
Державний архів Миколаївської області 
м. Миколаїв, вул. Театральна (Васляєва), 43 

(найменування розпорядника архівної інформації та його адреса) 
СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ), 

в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів 
за період 1917-1991 роки 

 
№ 
п/п 

Фонди (нефондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних 
органів 

 
Номер, назва фонду, крайні дати документів 

фонду, номер опису 

Кількість справ (частин, 
томів справи), (одиниць 
обліку/одиниць зберігання 
аудіовізуальних документів) 

Характеристика документів (фільтраційні, 
судово-слідчі, особові справи, управлінська 

документація тощо) 

 

1 2 3 4 

ПРАВОСУДДЯ. ЮСТИЦІЯ 
 

Губернський відділ юстиції 
 

1 Відділ юстиції Миколаївського губернсь-
кого виконавчого комітету Ради робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів, 
ф. Р-100, оп. 1, 1920–1922 рр. 
 

507 од. зб. Декрети,  постанови,  обіжники,  розпорядження,  
інструкції  РНК  УСРР, ВУЦВК,  Наркомату  юстиції  
УСРР,  Миколаївського  губвиконкому.  Накази Микола-
ївського губюсту. Звіти про діяльність губюсту, його 
підвідділів, повітових відділів юстиції. Акти ревізій 
народних судів. Протоколи засідань колегії губюсту, 
районних з’ їздів по виборах кандидатів у народні судді, 
протоколи та акти комісії по санітарному огляду місць 
ув’язнення. Відомості про розподіл дільниць  народних  
суддів  по  повітах. Доповіді і листування про організа-
цію судово-карної міліції, реорганізацію повітових 
відділів юстиції в повітові бюро, ліквідацію губюсту і 
підпорядкованих йому органів юстиції. Статистичні 
відомості про рух судових справ у народних судах і губ- 
ревтрибуналі. Документи з особового складу губюсту 
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Обласне управління юстиції 
 

2 Управління юстиції в Миколаївській 
області,  
ф. Р-2094, оп. 1, 2¸ 3, 4, 1939–1941,  
1944–1956, 1971–1996 рр. 
 

878 од. зб. Накази по управлінню, протоколи засідань колегії 
управління, оперативних нарад, методичної ради з 
правової роботи в народному господарстві, коор-
динаційно-методичної ради з правової пропаганди. 
Плани, доповіді, звіти про роботу обласного управління 
юстиції, народних судів і нотаріальних контор. Аналізи і 
узагальнення судової практики народних судів з розг-
ляду цивільних і кримінальних справ, аналізи роботи 
нотаріальних контор. Довідки, доповідні записки, акти 
комплексних і цільових  перевірок  роботи  народних  
судів,  юридичних  консультацій, державних  
нотаріальних  контор,  приватних  нотаріусів. 
Листування про стан правової роботи в установах, на 
підприємствах, в організаціях області, організацію 
діловодства в судових установах, механізм переходу 
державного нотаріату на приватну форму діяльності. 
Статистичні звіти народних судів області про рух 
судових справ, роботу судів першої інстанції по 
розгляду цивільних і кримінальних справ, роботу 
судових виконавців, діяльність нотаріальних контор. 
Штатні розписи управління юстиції, народних судів, 
державних нотаріальних контор,  відділів  РАГС.  Звіти  
про  фінансово-господарську діяльність управління 
юстиції 

Суди 
 

Губернська рада народних суддів 
 

3 Миколаївська губернська рада народних 
суддів, 
ф. Р-1579, оп. 1, 1920–1922 рр. 
 

116 од. зб. Карні справи по касаційних скаргах на вироки народних 
судів 
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Окружний та обласний суди 
 

4 Миколаївський окружний суд, 
ф. Р-48, оп. 1, 2, 3, 1923–1930 рр. 

1825 од. зб. Постанови, циркуляри, інструкції Наркоматів юстиції 
СРСР і УСРР, Верховного суду УСРР про зміни і 
доповнення до карного і цивільного законодавства, 
порядок розгляду судових справ, ведення судочинства, 
ліквідацію губернської і створення окружної колегії 
захисників. Накази голови окружного  суду.  Протоколи  
окружних  конференцій  судово-слідчих працівників, 
окружного з’ їзду колегії захисників, розпорядчих, 
пленарних і судових засідань окрсуду, засідань колегій 
захисників, дисциплінарної і касаційної та окружних 
виборчих комісій по виборах народних суддів. Плани, 
звіти про роботу окрсуду і підвідомчих йому судових 
установ, акти обстежень дисциплінарної і кримінально-
касаційної колегій, народних судів, камер судових 
виконавців. Доповіді про дотримання революційної 
законності в окрузі. Звіти про роботу виїзних сесій 
окрсуду і нотаріальних контор. Листування про роботу 
народних судів і судових виконавців, упорядкування 
роботи нотаріальних контор, з питань судочинства і 
перебудови судової системи у зв’язку з переходом на 
триступеневу систему управління дотримання 
законності під час чистки партійного і радянського 
апаратів, покращання правової роботи серед 
нацменшин, боротьби з бюрократизмом в судових 
органах. Звіти про рух судових справ. Відомості про 
членів ВКП(б), притягнених до кримінальної 
відповідальності, касаційні скарги осіб, засуджених 
народними судами Миколаївського округу. Цивільні і 
карні справи. Списки, анкети, характеристики членів 
окрсуду, списки працівників судових установ 
Миколаївського округу. Відомості нарахування зарплати 
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5 Миколаївський обласний суд, 
ф. Р-2053, оп. 1, 2, 3, 4, 5, 1937–1941, 
1944–1995 рр. 

2729 од. зб. Накази голови облсуду. Постанови, протоколи засідань 
президії облсуду, виробничих, оперативних нарад та 
координаційних нарад керівників правоохоронних 
органів. Плани, звіти про роботу облсуду. Аналізи і 
узагальнення судової  практики  по  окремих  категоріях  
кримінальних  і  цивільних  справ. Огляди роботи 
народних судів області по розгляду цивільних і 
кримінальних справ. Доповідні записки, довідки про 
перевірку роботи обласного, міських і районних 
народних судів. Листування про правильне застосування 
народними судами статей Карного і Цивільного кодексів 
УРСР, профілактику правопорушень, надання правової і 
методичної допомоги районним і міським народним 
судам. Копії касаційних і окремих ухвал судових колегій 
на вироки і рішення народних  судів.  Звіти  про  
фінансово-господарську  діяльність. Штатні  розписи 
 

Народні суди 
 

6 Камера народного судді при Миколаївській 
надзвичайній комісії, 
ф. Р-1855, оп. 1, 1922 р. 
 

11 од. зб. Листування з губернською надзвичайною комісією, 
судовими установами, народними засідателями з судово-
слідчих питань. Список слідчих справ, переданих до 
губернської ради народних суддів у зв’язку з лікві-
дацією камери нарсудді при губнк. Список справ 
підсудних 
 

7 Миколаївський народний суд у комуналь-
них справах Миколаївського судового 
округу, 
ф. Р-977, оп. 1, 1923–1932 рр. 
 
 
 

2874 од. зб. Справи за позовами громадян про визнання права 
власності на домоволодіння 
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Міський народний суд 
 

8 Первомайський міський народний суд, 
ф. Р-5754, оп. 1, 1950, 1966–1975 рр.  
 

29 од. зб. Протоколи виробничих нарад, квартальні плани роботи, 
аналізи, довідки, огляди щодо зведення судової 
практики, статистичні звіти суду 
 

Дільничні народні суди 
 

9 Миколаївський народний суд 1-ї дільниці, 
ф. Р-966, оп. 1, 2, 1919–1930, 1937–1938 рр. 
 

1474 од. зб., Цивільні і карні справи, реєстри цивільних і карних 
справ  

10 Миколаївський народний суд 2-ї дільниці, 
ф. Р-965, оп. 1, 2, 1919–1930, 1937–1939 рр. 
 

956 од. зб. Те саме 

11 Миколаївський народний суд 3-ї дільниці,  
ф. Р-968, оп. 1, 1919, 1924–1929, 
1937–1938 рр. 
 

664 од. зб. Те саме 

12 Миколаївський народний суд 4-ї дільниці, 
ф. Р-971, оп. 1, 1919, 1927–1929 рр. 
 

375 од. зб. Справи за позовами громадян 

13 Миколаївський народний суд 5-ї дільниці, 
ф. Р-970, оп. 1, 1918–1923, 1928–1929,  
1938–1939 рр. 
 

458 од. зб. Те саме 

14 Миколаївський народний суд 6-ї дільниці, 
ф. Р-969, оп. 1, 1919, 1926–1929 рр. 
 

392 од. зб. Те саме 

15 Миколаївський народний суд 7-ї дільниці, 
ф. Р-967,  оп. 1, 1919, 1927–1929 рр. 
 

