приставами міста про 
направлення до лікарні повій для 

медичного огляду. Списки повій, які 
лікувались в лікарні 

 

07 вересня 
1879 

16 грудня 
1880 

220  

  1880 рік 
 

   

16  Копія журналу міської управи щодо 
зауважень Миколаївського  військо-

вого губернатора після відвідування 
лікарні. Повідомлення міської управи 

про призначення наглядачем лікарні 
Колезького асесора Пономарьова І.Н.  

 

06 лютого 
16 липня 

1880 

4  

17  Копія пропозиції Миколаївського 

військового губернатора щодо 
розміру оплати нижніми військовими 

чинами за добове утримання у лікарні 
і поховання померлих 

 

03 квітня 

1880 

2  

18  Відомості стосовно хворих, померлих 
у лікарні 

 
 

04 січня 
31 грудня 

1880 

51  
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1 2 3 4 5 6 

19  Відомості про кількість арештантів 

міської в’язниці, які протягом  
1879 року лікувались при арештантсь-

кому відділені міської лікарні, та 
кількість померлих серед них. Табель 

оплати за добове утримання нижніх 
військових чинів в цивільних 

лікарнях та поховання померлих 
 

23 січня 

1880 
02 квітня 

1881 

7  

20  Щомісячні відомості щодо суми 
заробітної плати службовцям лікарні, 

надіслані для затвердження до міської 
управи 
 

02 лютого 
13 грудня 

1880 

32  

21  Листування з міськими управою,  
поліцією, приставами ті ін. про 

направлення хворих на лікування, 
стягнення коштів за перебування у 

лікарні. Відомості про нижніх 
військових чинів, солдат, дружин та 

їхніх дітей, які померли у лікарні з 
вказівкою суми коштів за лікування 

  

02 січня 
29 грудня 

1880 

369  

22  Листування з міською і міською 

міщанською управами, міською 
поліцією, приставами про направ-
лення хворих до лікарні. Відомості 

про миколаївських міщан, які 
пролікувалися в лікарні з визна-

ченням суми коштів за лікування 
 

14 листопада 

1880 
09 жовтня 

1881 

233  

23  Листування з міськими управою, 
поліцією та в’язницею, про 

направлення арештантів до лікарні. 
Списки арештантів цивільного 

відомства, які перебували у лікарні, з 
визначенням суми коштів за 

лікування 
 

 
 
 

 
 

04 грудня 
1880 

02 червня 
1881 

62  
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1 2 3 4 5 6 

24  Листування з наглядачем міської 

в’язниці, наглядачем приміщення 
арештованих Мировими суддями 

міста Миколаїв, 55-м резервним 
піхотним батальйоном та ін. про 

направлення арештантів до лікарні. 
Списки арештантів цивільного 

відомства, які перебували у лікарні, з 
визначенням суми коштів за 

лікування 
 

01 січня 

1880 
03 грудня 

1881 

130  

25  Листування з 56-м резервним 
піхотним батальйоном, міською 
поліцією про прийом хворих до 

лікарні 
 

09 жовтня 
20 листопада 

1880 

39  

  1881 рік 
 

   

26  Протоколи засідань піклувальної ради 
лікарні. Журнал засідання Микола-

ївського особливого у міських 
справах присутствія від 27 березня 

1899 року. Відомості щодо кількості 
хворих за віком, статтю, соціальним 

станом; щодо медичного розтину 
раптово померлих хворих. Статис-
тичні відомості щодо кількості осіб, 

які лікувались в лікарні. Звіти про 
витрати лікарнею коштів. Листування 

з Миколаївським військовим губерна-
тором про право євреїв обіймати 

медичні посади, про особовий склад 
та ін. Прохання лікарів з різних 

питань 
 

01 січня 
1881 

липень 
1899 

102  

27  Протокол засідання піклувальної ради 
лікарні від 19 серпня 1882 року. 

Листування з міською управою з 
особового складу. Щомісячні 

відомості щодо суми заробітної плати 
службовцям лікарні 
 

 
 

05 грудня 
1881 

грудень 
1882 

29  



8 

 

1 2 3 4 5 6 

28  Листування з міською управою, 

приставами, 56-м резервним піхотним 
батальйоном про направлення хворих 

до лікарні та стягнення коштів за 
лікування 

 

09 березня 

23 листопада 
1881 

39  

29  Листування з міською управою, 

Херсонським повітовим поліцейсь-
ким управлінням про стягнення 

коштів за лікування нижніх військо-
вих чинів та членів їхніх родин. 