689 од. зб. Те саме 

16 Миколаївський народний суд 8-ї дільниці, 
ф. Р-973, оп. 1, 1919, 1924–1927 рр. 

87 од. зб. Те саме 
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17 Народний суд 9-ї дільниці м. Миколаєва, 
ф. Р-2145, оп. 1, 1918–1919 рр. 
 

14 од. зб. Карні справи 

18 Миколаївський народний суд 10-ї дільниці, 
ф. Р-972, оп. 1, 1918–1919, 1924–1927 рр. 
 

216 од. зб. Справи за позовами громадян 

19 Миколаївський народний суд 11-ї дільниці, 
ф. Р-974, 1918–1919, 1924 рр. 
 

18 од. зб. Те саме 

20 Миколаївський народний суд 13-ї дільниці, 
ф. Р-975, оп. 1, 1926 р. 
 

8 од. зб. Те саме 

21 Народний суд об'єднаної камери 
Миколаївського окружного суду, 
ф. Р-964, оп. 1, 2, 1929–1932, 1934–1936 рр.  
 

1952 од. зб. Цивільні і карні справи, реєстри цивільних і карних 
справ 

Районні народні суди м. Миколаєва 
 

22 Народний суд 1-ї дільниці Заводського 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2722, оп. 1, 1940–1941 рр. 
 

4 од. зб. Алфавітні книги і реєстри карних і цивільних справ 

23 Народний суд 1-ї дільниці Ленінського 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2718, оп. 1, 1939–1941 рр. 
 

12 од. зб. Реєстри цивільних справ 

24 Народний суд 4-ї дільниці Ленінського 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2719, оп. 1, 1938–1940 рр. 
 

4 од. зб. Те саме 

25 Народний суд 5-ї дільниці Ленінського 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2720, оп. 1, 1939–1941 рр. 

5 од. зб. Алфавітні книги і реєстри карних і цивільних справ 



7 
 

1 2 3 4 

26 Народний суд 7-ї дільниці Ленінського 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2721, оп. 1, 1940 р. 
 

1 од. зб. Реєстр цивільних справ 

27 Народний суд 2-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2710, оп. 1, 1940–1941 рр. 
 

2 од. зб. Реєстри карних справ 

28 Народний суд 3-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2711, оп. 1, 1940 р. 
 

4 од. зб. Реєстри карних і цивільних справ 

29 Народний суд 4-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2712, оп. 1, 1937–1940 рр. 
 

7 од. зб. Те саме 

30 Народний суд 5-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2713, оп. 1, 1939–1940 рр. 
 

2 од. зб. Реєстри цивільних справ 

31 Народний суд 6-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2714, оп. 1, 1940–1941 рр. 
 

2 од. зб. Протоколи підготовчих засідань народного суду, реєстр 
карних справ 

32 Народний суд 7-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2715, оп. 1, 1939–1940 рр. 
 

3 од. зб. Алфавітні книги і реєстри карних і цивільних справ 

33 Народний суд 10-ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2716, оп. 1, 1939 р. 
 

1 од. зб. Реєстр карних справ 
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34 Народний суд 14 - ї дільниці Центрального 
району м. Миколаєва, 
ф. Р-2717, оп. 1, 1939–1940 рр. 
 

1 од. зб. Реєстр цивільних справ 

Районні народні суди 
 

35 Баштанський районний народний суд, 
ф. Р-1413, оп. 1, 2, 1920–1930, 1944–1953 рр. 

696 од. зб. Доповідні записки, огляди, узагальнення судової 
практики по цивільних і карних справах, статистичні 
звіти про роботу народного суду, річні фінансові звіти. 
Справи за позовами громадян щодо розділу майна 
 

36 Березнегуватський районний народний суд, 
ф. Р-1901, оп. 1, 1923–1930 рр. 
 

673 од. зб. Справи за позовами громадян 

37 Народний суд 2-ї дільниці м. Вознесенська, 
ф. Р-1586, оп. 1, 1923–1924 рр. 
 

1 од. зб. Справа по звинуваченню голови суду 2-ї дільниці 

38 Володимирівський районний народний суд, 
ф. Р-961, оп. 1, 2, 1921–1931, 1934–1935, 
1944–1958 рр. 
 

601 од. зб., Статистичні і фінансові звіти народного суду, доповідні 
записки про роботу № звіти народних суддів перед 
виборцями, кошториси витрат і штатні розписи нарсуду. 
Справи за позовами громадян 
 

39 Народний суд 2-ї дільниці Казанківського 
району,  
ф. Р-5279, оп. 1, 1959–1960 рр. 
 

11 од. зб. Річні плани роботи суду, документи щодо узагальнення 
судової практики, річні статистичні і фінансові звіти 
суду, кошториси витрат і штатні розписи 

40 Народний суд Кривоозерського району, 
ф. Р-5701, оп. 1. 1966–1973 рр. 
 

16 од. зб. Постанови міжвідомчих нарад, зведення практики 
роботи районного народного суду, плани роботи, 
статистичні звіти районного суду 
 

41 Лисогірський районний народний суд, 
ф. Р-5188, оп. 1, 1944–1946 рр. 
 

3 од. зб. Накази по районному народному суду, кошториси 
витрат і штатні розписи 
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42 Миколаївський районний народний суд, 
ф. Р-5762, оп. 1, 1957–1974 рр. 

44 од. зб. Протоколи виробничих нарад, квартальні плани роботи, 
зведення судової практики за карними і цивільними 
справами, доповідні записки і довідки про результати 
перевірки роботи народного суду, статистичні звіти про 
діяльність нарсуду по розгляду карних і цивільних 
справ, штатні 
 

43 Новобузький районний народний суд, 
ф. Р-944, оп. 1, 1920–1930 рр. 
 

853 од. зб. Справи за позовами громадян 

44 Новоодеський районний народний суд, 
ф. Р-4796, оп. 1, 1950–1970 рр. 
 

48 од. зб. Зведення судової практики роботи районного нарсуду по 
карних і цивільних справах, аналізи стану злочинності 
по райсуду, статзвіти про діяльність народного суду і 
роботу судових виконавців 
 

45 Народний суд Очаківського району, 
ф. Р-5739, оп. 1, 1944–1975 рр. 
 

132 од. зб. Протоколи виробничих нарад працівників суду, аналізи, 
зведення судової практики за окремими категоріями 
цивільних і карних справ, річні звіти про роботу суду, 
статистичні звіти судового виконавця, доповідні записки 
про перевірку роботи народного суду обласним відділом 
юстиції 
 

46 Привільнянський районний народний суд, 
ф. Р-5469, оп. 1, 1945–1959 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 од. зб. Статистичні звіти про роботу народного суду і судових 
виконавців 
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Судово-земельні комісії 
 

47 Миколаївська окружна судово-земельна 
комісія, 
ф. Р-111, оп. 1, 1923–1930 рр. 

1160 од. зб. Обіжники, інструкції Наркомзему УСРР, Одеського 
губернського і Миколаївського окружного земельних 
управлінь і судово-земельних комісій. Протоколи 
засідань окружної і районних судово-земельних комісій. 
Плани роботи і звіти окружної і районних судово-
земельних комісій. Акти перевірки і діяльності 
судземкомісій. Листування про організацію судово-
земельних комісій, вилучення земельних лишків у 
куркулів, відведення земельних ділянок. Заяви і позови 
установ і громадян про розділ землі і майна, апеляційні 
скарги на неправильне вирішення позовних справ. 
Статистичні відомості про рух судово-земельних справ 
по районах і округу 
 

48 Березнегуватська районна судово-земельна 
комісія, 
ф. Р-1479, оп. 1, 1922–1926 рр. 
 

91 од. зб. Справи за позовами громадян щодо розділу майна 

49 Братська районна судово-земельна комісія,  
ф. Р-1465, оп. 1, 1924–1929 рр.  
 

12 од. зб. Те саме 

50 Миколаївська районна судово-земельна 
комісія,  
ф. Р-128, оп. 1, 1923–1928 рр.  
 

267 од. зб., Те саме 

51 Новобузька районна судово-земельна 
комісія,  
ф. Р-963, оп. 1, 1923–1929 рр.  
 

284 од. зб. Постанови ВУЦВКа і РНК УРСР, обіжники і листування 
з окрсудземкомісією про рух судових справ, протоколи 
засідань і звіти райсудземкомісії, справи по позовах 
громадян 
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52 Привільнянська районна судово-земельна 
комісія,  
ф. Р-1220, оп. 1, 1924 р.  
 

43 од. зб. Справи за позовами громадян про розділ майна, 
спадщину 

53 Снігурівська районна судово-земельна 
комісія,  
ф. Р-1503, оп. 1, 1923–1925 рр. 
 

48 од. зб. Справи за позовами громадян про розподіл майна, 
спадщину 

Народні слідчі 
 
54 Особливий народний слідчий Одеського 

губернського революційного трибуналу по 
Вознесенському повіту,  
ф. Р-2866, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

10 од. зб. Слідчі справи 

55 Особливий народний слідчий єдиного 
революційного трибуналу Первомайського 
повіту, 
ф. Р-2269, оп. 1, 1923 р. 
 

1 од. зб. Справа про невиконання помелподатку орендарями 
млинів 

56 Народний слідчий 4-ї дільниці м. Миколаїв, 
ф. Р-134, оп. 1, 1918–1919 рр. 
 

1 од. зб. Справа щодо звинувачення Бузанського 

Народний виконавець 
 

57 Народний виконавець М. П. Вишневський, 
ф. Р-989, оп. 1, 1919 р.  
 
 
 
 
 
 

1 од. зб. Алфавітна книга цивільних справ 
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Губернський революційний трибунал 
 

58 Миколаївський губернський революційний 
трибунал, 
ф. Р-153, оп. 1, 2, 3, 4, 1918–1922 рр.  

1415 од. зб. Декрети, постанови, циркуляри, телеграми РНК УСРР, 
ВУЦВК, Наркомату юстиції УСРР, губвиконкому про 
організацію та діяльність військового і продподаткового  
відділень  губревтрибуналу,  штати  продовольчих  
виїзних сесій, судочинство по податкових 
правопорушеннях, боротьбу з бандитизмом, 
дезертирством, винесення і виконання вироків. Накази 
губревтрибуналу. Протоколи судових засідань особливої 
продовольчої сесії губревтрибуналу. Звіти і доповіді про 
діяльність губревтрибуналу. Судові справи про 
звинувачення громадян  у  контрреволюційній  
діяльності,  дискредитації  радянської  влади, 
розповсюдженні провокаційних чуток, злочинному 
ухиленні від сплати продподатку, службових злочинах, 
спекуляції. Вироки особливої виїзної сесії губ-
ревтрибуналу по продподатку. Особові справи, списки, 
посвідчення працівників губревтрибуналу. Відомості на 
видачу зарплати 
 

Інші судові установи 
 

59 Трудова сесія народного суду при 
Миколаївському окружному суді, 
ф. Р-976, оп. 1, 1927, 1929–1932 рр. 
 

89 од. зб. Кримінальні та цивільні справи 

Прокуратура 
 

Повітова прокуратура 
 

60 Миколаївська повітова прокуратура,  
ф. Р-122, оп. 1, 1922–1923 рр. 
 

9 од. зб. Реєстр слідчих і наглядових справ. Заяви в’язнів і 
листування по їх розгляду. Наглядові справи 
обвинувачених громадян 
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Окружні прокуратури 
 

61 Миколаївська окружна прокуратура, 
ф. Р-123, оп. 1, 2, 1923–1930 рр. 
 

1218 од. зб. Обіжники і розпорядження Наркомату юстиції УСРР, 
Одеської губернської і Миколаївської окрпрокуратур. 
Протоколи нарад працівників Миколаївської окружної і 
районних прокуратур, засідань комісій у справах 
неповнолітніх і боротьби з дитячою злочинністю, 
позбавлення прав землеволодіння і виселення за межі 
округу колишніх поміщиків, боротьби з бандитизмом. 
Протоколи зборів членів колегії захисників. Звіти, 
доповіді, статистичні відомості про діяльність  
окрпрокуратури. Акти обстеження і доповіді про 
дотримання революційної законності в Миколаївському 
окрузі і стан адміністративного нагляду. Листування по 
матеріалах, опублікованих на сторінках газет 
робсількорами, про розгляд судово-слідчих і судових 
справ, роботу арбітражних комісій, спрощення судового 
апарату, проведення амністій, боротьбу з безробіттям 
серед підлітків, розгляд конфліктно-трудових і судово-
земельних питань. Звіти народних судів про рух і 
характер судових справ. Слідчі і наглядові справи. Заяви 
і касаційні скарги громадян на судові рішення. Штатні 
розписи. Відомості на видачу заробітної плати 
 

62 Первомайська окружна прокуратура,  
ф. Р-2265, оп. 1, 1923 р. 
 
 
 
 
 
 
 

1 од. зб. Копії постанов і обіжники МВС, протоколи засідань 
комісії по боротьбі з бандитизмом 
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Обласна прокуратура 
 

63 Прокуратура Миколаївської області, 
ф. Р-3987, оп. 1, 2, 3, 1944–1995 рр. 
 

1106 од. зб. Накази,  розпорядження,  директивні  вказівки,  
інформаційні  і  методичні листи, доповіді прокуратури 
області з питань прокурорсько-слідчої роботи. 
Протоколи засідань колегії облпрокуратури, 
оперативних і міжвідомчих нарад, обласних 
координаційних нарад при прокуратурі області та 
матеріали до них. Подання облпрокуратури, що вно-
сяться на розгляд партійних, радянських, профспілкових 
органів, керівників підприємств і організацій з питань 
прокурорського нагляду. Аналізи, узагальнення, огляди 
з питань прокурорсько-слідчої роботи. Акти, довідки, 
доповідні записки про наслідки галузевих і комплексних 
перевірок роботи районних прокуратур. Фінансові звіти. 
Кошториси видатків. Штатні розписи 
 

Міська прокуратура 
 

64 Прокуратура м. Миколаєва, 
ф. Р-5663, оп. 1, 1955–1977 рр. 

101 од. зб. Протоколи і постанови міжвідомчих нарад і документи 
до них, аналізи, огляди, довідки та узагальнення за 
галузями і окремими питаннями прокурорської та 
слідчої роботи, доповіді, подання до радянських 
партійних і комсомольських органів з питань 
прокурорсько-слідчої роботи, документи перевірок 
роботи прокуратури, річні статистичні звіти 
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Районні прокуратури 
 

65 Баштанська районна прокуратура, 
ф. Р-4930, оп. 1, 1944–1975 рр. 

126 од. зб. Протоколи міжвідомчих нарад, подання прокурора до 
радянських і партійних органів з питань прокурорсько-
слідчої роботи, аналізи і узагальнення по напрямках 
прокурорсько-слідчої роботи, документи про участь 
громадськості в боротьбі зі злочинністю, статистичні 
звіти 
 

66 Березанська районна прокуратура, 
ф. Р-5484, оп. 1, 1967–1970 рр. 
 

13 од. зб. Те саме 
 

67 Прокуратура Братського району, 
ф. Р-4856, оп. 1, 1949–1970 рр. 
 

39 од. зб. Те саме 
 

68 Вознесенська районна прокуратура, 
ф. Р-5396, оп. 1, 1949–1970 рр. 
 

54 од. зб. Те саме 
 

69 Доманівська районна прокуратура, 
ф. Р-5376, оп. 1, 1944–1970 рр. 
 

72 од. зб. Те саме 

70 Жовтнева районна прокуратура, 
ф. Р-5448, оп. 1, 1947–1962, 1965–1973 рр. 
 

90 од. зб. Те саме 
 

71 Казанківська районна прокуратура, 
ф. Р-5291, оп. 1, 1965–1968 рр. 
 

39 од. зб. Те саме 
 

72 Прокуратура Кривоозерського району, 
ф. Р-5700, оп. 1, 1965–1973 рр. 
 

49 од. зб. Те саме 
 

73 Миколаївська районна прокуратура, 
ф. Р-5668, оп. 1, 1949–1975 рр. 
 

88 од. зб. Те саме 
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74 Прокуратура Новоодеського району, 
ф. Р-4995, оп. 1, 1948–1970 рр. 
 

37 од. зб. Те саме 

75 Очаківська районна прокуратура, 
ф. Р-5423, оп. 1, 1944–1962, 1965–1967 рр. 
 

51 од. зб. Те саме 

76 Первомайська районна прокуратура, 
ф. Р-5467, оп. 1, 1944–1975 рр. 
 

164 од. зб. Те саме 

77 Привільнянська районна прокуратура, 
ф. Р-5264, оп. 1, 1945–1950 рр.  
 

5 од. зб. Аналізи та огляди за галузями прокурорсько-слідчої 
роботи 

Виправно-трудові установи 
 
78 Миколаївський губернський виправно-

трудовий відділ при відділі юстиції 
виконкому Миколаївської губернської ради 
робітничих, селянських і червоноармійсь-
ких депутатів (губВТВ), 
ф. Р-1785, оп. 1, 2, 1918–1922 рр. 

98 од. зб. Декрети, постанови, циркуляри РНК УСРР, ВУЦВК, 
Наркомату юстиції УСРР про передачу у ведення 
виправно-трудових відділів усіх місць позбавлення волі, 
закриття концентраційних таборів, порядок 
застосування помилувань і амністій, дострокового і 
умовного звільнення ув’язнених, упорядкування 
каральних заходів, організацію примусових робіт у 
місцях ув’язнення, покращання продовольчого та 
медико-санітарного обслуговування ув’язнених. 
Протоколи засідань губернської і повітових 
розподільних комісій, особливої губернської комісії і 
губтрійки по розгляду заяв ув’язнених і проведенню 
амністій. Звіти і доповіді про діяльність губернського і 
повітових виправно-трудових відділів. Акти обстеження 
місць позбавлення волі. Статистичні відомості про рух 
ув’язнених, стан БУПРів і таборів примусових робіт. 
Накази завідуючого губВТВ з особового складу. 
Посвідчення і мандати працівників губВТВ 
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79 Миколаївський  губернський  будинок  
примусових  громадських  робіт (БУПР),  
ф. Р-133, оп. 1, 1920–1922 рр.  
 