Списки відставних нижніх чинів 
морського відомства, їхніх дружин і 
дітей, які перебували у лікарні, з 

визначенням суми коштів за 
лікування 

  

02 червня 

20 вересня 
1881 

24  

30  Листування з міським управою і 

поліцією про направлення до лікарні 
осіб з розладом розумових здібностей 

 

07 червня 

03 жовтня 
1881 

8  

31  Листування з міськими управою і 

поліцією, приставами про 
направлення хворих до лікарні 

 
 

29 липня 

1881 
18 вересня 

1882 

110  

32  Листування з міською управою, 

приставами про направлення хворих 
до лікарні та стягнення коштів за 

лікування 
 

13 листопада 

1881 
04 лютого 

1882 

70  

33  Листування з міською поліцією, 
приставами, лікарняною частиною 

залізниці про направлення хворих до 
лікарні  

 

03 січня 
24 листопада 

1881 

96  

34  Листування з міською поліцією, 

приставами про направлення хворих 
до лікарні  (у т. ч. венеричних хворих) 

 

01 лютого 

29 грудня 
1881 

45  

35  Лист міської управи про грошове 
заохочення фельдшера лікарні за 

здійснення щеплення від віспи  
 

13 червня 
1881 

1  
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1 2 3 4 5 6 

36  Листування з міською поліцією про 

стягнення коштів за лікування повій. 
Списки повій, які перебували у 

лікарні, з визначенням суми коштів за 
лікування 

 

11 серпня 

1881 
06 лютого 

1882 

55  

37  Листування з міською управою,  

55-м резервним піхотним батальйо-
ном про направлення хворих до 

лікарні та стягнення коштів за 
лікування (у т. ч. за рахунок казни). 

Списки відставних нижніх чинів 
військово-сухопутного відомства, 
їхніх дружин і дітей, які перебували у 

лікарні, з визначенням суми коштів за 
лікування 

 

25 вересня 

1881 
18 січня 

1883 

178  

38  Листування з міською поліцією про 

направлення хворих до лікарні та 
стягнення коштів за лікування  

 
 

01 листопада 

1881 
26 вересня 

1882 

82  

39  Листування з управлінням Микола-
ївського коменданта Одеського 

військового округу про направлення 
хворих до лікарні. Списки підсудних 
нижніх чинів військово-сухопутного 

відомства, які перебували у лікарні, з 
визначенням суми коштів за 

лікування 
 

13 січня 
24 листопада 

1881 

17  

40  Листування з управлінням Микола-
ївського коменданта Одеського 

військового округу, міською в’язни-
цею, приставами про направлення 

хворих до лікарні. Списки підсудних 
нижніх чинів цивільного відомства, 

арештантів, які перебували у лікарні, 
з визначенням суми коштів за 

лікування 
 

08 грудня 
1881 

28 грудня 
1882 

167  

41  Відомості про хворих, померлих 

протягом січня – листопада 1881 року 
  

 52  
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42  Описи майна, що залишено після 

смерті хворих людей у лікарні 
 

 

07 травня 

11 червня 
1881 

12  

43  Щомісячні відомості про суми 

заробітної плати службовцям лікарні, 
надіслані для затвердження до міської 

управи 
 

січень 

15 грудня 
1881 

32  

  1882 рік 
 

   

44  Документи (заява, договір, опис 
майна) щодо оренди лікарнею 
додаткових приміщень у міщанина 

Стрельченка 
 

13 вересня 
1882 

31 жовтня 

1883 

5  

45  Статистичні відомості про померлих 
у лікарні за 1882 рік 

 

 47  

46  Листування з міськими управою, 

поліцією, приставами та ін. про 
направлення хворих до лікарні та 

стягнення коштів за лікування. 
Список міщан, які перебували у 

лікарні, з визначенням суми коштів за 
лікування 
 

01 грудня 

1882 
11 листопада 

1883 

72  

47  Акт і квитанція про стягнення коштів 
за лікування Козлової Олени за 

рахунок коштів, що залишились після 
її смерті 

 

20-29 
квітня 

1882 

3  

  1883 рік 

 

   

48  Листування з міською міщанською 

управою про направлення хворих до 
лікарні. Прохання осіб, надіслані до 

міської управи, щодо плати за 
лікування. Список міщан, які 

перебували у лікарні, з визначенням 
суми коштів за лікування  
 

 
 

03 лютого 

1883 
06 жовтня 

1884 

53  
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49  Листування з міською поліцією, 

міським піклувальним про в’язниці 
комітетом, приставами та ін.  про 

направлення хворих до лікарні, 
надання даних про осіб, які перебува-

ли у лікарні. Списки арештантів, які 
утримувалися у тюремному відді-

ленні лікарні, та міщан, які арештова-
ні Мировими суддями та перебували 

у лікарні 
 

06 квітня 

1883 
26 січня 

1884 

31  

  1884 рік 
 

   

50  Відомості про надходження та 

витрати коштів в лікарні за 1884 рік 
 

 66  

51  Статистичні відомості про кількість 
хворих за видами хвороб; про 

медичний розтин раптово померлих, 
про хірургічні операції за 1884 рік 

 

 16  

52  Листування з міською поліцією про 

стягнення коштів за перебування у 
лікарні 

 

12 травня 

1884 
08 липня 

1885 
 

49  

  1885 рік 

 

   

53  Листування з міською і міською 

міщанською управами та ін. про 
направлення хворих до лікарні та 

стягнення коштів за лікування. 
Список повій, які перебували на 

лікуванні в лікарні 
 

25 січня 

30 грудня 
1885 

56  

54  Листування з міськими міщанською 
управою і поліцією, приставами та ін. 

про направлення хворих до лікарні 
 

02 січня 
15 липня 

1885 

400  

55  Листування з міською міщанською 
управою, повітовими правліннями, 
приставами про направлення хворих 

до лікарні 
 

17 червня 
31 грудня 

1885 

384  
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56  Листування з міською міщанською 

управою, єврейською міською 
лікарнею та ін. про направлення 

хворих до лікарні 
 

02 червня 

03 липня 
1885 

4  

  1886 рік 
 

   

57  Листування з міською міщанською 
управою, єврейською міською 

лікарнею, приставами про 
направлення хворих до лікарні 

 

02 січня 
12 серпня 

1886 

545  

58  Листування з міською міщанською 
управою, приставами та ін. про 

направлення хворих до лікарні 
 

14 серпня 
29 грудня 

1886 

300  

  1888 рік 
 

   

59  Документи (кошториси, умови, 
проекти, договори постачання) щодо 

будівництва міської лікарні. Копія 
протоколу засідання піклувальної 

ради лікарні про підсумки розгляду 
комісією проектів будівлі міської 

лікарні від 28 серпня 1886 року  
 

08 жовтня 
1888 

31 липня 
1889 

120  

  1889 рік 

 

   

60  Документи (договори, рапорти, звіт, 

листування) щодо будівництва 
міської лікарні 

05 серпня 

29 грудня 
1889 

 

117  

61  Листування наглядача при 

будівництві міської лікарні з міською 
управою про постачання будівельних 

матеріалів 
 

26 липня 

08 серпня 
1889 

3  

  1890 рік 
 

   

62  Документи (кошториси, звіти, 
договори, заяви. листування) щодо 
будівництва міської лікарні 

 
 

09 січня 
1890 

23 січня 

1891 

228  
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63  Листування з приставами про 

направлення повій до лікарні для 
медичного огляду 

 

02 січня 

20 листопада 
1890 

 

169  

  1891 рік 

 

   

64  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні; запрошення членам піклу-
вальної ради для участі у засіданнях 

 

09 квітня 

1891 
10 березня 

1893 
 

10  

65  Протоколи засідань піклувальної ради 
лікарні 
 

17 травня 
1891 

30 липня 

1915 
 

50  

66  Протоколи засідань піклувальної ради 
лікарні; запрошення членам піклу-

вальної ради лікарні для участі у 
засіданнях 

 

26 липня 
1891 

20 листопада 
1892 

42  

  1892 рік 

 

   

67  Відомості про хворих на заразні 

хвороби по Миколаєву і 
Миколаївській області за травень 
1892 року. Статистичні відомості 

стосовно померлих у лікарні за 
квітень 1905 року 

 

 8  

  1893 рік 

 

   

68  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні; запрошення членам піклу-
вальної ради для участі у засіданнях 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

18 квітня 

13 грудня 
1893 

17  
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  1894 рік 

 

   

69  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні; запрошення членам піклу-
вальної ради для участі у засіданнях. 

Опис міського казарменого майна за 
станом на 01 січня 1894 року. 

Приймальний опис майна міських 
казарм, приміщення яких займав  

58-й піхотний Празький полк (1897)  
 

28 січня 

1894 
03 травня 

1897 
 

 

21  

  1895 рік 
 

   

70  Протокол засідання піклувальної ради 

лікарні; запрошення членам піклу-
вальної ради для участі у засіданні 

 

13-15 

березня 
1895 

 

4  

  1896 рік 

 

   

71  Відомості про потреби лікарні. 