510 од. зб. Обіжники та накази Центрального карального відділу 
Наркомату юстиції УРСР, накази Миколаївського 
губернського карального відділу та надзвичайної 
санітарної коміссії, накази Херсонсько-Миколаївської 
коміссії по боротьбі з трудовим дезертирством, про 
заключення під варту та звільнення ув`язненних. 
Листування про відбування примусових робіт. Список 
працівників губернського карального відділу, списки 
ув`язненних 
 

80 Миколаївський  окружний  будинок  
примусових  громадських  робіт (БУПР),  
ф. Р-49, оп. 1, 2, 1923–1927 рр.  
 

564 од. зб. Постанови і обіжники Головного управління і Одеської 
губінспекції місць позбавлення волі, звіти, протоколи 
засідань наглядової комісії, статистичні відомості про 
рух засуджених, листування про розвантаження та 
амністію засуджених, особові справи співпрацівників і 
засуджених. Особові справи співпрацівників і 
засуджених 
 

81 Миколаївська окружна виправно-трудова 
установа,  
ф. Р-35, оп. 1, 1922–1930 рр.  
 

1134 од. зб. Накази з особового складу, плани культурно-освітньої 
роботи, протоколи засідань педради культурно-освітньої 
комісії, списки і характеристики на правопорушників, 
статистичні відомості про ув'язнених, звіти про роботу 
ІТУ, акти обстеження і ревізії 
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82 Миколаївський окружний реформаторіум 
окружної виправно-трудової інспекції,  
ф. Р-93, оп. 1, 1925–1927 рр.  
 

56 од. зб. Постанови,  обіжники  і  накази  виправно-трудового  
відділу  Наркомату внутрішніх справ УСРР, Одеської 
губернської і Миколаївської окружної інспекцій місць 
позбавлення волі, листування про утримання та порядок 
організації праці правопорушників, боротьбу з трудовим 
дезертирством. Протоколи засідань наглядових комісій 
при БУПРах. Звіти і доповіді про діяльність ВТУ. 
Статистичні відомості про рух ув’язнених і 
неповнолітніх правопорушників. Справи по обвинува-
ченню та списки неповнолітніх правопорушників. 
Накази начальників ВТУ з особового складу. Особові 
справи ув’язнених і працівників ВТУ 
 

83 Миколаївське районне бюро примусових 
робіт,  
ф. Р-47, оп. 1, 1925–1930 рр. 
 

60 од. зб. Особові справи засуджених 

Адвокатура 
 

84 Президія Миколаївської обласної колегії 
адвокатів, 
ф. Р-2898, оп. 1, 2, 1945–1976 рр.  
 

620 од. зб. Протоколи засідань президії, загальних і звітно-
виборних зборів адвокатів, виробничих і кущових нарад 
юридичних консультацій, теоретичної конференції 
адвокатів і стажувальників. Плани, звіти про діяльність 
президії і юридичних консультацій. Інформації, та 
доповіді про надання юридичної допомоги колгоспам, 
громадсько-масову роботу адвокатів серед населення, 
роботу секцій цивільного і кримінального права і 
процесу. Огляди, аналізи, узагальнення юридичних 
консультацій про стан правового обслуговування уста-
нов, організацій і населення області. Документи переві-
рок діяльності обласної колегії, районних і міських 
юридичних консультацій. Листування про якість 
консультаційної роботи, комплектування кадрами 
юридичних консультацій, правове виховання громадян  
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Арбітраж 
 

85 Арбітражний суд Миколаївської області, 
ф. Р-5585, оп. 1, 1966-2000 рр. 

463 од. зб. Накази голови арбітражного суду. Плани, звіти про 
роботу суду. Штатні розписи, кошториси видатків, звіти 
про фінансово-господарську діяльність. Арбітражні 
справи про майнові і переддоговірні суперечки між 
установами, організаціями і підприємствами 
 

ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА 
 

86 Миколаївська губернська надзвичайна 
комісія по боротьбі з контрреволюцією, 
спекуляцією і злочинами за посадами, 
ф. Р-95, оп. 1, 2, 1920–1921 рр. 

67 од. зб. Копії постанов РНК УРСР, Ради праці і оборони СРСР, 
обіжники НКВС УРСР щодо врегулювання руху 
біженців. Відношення установ, організацій та заяви 
різних осіб про видачу перепусток на виїзд із 
Миколаєва. Зведення губернської надзвичайної комісії 
від 20 квітня 1921 р. про стан роботи на підприємствах 
та в установах губернії 
 

87 Особливий відділ при Миколаївській 
губернській надзвичайній комісії,  
ф. Р-2820, оп. 1, 1921 р. 

1 од. зб. Статистичні відомості про бойову чисельність 134-го 
окремого стрілецького батальйону 16-ї окремої 
стрілецької бригади охорони та оборони портів України, 
Криму, військ Всеросійської надзвичайної комісії 
(копії), особисті документи заарештованого В. Ірпеніна 
 

88 Управління служби безпеки України в 
Миколаївській області, 
ф. Р-5859, оп.1, 2, 1920–1999, 2008 рр. 

32278 од. зб. Фільтраційні справи і трофейні документи на 
репатрійованих та колишніх військовополонених з числа 
радянських громадян. Протоколи засідань трійки НКВС, 
кримінальні справи позасудових органів на громадян, 
які зазнали репресій у 30-х на початку 50-х років 
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89 Уповноважений політичного контролю 
Новобузького районного відділення ДПУ, 
Ф. Р-1887, оп. 1, 1923–1924 рр. 
 

1 од. зб. Постанова, інструкція, протоколи та листування з 
Миколаївським окружкомом КП(б)У та окрвиконкомом 
про роботу по політичному контролю в установах 
Новобузького району. Списки заборонених до 
постановки п’єс 
 

МІЛІЦІЯ 
 
Губернське управління робітничо-селянської міліції 
 
90 Управління  Миколаївської  губернської  

радянської  робітничо-селянської  міліції,  
ф. Р-330, оп. 1, 2, 1920–1922 рр.  
 
 

285 од. зб. Постанови, декрети, накази, обіжники ВУЦВК, РНК 
РСФРР та РНК УСРР, НКВС УСРР, Ради Праці та 
Оборони, Головного управління міліції УСРР, Револю-
ційної Військової Ради, НК соцзабезпечення  УСРР,  
управління  Миколаївської  губміліції про боротьбу зі 
злочинністю та бандитизмом, про порядок реквізиції 
майна, організацію революційного військового 
трибуналу Чорноморсько-Азовського флоту, боротьбу з 
посадовими злочинами, створення та ліквідацію у 
повітах промислових міліцій,  продовольче постачання. 
Протоколи засідань та нарад працівників губміліції. 
Плани, доповіді, звіти про стан та діяльність органів 
міліції та карного розшуку, політичні настрої населення, 
добові зведення про кримінальні події, агентурно-
інформаційні бюлетені органів міліції про боротьбу зі 
злочинністю. Справи по обвинуваченню громадян у 
злочинах, бандитизмі. Протоколи допитів. Ордери на 
обшуки та арешти підозрюваних. Журнали реєстрації 
арештованих. Виконавчі листи. Документи про 
дислокацію міліцейських та військових частин на 
території Миколаївської губернії. Документи з 
особового складу губміліції 
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Окружні управління робітничо-селянської міліції 
 
91 Управління Миколаївської окружної 

робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-310, оп. 1, 2, 1922–1929 рр. 
 

1982 од. зб. Накази, обіжники Головного управління міліції УРСР, 
Одеської губернської міліції, накази по гарнізону  
м. Миколаєва. Протоколи допитів і обшуків, листування 
з прокуратурою по судово-слідчим справам. Звіти, 
рапорти про діяльність повітового карного розшуку. 
Списки громадян, які перебувають у розшуку органами 
ОДПУ. Списки засуджених, обвинувачених та інших 
осіб. Карні справи. Справи про видачу громадянам 
свідоцтв на право проживання. Особові справи 
співпрацівників 
 

92 Управління Первомайської окружної 
радянської робітничо-селянської міліції,  
ф. Р-2252, оп. 1, 2, 3, 4, 1921–1930 рр.  
 

179 од. зб. Накази по Одеській губміліції, накази і обіжники 
Первомайської окрміліції про боротьбу з бандитизмом, 
про розшук осіб, про боротьбу з хабарництвом та інше, 
протоколи засідань комісій по боротьбі з бандитизмом, 
про перевірку особового складу, доповіді про стан і 
діяльність органів міліції, списки працівників окремих 
установ і окрміліції, особова справа Розенберг А. І. 
 

Повітові управління робітничо-селянської міліції 
 
93 Управління Вознесенської повітової 

радянської робітничо-селянської міліції,  
ф. Р-305, оп. 1, 3, 1919–1923 рр.  
 

251 од. зб. Копії постанов, декретів РНК РСФРР, ВУЦВК, копії 
наказів і обіжників Головного управління міліції УСРР, 
Одеської губернської і Вознесенської повітової міліцій 
про боротьбу зі злочинністю та бандитизмом, про 
порядок реквізиції майна, про заходи боротьби з 
посадовими злочинами. Звіти про стан та діяльність 
органів міліції та карного розшуку. Протоколи допитів 
та допитів, оглядів та описів майна. Ордери на обшуки 
та арешти підозрюваних. Документи з особового складу 
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94 Управління Миколаївської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції,  
ф. Р-311, оп. 1, 2, 3, 1920–1923 рр.  
 

189 од. зб. Копії постанов, розпорядження, накази НКВС УСРР, 
РНК УСРР, ВУЦВК, Миколаївського губернського 
виконкому, Миколаївського губернського відділу 
військово-продовольчого постачання, Одеського 
губернського карного розшуку, Миколаївської повітової 
міліції. Звіти про діяльність повітової та районних 
управлінь міліції, про політичний стан в районах 
Миколаївського повіту. Протоколи обшуків, допитів. 
Списки арештованих, комуністів, які мешкають на 
території повіту. Справи про видачу громадянам 
свідоцтв на право проживання. Посвідчення, мандати, 
атестати, реєстраційні картки, автобіографії, 
характеристики, особові справи працівників міліції 
 

95 Управління  Первомайської  повітової  
радянської  робітничо-селянської міліції,  
ф. Р-2226, оп. 1, 2, 1921–1923 рр.  
 

77 од. зб. Накази начальника Одеської губміліції, накази по 
управлінню Первомайської міліції. Доповіді начальників 
управління і районних міліцій про діяльність і 
політичний стан в районах. Карні справи 
 

96 7-й район управління Херсонської повітової 
радянської робітничо-селянської міліції 
(посад Березнегувате Херсонського повіту), 
ф. Р-2760, оп. 1, 1921–1922 рр. 
 

3 од. зб. Накази і обіжники Херсонської повітової робітничо-
селянської міліції, листування з місцевими органами 
радянської влади про розслідування злочинів 

97 13-й район управління Херсонської 
повітової робітничо-селянської міліції  
(с. Снігурівка Херсонського повіту),  
ф. Р-5835, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 
 
 

4 од. зб. Копії наказів і обіжників НКВС, Наркомпроду і 
Херсонської губернської міліції про боротьбу з 
дезертирством і бандитизмом, організацію стола карного 
розшуку, реєстрацію іноземців, боротьбу зі спекуляцією, 
збір продподатку 
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Міські управління робітничо-селянської міліції 
 

98 Миколаївське міське управління робітничо-
селянської міліції,  
ф. Р-331, оп. 1, 1917–1919, 1922–1927,  
1929 рр. 
 

88 од. зб. Копії обіжників Управління Одеської губернської міліції 
про розшук осіб, копії постанов Миколаївських 
губернського і  окружного прокурорів. Копії обіжників 
губернського управління міліції щодо надання звітів про 
роботу. Протоколи обшуків і допитів обвинувачених. 
Рапорти наглядачів про інциденти під час чергування. 
Настільні реєстри управління. Списки членів релігійних 
товариств. Документи з особового складу 
 

Волосні управління робітничо-селянської міліції 
 

99 Управління Березнегуватської волосної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-2098, оп. 1, 1921–1922 рр. 

1 од. зб. Накази та обіжники начальника Херсонської повітової 
міліції, Березнегуватського волвиконкому, листування з 
Херсонською повітовою міліцією 
 

100 Богоявленське волосне управління 
радянської робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-321, оп. 1, 1919–1921 рр. 
 

6 од. зб. Протоколи допитів 

101 Варварівське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-320, оп. 1, 1920–1922 рр. 

9 од. зб. Постанови 5-го Всеукраїнського з'їзду Рад про амністії, 
накази, обіжники по управлінню міліції і губернської 
надзвичайної комісії про розшук дезертирів, визволення 
працівників міліції від трудповинності, боротьбу з 
дезертирством, спекуляцією, самогоноварінням, 
листування про наявність зброї по міліції, протоколи 
допитів 
 

102 Возсіятське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-318, оп. 1, 1921–1923 рр. 
 

4 од. зб. Копія наказу Миколаївської робітничо-селянської міліції 
про сприяння міліції, карному розшуку в боротьбі з 
карними злочинами, протоколи допитів, накази з 
особового складу 
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103 Управління Ландауської волосної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-308, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

9 од. зб. Накази волміліції і інструкції начальника повітового 
карного розшуку 

104 Петровське волосне управління радянської 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-319, оп. 1, 1920–1922 рр. 
 

26 од. зб. Розпорядження і листування Миколаївської губернської 
і повітової міліції про розшук громадян і з особового 
складу, копії постанови ВУЦВКа і РНК УРСР, накази і 
обіжники Миколаївського губвиконкому про боротьбу зі 
спекуляцією, труддезертирством і самогоноварінням, 
інформаційні зведення про стан волості, протоколи 
допитів громадян 
 

105 Управління Привільнянської волосної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-325, оп. 1, 1920–1922 рр. 
 

29 од. зб. Копії постанов РНК УРСР про заходи боротьби зі 
злочинами, здійсненими посадовими особами, про 
боротьбу з незаконним продажем сільгосппродуктів, 
накази, розпорядження, обіжники Миколаївської 
повітової РС міліції, про боротьбу з дезертирством, 
самогоноварінням, про розшук і арешт злочинців, 
протоколи допитів, листування з повітовою міліцією, 
рапорти і заяви особового складу по господарських, 
продовольчих та ін. питаннях, про військову підготовку 
міліціонерів 
 

106 Управління Нечаянської волосної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-307, оп. 1, 1922 рр. 

2 од. зб. Копія постанови ВУЦВКа про видання обов'язкових 
постанов і стягнення за їх порушення, накази по міліції 
про передачу коней Червоній Армії, з особового складу 
 

107 Вавилівська волосна робітничо-селянська 
міліція, 
ф. Р-1584, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 
 

3 од. зб. Листування з місцевими органами державної влади і 
різними установами про розслідування злочинів, 
протоколи засідань 
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108 Висунська волосна робітничо-селянська 
міліція, 
ф. Р-2150, оп. 1, 1921–1923 рр. 

2 од. зб. Листування з начальниками районних відділів про 
розшук втікачів з-під арешту, копії наказів, постанов 
губернської і повітової міліцій 
 

109 Галаганівська волосна робітничо-селянська 
міліція, 
ф. Р-2151, оп. 1, 1922–1923 рр. 
 

1 од. зб. Справа про проведення двотижневика міліції 

110 Маліївська волосна робітничо-селянська 
міліція, 
ф. Р-2152, оп. 1, 1922–1923 рр. 

2 од. зб. Накази начальника Одеської губернської робітничо-
селянської міліції, протоколи допитів волосного 
дільничного наглядача 
 

111 Обідо-Василівська волосна робітничо-
селянська міліція, 
ф. Р-2759, оп. 1, 1922–1923 рр. 
 

1 од. зб. Витяги із протоколів Обідо-Василівського 
волвиконкому, обіжники Херсонської повітової міліції 

112 Снігурівська волосна робітничо-селянська 
міліція, 
ф. Р-2153, оп. 1, 1922 р. 
 

1 од. зб. Протоколи допитів 

Районні управління робітничо-селянської міліції 
 

113 Управління радянської робітничо-
селянської міліції робочого району  
м. Миколаєва, 
ф. Р-306, оп. 1, 2, 1920–1927 рр. 
 

116 од. зб. Накази та обіжники Головного управління міліції УРСР, 
Всеукраїнської центральної комісії по боротьбі з 
дезертирством, Миколаївської губернської міліції (копії) 
про боротьбу з бандитизмом і дезертирством, рапорти 
міліціонерів про проведені обшуки, списки трудових і 
військових дезертирів по м. Миколаєву. Інструкція щодо 
взаємовідносин міліції та органів Надзвичайної комісії 
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114 Управління радянської робітничо-
селянської міліції портового району  
м. Миколаєва, 
ф. Р-313, оп. 1, 1922–1927 рр. 
 

26 од. зб. Витяги із декрету ВЦВКа і РНК СРСР про введення 
гербового збору, накази з особового складу, листування 
про озброєння міліції, наявність худоби, списки 
міліціонерів, рапорти чергових міліціонерів про події, 
проведення обшуків, стягнення штрафів 
 

115 Управління радянської робітничо-
селянської міліції Одеського району  
м. Миколаєва, 
ф. Р-327, оп. 1, 1920–1923 рр.  
 