Листування з міською управою про 
фінансово-господарські потреби лі-

карні. Кошториси, заяви на підрядні 
роботи, послуги; квитанції на оплату 

наданих послуг, рахунки 
  

26 жовтня 

1896 
30 грудня 

1897 

304  

  1897 рік 

 

   

72  Відомості щодо витрат на утримання 

лікарні (паливо, продовольство, 
заробітна плата та ін.) за 1897 рік 

 

 124  

  1899 рік 

 

   

73  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні. Документи (прохання, заяви, 
листування) щодо розслідування 

безладу в міській лікарні та 
притиснення православних лікарів з 

боку лікарів – іудеїв 
 
 

 
 

10 травня 

1899 
25 квітня 

1901 

54  
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74  Листування з міською поліцією про 

стягнення коштів за лікування  

27 лютого 

1899 
24 січня 

1901 
 

65  

  1900 рік 
 

   

75  Протоколи приставів щодо  
пред'явлення вимог про сплату боргів 

за лікування. Листування з міськими 
міщанською управою, поліцією про 

стягнення коштів за лікування в 
лікарні 
 

08 січня 
1900 

11 січня 
1901 

151  

76  Листування з Київським губернським 
у селянських справах присутствієм, 

міською поліцією про стягнення 
коштів за лікування  

 

31 січня 
1900 

28 листопада 
1903 

 

11  

77  Листування з міською поліцією про 

стягнення коштів за лікування  
 

02 березня 

23 липня 
1900 

 

8  

78  Послужні списки лікарів лікарні, 

укладені 31 серпня 1900 року 
  

 58  

  1901 рік 

 

   

79  Звіти про роботу жіночої і чоловічої 

палат, кількість хворих. Відомості 
про кількість хворих, вилікуваних та 

померлих у лікарні. Списки службов-
ців і обслуговуючого персоналу на 

отримання заробітної плати. Копія 
кошторису на утримання лікарні 

Полтавського богоугодного закладу 
на 1909 рік та ін. 

 

січень 

1901 
20 жовтня 

1909 

212  

80  Списки службовців і обслуговуючого 

персоналу лікарні на отримання 
заробітної плати 
 

червень 

1901 
грудень 

1907 

 
 

16  
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  1902 рік 

 

   

81  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні 
 

07 червня 

1902 
20 вересня 

1904 
 

43  

82  Звіти про витрати на утримання 
чоловічих палат в лікарні, про рух і 

стан хворих, про лікування хворих у 
венеричному та сифілітичному жіно-

чих відділеннях та ін. за 1902 рік. 
Відомості про кількість хворих, 
вилікуваних та померлих у лікарні за 

1902 рік 
 

 153  

83  Відомості щодо руху амбулаторних 
хворих за лютий-листопад 1902 року 

 

 11  

84  Щомісячні таблиці контори лікарні 

щодо померлих за 1902 рік 
 

 65  

85  Листування з міською міщанською 
управою, приставами про стягнення 

коштів за лікування  
 

08 червня 
1902 

08 січня 
1903 

 

12  

  1904 рік 
 

   

86  Прохання щодо призначення 
грошових виплат за вислугу років, 

надання грошової допомоги, 
зарахування до штату лікарні, 

звільнення з посади та ін. 
 

11 червня 
1904 

15 листопада 
1905 

113  

  1905 рік 
 

   

87  Протокол засідань піклувальної ради 
лікарні від 05 грудня 1905 року 

 
 
 

 
 

 2  
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  1907 рік 

 

   

88  Листування з міською управою про 

фінансування витрат в лікарні. 
Свідоцтво про хворобу Шустера Р.Б. 

 

19 січня 

1907 
28 листопада 

1908 
 

4  

  1908 рік 
 

   

89  Щомісячні таблиці контори лікарні 
щодо померлих 

 

травень 
1908 

01 січня 
1910 

 

23  

90  Акти списання білизни, порваної 
психічнохворими, та білизни, що 

прийшла в непридатність 
 

18 квітня 
1908 

12 червня 
1912 

 

74  

  1909 рік 

 

   

91  Листування з міськими думою і 

управою, піклувальною радою лікарні 
про будівництво спеціальної будівлі 

для обслуговуючого персоналу 
лікарні, ремонт палат, встановлення 
поліцейського поста у воріт лікарні, 

фінансування лікарні. Витяги із книги 
записів відвідування лікарні 

керівними особами і членами 
піклувальної ради лікарні 

 