20 од. зб. Протоколи допитів, листування щодо карних справ, 
паспортна книга 

116 Управління радянської робітничо-
селянської міліції Московського району  
м. Миколаєва, 
ф. Р-328, оп. 1, 1920–1923 рр.  
 

43 од. зб. Копії постанов РНК УРСР щодо комісій з розгляду 
справ неповнолітніх правопорушників, вилучення 
цінностей. Протоколи допитів і рапорти чергових 
міліціонерів про інциденти під час чергування. Доповіді 
та статистичні відомості про діяльність управління. 
Списки дезертирів, арештантів. Листування з районними 
управліннями міліції про арештантів, розшук осіб. 
Документи паспортного столу (протоколи, заяви 
громадян, довідки). Документи та листування з 
особового складу 
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117 Управління промислової міліції 
Миколаївського суднобудівного заводу  
ім. А. Марті, 
ф. Р-326, оп. 1, 1920–1927 рр. 
 

98 од. зб. Копії постанов НКВС, Ради праці і Оборони про 
застосування органами міліції вимог за кордоном, 
правила прийому червоноармійців на службу в міліцію, 
накази та витяги з наказів Карного розшуку УРСР, 
Миколаївської губміліції, військово-продовольчої 
наради Миколаївського повіту стосовно службової 
дисципліни, заборону ввозу, вивезенню та продажу 
зернових продуктів на території Миколаївської та 
Херсонської губерній, боротьбу з бандитизмом, 
амністію. Протоколи допитів, обшуків. Протоколи 
дисциплінарного товариського суду про ув’язнення в 
концентраційний табір громадян за провини. Доповіді, 
зведення про стан промислової міліції заводу. 
Документи з особового складу 
 

118 Варварівське районне управління 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-333, оп. 1, 1923–1929 рр. 

8 од. зб. Постанови, накази, обіжники і листування з ВУЦВК, 
МКВС УРСР, Варварівським районним виконавчим 
комітетом та ін. Про боротьбу з бандитизмом, про акциз 
на сахарин, боротьбу з дитячою безпритульністю та ін., 
правила персонального обліку службовців в міліції, 
списки бандитів 
 

119 Миколаївське районне управління 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-334, оп. 1, 1925–1927 рр. 
 

39 од. зб. Копії наказів по управлінню окружної міліції, слідчі 
справи і протоколи допитів, списки сільських 
виконавців 

120 Березнегуватська районна робітничо-
селянська міліція, 
ф. Р-1902, оп. 1, 1923–1924 рр. 

4 од. зб. Накази та обіжники Одеської губернської робітничо-
селянської міліції, Березнегуватського райвиконкому, 
листування з місцевими органами влади про розшук 
злочинців і розгляд карних справ 
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121 Снігурівська районна радянська робітничо-
селянська міліція, 
ф. Р-2870, оп. 1, 1922–1925 рр. 
 

4 од. зб. Накази Одеської і Миколаївської губернських міліцій 
(копії), Херсонського повітового виконкому про 
організацію міськрайону міліції, про приведення до 
виконання адміністративних стягнень за порушення 
обов`язкових постанов 
 

122 Управління Володимирівської районної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-1276, оп. 1, 1923–1930 рр. 

13 од. зб. Накази, розпорядження, обіжники та листування 
окружної міліції і розшук та райвиконкому про роботу і 
задачі міліції та по судових питаннях, звіти про роботу 
райміліції, зведення, рапорти та листування про події в 
районі 
 

123 Управління Новобузької районної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-303, оп. 1, 1922–1930 рр. 

24 од. зб. Накази, обіжники і листування міліції і карного розшуку 
УРСР, Одеської губміліції, Миколаївської окрміліції про 
об'єднання і сумісну діяльність міліції і розшуку, про 
боротьбу з бандитизмом і злочинністю, про охорону 
громадського порядку, накази з особового складу, 
документи 
 

124 Управління Привільнянської районної 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-304, оп. 1, 1923 р. 

1 од. зб. Відомості про кількість населених пунктів і населення в 
Миколаївській і Миролюбівській сільрадах, акти, заяви 
громадян про порушення громадського порядку і 
протоколи допитів 
 

125 Перший Адміралтейський район управління 
Миколаївської міської радянської 
робітничо-селянської міліції, 
ф. Р-317, оп. 1, 1920 р. 
 
 
 
 

3 од. зб. Копії наказів управління Миколаївської міської РС 
міліції про поновлення діяльності народних суддів, 
боротьбу з дезертирством, самогоноварінням, з 
особового складу 



29 
 

1 2 3 4 

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ 
 
Губернський військовий комісаріат 
 
126 Миколаївський губернський військовий 

комісаріат,  
ф. Р-1842, оп. 1, 1920–1922 рр. 

132 од. зб. Накази  та  постанови  РВР  УСРР,  накази  та  обіжники  
політуправління Збройних сил України та Криму і 
Харківського військового округу про призов на 
військову службу, укомплектування військових частин, 
облік військовозобов’язаних. Накази командувача 
морськими та річковими силами Південно-Західного  
фронту,  начальника  діючого  загону  суден  
укріпрайону  Очаків-Одеса і морської бази західного 
району Чорного моря. Накази Миколаївського 
губвійськкомата, начальника  всеобучу  Миколаївської  
губернії. Листування про боротьбу з бандитизмом, 
організацію загального військового навчання в губернії, 
мобілізацію комуністів та комсомольців для військової 
служби, відрядження політпрацівників, про роботу 
повітвійськкоматів, допризовних пунктів, про 
постачання підлеглих військкомату військових частин.  
Списки особового складу політсекретаріату, командного 
складу та адміністративної служби губвійськкомату, 
рапорти, мандати, посвідчення. Особові справи 
дезертирів 
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Обласний військовий комісаріат 
 

127 Миколаївський обласний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2740, оп. 1, 1938–1941, 1954–1980 рр. 

39 од. зб. Витяги з наказів Народного Комісаріату оборони СРСР 
та командувача військами Одеського військового округу 
про присвоєння звань військовослужбовцям, 
призначення осіб керівного та командного складу. 
Інструкція Народного Комісаріату фінансів СРСР та 
підписні листи на державну позику 3-ї п’ятирічки. 
Накази по Миколаївському облвійськкомату з адмі-
ністративно-господарських питань та з особового 
складу. Протоколи засідань районних комісій при 
райвіськкоматах області з атестування та присвоєння 
військових звань працівникам парткому. Мапи, 
креслення та картки будівель Миколаївського 
облвійськкомата. Мобілізаційні карти на приписку 
керівного складу запасу Військово-Морського флоту. 
Листування з 2-м відділенням управління 
політпропаганди Чорноморського флоту про прописку 
військовослужбовців. Іменні списки командирів запасу, 
співробітників облвійськкомату. Відомості виплати 
заробітної платні, наградних коштів співробітникам 
облвійськкомату 
 

Міський військовий комісаріат 
 

128 Миколаївський міський військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2741, оп. 1, 1919, 1939–1941 рр.  

4 од. зб. Накази Київського військового округу та військового 
комісара м. Миколаїв. Листування з Одеським 
військовим округом та Миколаївським 
облвійськкоматом з особового складу). Присяги 
військовослужбовцівта зобов’язання вільнонайманих 
співробітників Миколаївського міськвійськкомата 
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Повітові військові комісаріати 
 

129 Вознесенський повітовий військовий 
комісаріат, 
ф. Р-69, оп. 1, 2, 1920–1923 рр. 
 

41 од. зб. Накази революційної військової Ради і Вознесенського 
повітового військового комісаріату, доповіді щодо 
політичного стану Покровської волості, листування з 
Єланецьким і Ландауським військовими комісаріатами з 
адміністративно-господарських питань. Протоколи 
засідань Вознесенського повітового надзвичайного 
санітарного комітету, міжвідомчої комісії по боротьбі з 
епідемією холери. Звіти про діяльність Вознесенського 
повітвійськкомату та Вознесенського повітового воєнно-
санітарного столу. Списки допризовників, списки  
куркулів, які перебували у складі груп розвідників. 
Список осіб командно-адміністративного складу 
Вознесенського військкомату, анкети на дезертирів, 
облікові картки демобілізованих 
 

130 Миколаївський повітовий комісаріат по 
військовій справі, 
ф. Р-2224, оп. 1, 1920 р. 

5 од. зб. Накази по комісаріату, листування з міліцією, 
політпросвітою та іншими установами про реєстрацію і 
призов військовозобов`язаних 
 

131 Очаківський повітовий військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2737, оп. 1, 1919–1922 р. 

11 од. зб. Накази по Очаківському комісаріату, протоколи 
загальних зборів членів і кандидатів комуністичного 
осередку. Доповіді про діяльність повітового 
військкомату, листування з губвійськкоматом про 
заготівлю продовольства, справа про ліквідацію 
Очаківського повіт військкомату 
 

132 Первомайський повітовий військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2276, оп. 1, 1921 р. 
 
 

1 од. зб. Протоколи постійних комісій при начальникові тилу 
Первомайської дільниці, засідань економнаради 
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Волосні військові комісаріати 
 

133 Анатолівський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2229, оп. 1, 1920 р. 
 

1 од. зб. Накази по волосному комісаріату 

134 Березнегуватський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2212, оп. 1, 1920 р. 
 

1 од зб. Накази, обіжники, інструкції Херсонського повітового 
виконкому та волосного військового комісаріату 

135 Богодарівський волосний комісаріат з 
військових справ, 
ф. Р-242, оп. 1, 1920 р. 
 

14 од. зб. Постанови і накази Вознесенського повіткомату, 
обіжники і листування щодо військово-господарських 
питань, обліку і відправлення підвод на фронт, списки 
військовозобов'язаних, мобілізованих і дезертирів, 
списки співпрацівників волвійськкомісаріату 
 

136 Вавилівський волосний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-1548, оп. 1, 1920–1921 рр. 

20 од. зб. Листування з Херсонським повітвійськкоматом щодо 
військової справи, протоколи загальних сільських зборів 
і списки військовозобов'язаних по волості 
 

137 Гур`ївський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2237, оп. 1, 1919–1921 рр. 
 

9 од. зб. Накази Миколаївського повітвійськкомісаріату, 
Гур`ївського волвійськкомату про облік 
військовозобов`язаних 

138 Засільський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2872, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

2 од. зб. Накази по військовим частинам і установам 
Херсонського повітвійськкомату і листування про облік 
військовозобов`язаних, про охорону залізниць, 
телеграфів, списки військовозобов`язаних за сільрадами 
волості 
 

139 Інгульський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2234, оп. 1, 1919–1920 рр. 

6 од. зб. Накази волвійськкому і листування про облік і 
мобілізацію військовозобов`язаних 
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140 Калузький волосний військовий комісаріат,  
ф. Р-2868, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

2 од зб. Постанови СНК УРСР, накази, обіжники, інструкції, 
розпорядження Київського окрвійськкому, 
Херсонського повітового військкомату і листування про 
облік і призов військовозобов`язаних 
 

141 Костянтинівський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2211, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

5 од. зб. Накази, протоколи засідань волосного комітету по 
боротьбі з дезертирством 

142 Нечаянський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2804, оп. 1, 1920–1921 рр. 

6 од. зб. Накази начальника Нечаянського волвійськкомату, 
відомості про наявність засобів для здійснення 
перевезень по волості, листування з сільрадами про 
мобілізацію військовозобов`язаних 
 

143 Обідо-Василівський волосний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-1512, оп. 1, 1920–1921 рр. 

18 од. зб. Копії постанов, наказів, розпоряджень та інструкції 
Всеукраїнської центральної комісії і Херсонської комісії 
по боротьбі з дезертирством, про допомогу сім'ям 
червоноармійців, копії наказів, інструкції і листування 
Київського окрвиконкому і Херсонського повіткому про 
продрозкладку, вилучення військового майна, про 
охорону мережі зв'язку, політичне положення волості, 
мобілізацію і облік гужтранспорту, накази, обіжники і 
листування Херсонського повіткому і Обідо-
Василівського волвійськкомату про мобілізацію і облік 
військовозобов'язаних та ін. 
 

144 Привільнянський волосний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2236, оп. 1, 1919–1921 рр. 
 
 
 

26 од. зб. Накази Миколаївського повітового військкому, виписки 
із наказів Привільнянського волкомісаріату, листування 
з виконкомами про облік військовозобов`язаних 
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145 Суворівський волосний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2206, оп. 1, 1920 р. 
 

6 од. зб. Накази по комісаріату, телефонограми, відомості на 
видачу пайки родинам червоноармійців 

146 Трикратський волосний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2230, оп. 1, 1921–1922 рр. 

6 од. зб. Розпорядження Вознесенського повітвійськкомату, 
протоколи, акти і звіти військового столу, телеграми і 
телефонограми політзведень 
 

Районні військові комісаріати 
 

147 Баштанський районний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2743, оп. 1, 1938–1939 рр. 
 

2 од. зб. Урочисті і клятвені зобов`язання працівників 
Баштанського райвійськкомату 

148 Березнегуватський районний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2744, оп. 1, 1940 р. 
 

1 од. зб. Відомості на виплату зарплати робітникам 
райвійськкомату 

149 Варварівський районний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2745, оп. 1, 1935–1936, 1939–1941 рр. 
 

4 од. зб. Накази Миколаївського облвійськкомату і листування з 
ним з бронювання і спецобліку військовозобов`язаних, 
урочисті і клятвені зобов`язання вільнонайманих 
співпрацівників Варварівського районного військкомату 
 

150 Доманівський районний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2746, оп. 1, 1940–1941 рр. 
 

2 од. зб. Книга наказів, протоколи медичної комісії з огляду 
начскладу запасу 

151 Казанківський районний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2747, оп. 1, 1938–1941 рр. 
 
 
 

3 од. зб. Книга наказів райвійськкомату, військові присяги 
військовослужбовців райвійськкомату 
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152 Кривоозерський районний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2755, оп. 1, 1940 р. 
 

1 од. зб. Протоколи медичної комісії з огляду начальницького 
складу запасу 

153 Мостівський районний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2730, оп. 1, 1939 р. 
 

2 од. зб. Військова присяга, урочисте і клятвене зобов`язання 

154 Новобузький районний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-243, оп. 1, 2, 1920–1921, 1938, 1941 рр. 

74 од. зб. Копія наказу і обіжника Всеукраїнської центральної 
комісії по боротьбі з дезертирством, накази і обіжники 
Миколаївського повітового військового комісаріату, 
Новобузького райвійськкомісаріату і листування про 
облік допризовників, реєстрацію колишніх офіцерів, 
облік повозок по волості, збір зброї та ін., телеграми 
Укрроста про дії Червоної Армії в боротьбі з польсько-
петлюрівськими бандами, телеграми, рапорти і зведення 
волвійськкомісаріатів про результати боротьби з 
бандитизмом, політичний стан волостей, протоколи 
допитів арештованих, листування про діяльність 
Новобузької райполітосвіти, боротьбу зі спекуляцією, 
виконання продрозкладки та ін. списки 
військовозобов'язаних 
 

155 Новоодеський районний військовий 
комісаріат,  
ф. Р-2783, оп. 1, 1935–1936 рр. 
 

1 од. зб. Особова справа призваного до РККА Зігди Івана 
Андрійовича 

156 Очаківський районний комісаріат з 
військових справ,  
ф. Р-41, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 
 

2 од. зб. Накази по військкомату, телеграми, зведення, 
листування 
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157 Первомайський районний військовий 
комісаріат, 
 ф. Р-2748, оп. 1, 1940 р. 
 

1 од. зб. Протоколи медичної комісії з огляду начальницького 
складу запасу 

158 Снігурівський районний військовий 
комісаріат, 
ф. Р-2749, оп. 1, 1939 р. 
 

2 од. зб. Військові присяги військовослужбовців і клятвене 
зобов`язання вільнонайманих співпрацівників 
райвійськкомату 

159 Сталінський районний військовий 
комісаріат м. Миколаєва, 
 ф. Р-2742, оп. 1, 2, 1941 р. 

7 од. зб. Накази і розпорядження Миколаївського 
облвійськкомату і командуючого військ Одеського 
військового округу. Протоколи загальних зборів 
райвійськкомату, листування з облвійськкоматом і 
наряди на припис молодшого начальницького і рядового 
складу, списки військовозобов`язаних, які проходять 
перепідготовку 
 

160 Тилігуло-Березанський районний 
військовий комісаріат,  
ф. Р-2750, оп. 1, 1939 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 од. зб. Урочисте і клятвене зобов`язання вільнонайманих 
співпрацівників райвійськкомату 
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Військові наради 
 

161 Постійна військова нарада при 
Миколаївському губернському виконавчому 
комітеті Ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, 
ф. Р-1996, оп. 1, 1921–1922 рр. 
 

26 од. зб. Накази, постанови, інструкції і телеграми ВУЦВК, РНК 
УСРР, Миколаївської губвійськнаради, Миколаївського 
відділення Севастопольського військово-морського 
порту, військової ради Харківського військового округу, 
політвідділу15-ї Сиваської дивізії про боротьбу з 
бандитизмом, охорону залізничних і водних шляхів, про 
діяльність надзвичайних трійок при загонах з боротьби з 
бандитизмом. Накази, оперативні зведення і телеграми 
Миколаївського відділення губернської Надзвичайної 
комісії з боротьби з бандитизмом. Протоколи засідань 
губернської та повітових військових нарад. Листування з 
Миколаївським губвиконкомом про продовольче поста-
чання військових частин губернії, покращення побуту 
червоноармійців. Відомості про повітові бойові дільниці 
в Миколаївській губернії. Списки особового складу 
Миколаївської губНК, співробітників секретаріату 
Миколаївської губвійськнаради 
 

Інші військові установи 
 
162 Військовий комісаріат Управління 

коменданта станції Миколаїв, 
ф. Р-2238, оп. 1, 1921 р. 