  09 червня 

15 грудня 
1909 

48  

  1910 рік 

 

   

92  Сповіщення Товариства лікарів у 

Миколаєві про проведення засідання, 
на якому заслуховуватиметься 

доповідь про розповсюдження 
бугорчатки 

  
 
 

 
 

10 травня 

1910 

1  
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  1911 рік 

 

   

93  Проект, кошторис, технічні 

характеристики переобладнання 
пральні при лікарні 

 

12 травня 

05 жовтня 
1911 

18  

94  Пропозиція Акціонерного товариства 

«Артур Коппель» щодо постачання 
устаткування для механічної пральні 

при лікарні 
 

21 квітня 

1911 

1  

95  Листування з міською управою про 
проведення заходів у зв’язку із 
спалахом холери 

 

13-16 
травня 
1911 

4  

  1913 рік 

 

   

96  Запрошення членам піклувальної 

ради лікарні для участі у засіданнях 
 

 

15 лютого 

17 грудня 
1913 

44  

  1914 рік 

 

   

97  Запрошення членам піклувальної 

ради лікарні для участі у засіданнях 
 
 

17 січня 

22 грудня 
1914 

24  

  1915 рік 
 

   

98  Запрошення членам піклувальної 
ради лікарні для участі у засіданнях 

 
 

09 січня 
29 грудня 

1915 

27  

99  Медичні свідоцтва щодо історії 
хвороби, посвідчення, що 

підтверджують лікування в лікарні 
 

08 травня 
1915 

10 червня 
1917 

 

27  

100  Платіжні відомості на отримання 

заробітної плати службовцями 
єврейської лікарні за січень 1915 року 
 

 
 

 2  



19 

 

1 2 3 4 5 6 

  1917 рік 

 

   

101  Рахунки, квитанції, замовлення, 

виправдувальні документи щодо 
витрат коштів на будівництво 

амбулаторної будівлі при лікарні 
 

09 листопада 

1917 
04 лютого 

1918 
 

156  

102  Медичні свідоцтва щодо історії 
хвороби, посвідчення, що 

підтверджують лікування в лікарні (є 
рентгенівський знімок правої легені 

хворого)   
 

03 лютого 
28 травня 

1917 

9  

103  Платіжні відомості на отримання 

заробітної плати адміністративним 
персоналом за 1917 рік 

 

 43  

  1919 рік 

 

   

104  Протоколи засідань піклувальної ради 

лікарні 
 

03 січня 

11 березня  
1919 

 

91  

105  Архівний опис № 1 справ постійного 

зберігання за 1861-1919 роки  

 11  

      
 

До опису внесено 105 (сто п’ять) справ з № 1 по № 105. 
 

Опис перероблений заст. начальника відділу                                          
зберігання, обліку та довідкового апарату   С.П.Чернова 

_______2015 
 

 
СХВАЛЕНО                                                             

Протокол засідання ЕПК 
держархіву Миколаївської області           

від ____________№___                           
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Перевідна таблиця номерів архівних справ фонду № 308, опис № 1 
 

Старий 

номер  
справи 

 

Новий 

номер 
справи 

 Старий 

номер  
справи 

 

Новий 

номер 
справи 

 Старий 

номер  
справи 

 

Новий 

номер 
справи 

1 1  37 38  73 77 

2 3  38 45  74 78 

3 4  39 32  75 80 

4 2  40 37  76 74 

5 7  41 46  77 79 

6 9  42 14  78 82 

7 10  43 40  79 84 

8 15  44 44  80 85 

9 16  45 50  81 76 

10 25  46 49  82 81 

11 17  47 52  83 87 

12 20  48 48  84 86 

13 18  49 54  85 101 

14 21  50 55  86 88 

15 22  51 56  87 90 

16 19  52 51  88 89 

17 34  53 53  89 91 

18 28  54 57  90 92 

19 13  55 58  91 95 

20 35  56 67  92 94 

21 42  57 60  93 93 

22 29  58 61  94 96 

23 30  59 59  95 97 

24 33  60 62  96 100 

25 39  61 63  97 98 

26 43  62 73  98 99 

27 41  63 66  99 102 

28 23  64 68  100 103 

29 12  65 64  101 104 

30 24  66 69  102 6 

31 8  67 70  103 65 

32 27  68 71  104 83 

33 11  69 72    

34 36  70 26    

35 47  71 75    

36 31  72 5    
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В опису пронумеровано 20 (двадцять) аркушів. 
 

 
Заст. начальника відділу зберігання,     
обліку та довідкового апарату       С.П.Чернова 

______2015 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