3 од. зб. Політичні зведення, відомості про партійну, політичну 
та культурно-просвітницьку роботу Управління 
коменданта станції Миколаїв, листування воєнкома 
Управління з агітпунктом 
 

163 Миколаївський надзвичайний військовий 
комітет, 
ф. Р-121, оп. 1, 1920 р. 

1 од. зб. Звернення Миколаївського головного військового 
комітету до солдат і козаків армії Врангеля та Денікіна з 
пропозицією перейти на сторону Червоної 
Армії 
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164 Окремий кавалерійський дивізіон при 
Миколаївському губернському військовому 
комісаріаті 
ф. Р-2071, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

3 од. зб. Накази по дивізіону, рапорти, довіреності і відомості на 
виплату заробітної 
плати червоноармійцям і командному складу 
кавалерійського ескадрону 

165 63-й військово-шляховий загін 12-го району 
військово-шляхових робіт 
ф. Р-2045, оп. 1, 1921 р. 
 

1 од. зб. Листування з Миколаївською повітовою комісією з 
боротьби з дезертирством, Анчекракським 
волвиконкомом та Куртамиським райвійськкоматом про 
затримання трудармійців, які не повернулись із 
відпусток. Список членів загону 
 

Частини особливого призначення 
 

166 Штаб частин особливого призначення 
Миколаївської губернії і підлеглих йому 
частин, 
 ф. Р-901, оп. 1, 2, 1921–1923 рр. 

28 од. зб. Обіжники особового відділу, щоденні зведення щодо 
політроботи. Протоколи засідань Миколаївської 
губвійськради, окружної ради ЧОП, накази по 
військовим частинам і установам, протоколи засідань 
комісій держконтролю, загальних зборів 
червоноармійців 
 

167 Штаб 15-го окремого батальйону 
особливого призначення, 
ф. Р-2856, оп. 1, 1923–1924 рр. 
 

4 од. зб. Обіжники і протоколи засідань губвійськради, акти 
обстеження роботи 15-го окремого батальйону 

168 8-а окрема рота особливого призначення  
(м. Вознесенськ), 
ф. Р-2855, оп. 1, 1921–1923 рр. 
 

4 од. зб. Протоколи засідань військради частин особливого 
призначення, щоденники 8-ї окремої роти особливого 
призначення 

Комендатури тилу 
 

169 Миколаївська повітова комендатура тилу, 
ф. Р-2068, оп. 1, 1920 р. 

3 од. зб. Накази Новоодеської, Новобузької, Богоявленської 
районних комендатур тилу 
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170 Новобузька районна комендатура тилу,  
ф. Р-1150, оп. 1, 1920–1921 рр. 
 

16 од. зб. Накази по райкомендатурі, накази і копії телеграм 
начальника тилу Південно-Западного фронту, телеграми 
і рапорти волвійськкомів 
 

ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ ОРГАНИ 
 
171 Перший окремий батальйон продміліції 

Миколаївського губернського військкомату 
ф. Р-2070, оп. 1, 1921–1922 рр. 
 

5 од. зб. Накази з адміністративно-господарської діяльності та 
особового складу. Списки особового складу батальйону 

172 Миколаївський губернський відділ 
військово-продовольчого постачання 
ф. Р-1126, оп. 1, 2, 1920–1922 рр. 
 

106 од. зб. Накази і розпорядження Наркомпроду УСРР, реввійськ-
ради республіки, командуючого всіма збройними сила-
ми України і Криму, командуючих Південно-Західним 
фронтом, окружного комісара у військових справах Хар-
ківського військового округу, особливої продовольчої 
комісії по постачанню Південно-Західного  фронту,  
губвійськпродпостачу,  губернського  і  повітових прод-
комітетів і відділів військово-продовольчого постачання. 
Протоколи засідань колегії губвійськпродпостачу, пові-
тових військово-продовольчих комісій, нарад, трійки 
допомоги голодуючим, губернських комісій по обсте-
женню продовольчих органів. Звіти, доповіді про діяль-
ність губернських і повітових відділів військово-продо-
вольчого постачання. Відомості про націоналізацію під-
приємств харчової промисловості, хід заміни продром-
верстки продподатком, її виконання, про політичне 
становище сіл губернії, організацію у Миколаєві 
дитбудинків. Листування про організацію продовольчих 
органів у губернії, розподіл продуктів харчування серед 
населення та встановлення контролю за розподілом, про 
постачання населення предметами першої необхідності, 
участь працівників продовольчих органів у суботниках 
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173 Управління уповноваженого Миколаївсько-
го губернського військово-продовольчого 
постачання 
ф. Р-1128, оп. 1, 1922 р. 
 

1 од. зб. Списки працівників управління 

174 Миколаївське губернське робітниче бюро 
при губернській особливій військово-
продовольчій комісії 
ф. Р-986, оп. 1, 1920–1921 рр. 

37 од. зб. Постанови РНК СРСР, положення про губернські і 
повітові робітничі бюро, про порядок фінансування. 
Накази Миколаївського губернського робітничого бюро 
з особового складу, наради загальних зборів. Протоколи 
засідань колегії  бюро.  Доповіді  про  діяльність  
робітничо-продовольчого  загону №121/79, списки його 
особового складу. Політзведення районних продбюро і 
матеріали про військову мобілізацію членів профспілки 
в райпродзагони. Анкети і посвідчення мобілізованих. 
Доповіді про роботу повітових робітничих бюро. 
Доповіді і листування про роботу районних продзагонів 
з особового складу. Списки працівників продовольчих 
загонів 
 

175 Управління інспектора по Миколаївській 
губернії надзвичайного уповноваженого 
ради робітничо-селянської оборони з 
постачання Червоної Армії 
ф. Р-1116, оп. 1, 1920–1921 рр. 

15 од. зб. Накази надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-
селянської оборони з адміністративно-господарської 
діяльності. Листування з уповноваженими інших 
губерній, підприємствами Миколаївської губернії з 
фінансово-господарських питань. Анкети підприємств, 
відомості про забезпечення їх сировиною та 
виробництво товарів. Документи з особового складу та 
про ліквідацію установи 
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176 Миколаївське відділення Одеської військо-
во-господарської приймальної комісії 
ф. Р-1925, оп. 1, 1920–1922 рр. 

9 од. зб. Накази Надзвичайного уповноваженого Ради робітничо-
селянської оборони по постачанню Червоної Армії і 
флоту, по прийому і обліку речей військово-
господарського постачання; протоколи засідань 
Одеської військово-господарської приймальної комісії і 
нарад при Управлінні ІНЧУСО; листування з одеською 
окружною військово-продовольчою приймальною 
комісією, з Миколаївським  губвиконкомом,  житловим  
відділом  з  адміністративно-господарських питань і з 
особового складу 
 

Повітові та районні відділи військово-продовольчого постачання  
 

177 Вознесенський повітовий відділ військово-
продовольчого постачання, 
ф. Р-1147, оп. 1, 2, 1920–1922 рр. 

31 од. зб. Накази Одеського губернського відділу військово-
продовольчого постачання, Вознесенського повітового 
відділу військово-продовольчого постачання, акти 
обстеження діловодства і стану забезпечення 
продовольством і фуражем установ військових частин 
гарнізону м. Вознесенська, списки особового складу 
Вознесенського повітового відділу 
 

178 Первомайський повітовий відділ військово-
продовольчого постачання, 
ф. Р-2215, оп. 1, 2, 1920–1922 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 од. зб. Постанови, інструкції і розпорядження Наркомату по 
продовольству, обіжники, накази військпродпостача. 
Списки, посвідчення і заяви співпрацівників 
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179 Очаківський районний відділ військово-
продовольчого постачання 
ф. Р-1135, оп. 1, 1921–1922 рр. 

151 од. зб. Протоколи нарад. Звіти про діяльність відділу. Акти 
перевірок у військових частинах гарнізону. Акти ревізій. 
Книги обліку особового складу. Посвідчення, списки 
робітників, особові справи. Листування з Миколаївським 
губвійськпродом про постачання і реалізацію 
продовольства та інвентарю 
 

 
 
Разом 179 (сто сімдесят дев’ять) фондів, 66430 (шістдесят шість тисяч чотириста тридцять) одиниць зберігання. 

 
Аудіовізуальних документів немає. 
 
Документів, що мають гриф обмеженого доступу,  немає. 

 
 
 
Голова комісії - головний зберігач фондів            Г.Б.Пікуль 
30 травня 2016 року 
 
 


