
Вінницька обласна контора державного  

об’єднання по заготівлі зернових, бобових,  

круп’яних і фуражних культур  

 

Фонд №  Р-700  

 

Опис № 1  

справ постійного зберігання 

за 1931 – 1935 рр. 

 

№ 

з/п 
Заголовок справи 

Крайні  

дати 

К-сть 

аркушів 

Приміт-

ки 

1 2 3 4 5 

1 Інструкції, розпорядження Всеукра-

їнської контори «Заготзерно», відо-

мості про стан посівів, плани конт-

рактації зернових культур 

 

29 грудня 

1931 р.  

5 червня 

1932 р. 

95  

2 Положення, розпорядження Всеук-

раїнської контори «Заготзерно», 

трудові договори  

4 липня    

1 вересня  

1932 р. 

 

37  

3 Інструкція Вінницької обласної кон-

тори державного банку; листування 

обласної контори «Заготзерно» з 

кущовими об’єднаннями та банком з 

адміністративних питань 

 

4 березня    

8 жовтня 

1932 р. 

 

55  

4 Інструкції, циркуляри Всеукраїнсь-

кого об’єднання «Заготзерно»; про-

токоли засідань комісії з перевірки 

посівів; плани, акти, відомості конт-

рактації зернових і технічних куль-

тур 

 

5 березня  

22 червня 

1932 р. 

112  

5 Інструкція про розробку інформа-

ційних зведень; плани та інформа-

ційні зведення про стан посівів і по-

ставки зернових і технічних культур 

 

1 квітня  

1 липня 

1932 р. 

190  

6 Інструкції, розпорядження обласної 

контори «Заготзерно», листування з 

військовими установами про заготі-

влю фуражу 

15 травня 

21 листоп. 

1932 р. 

226  



1 2 3 4 5 

7 Постанови Ради праці і оборони про 

реорганізацію заготівельної мережі; 

накази по обласній конторі 

17 квітня 

20 листоп. 

1932 р. 

 

144  

8 Постанови обласного виконавчого 

комітету; накази по обласній конто-

рі; посвідчення, доручення співробі-

тників 

 

13 вересня  

28 жовтня 

1932 р. 

17  

9 Наказ по обласній конторі; генера-

льний трудовий договір 

5 березня  

21 липня 

1932 р. 

 

18  

10 Накази по обласній конторі «Загот-

зерно», листування з заготівельними 

пунктами з адміністративних питань 

5 липня  

8 листоп. 

1932 р. 

 

698  

11 Наказ по обласній конторі; виписка з 

протоколу економічного наради 

УСРР  

20 липня  

9 вересня 

1932 р. 

 

108  

12 Структура та організаційна будова 

Вінницької обласної контори «Загот-

зерно» 

   

13 Протоколи нарад відповідальних 

працівників та засідань комісій Він-

ницької обласної контори «Заготзер-

но» 

4 березня 

10 травня 

1932 р. 

11  

14 Протоколи нарад кущових об’єднань 

і пунктів 

26 травня 

26 жовтня 

1932 р. 

 

9  

15 Протоколи нарад обласної контори 1 червня  

25 липня 

1932 р. 

 

17  

16 Правила колективного страхування 

життя трудящих 

14 липня 

17 серпня 

1932 р. 

 

10  

17 Плани контрактації фуражних куль-

тур; листування з військовими час-

тинами про забезпечення їх фуражем 

31 травня 

20 липня 

1932 р. 

33  



1 2 3 4 5 

18 Плани і відомості постачання війсь-

кових частин фуражем  

25 червня 

26 липня 

1932 р. 

 

45  

19 Плани проведення хлібозаготівлі по 

районах області 

1 липня  

15 жовтня 

1932 р. 

 

41  

20 Акти контрактації зернових і бобо-

вих культур, правильної технічної 

обробки укладених договорів 

 

1 травня  

20 травня 

1932 р. 

41  

21 Акти відвантаження та заготівлі фу-

ражу 

23 травня  

2 серпня 

1932 р. 

 

27  

22 Акти обстеження кущів (пунктів) 6 червня   

3 грудень 

1932 р. 

31  

23 Кошториси витрат кущових 

об’єднань і заготівельних пунктів на 

1932 р. 

 

 26  

24 Вибула 

 

   

25 Матеріали з інвентаризації майна 1 червня  

2 жовтня 

1932 р. 

 

78  

26 Відомості про хід хлібоздачі  27 червня  

10 вересня 

1932 р. 

 

62  

27 Зведення про хід хлібоздачі 1 липня  

26 вересня 

1932 р. 

101  

28 Листування з заготівельними пунк-

тами і базами з господарських пи-

тань 

1 квітня  

7 жовтня 

1932 р. 

 

79  

29 Листування з кущовими об’єднан-

нями з адміністративно-господар-

ських питань 

4 травня  

7 грудня 

1932 р. 

132  



1 2 3 4 5 

30 Листування з районними філіями, 

заготівельними пунктами і базами з 

кадрових питань 

 

9 квітня  

6 листоп. 

1932 р. 

204  

31 Листування з військовими 

з’єднаннями про заготівлю фуражу 

17 квітня  

19 грудня 

1932 р. 

 

104  

32 Листування з кущовими конторами 

про забезпечення тари та складських 

приміщень 

 

29 квітня  

2 листоп. 

1932 р. 

220  

33 Листування з районними кущовими 

об’єднаннями з питань кадрів 

22 травня  

1 листоп. 

1932 р. 

495  

34 Листування з кущами, районними 

філіями і заготівельними пунктами з 

адміністративних питань 

 

31 травня  

20 вересня 

1932 р. 

16  

35 Листування з кущовими 

об’єднаннями з господарських пи-

тань 

8 червня  

15 грудень 

1932 р. 

 

64  

36 Листування з районними філіями, 

заготівельними пунктами та ін. з пи-

тань заготівлі зернових культур 

13 червня  

15 жовтня 

1932 р. 

 

10  

37 Листування з районною філією «За-

готзерно» про контрактацію зерно-

вих культур 

15 червня  

15 липня 

1932 р. 

 

11  

38 Листування з районними кущовими 

об’єднаннями з питань соціалістич-

ного змагання 

1 липня   

22 липня 

1932 р. 

 

7  

39 Листування з Вінницьким кущовим 

об’єднанням про заготівлю зерно-

продуктів 

13 липня  

21 жовтня 

1932 р. 

 

12  

40 Листування з районними філіями, 

кущами та інспекторами «Заготзер-

но» з адміністративно-господар-

ських питань 

23 серпня  

26 жовтня 

1932 р. 

62  



1 2 3 4 5 

41 Листування з Вінницьким кущовим 

об’єднанням про обслуговування 

клієнтури 

30 серпня  

18 вересня 

1932 р. 

 

16  

42 Листування з Хмільницьким кущем з 

адміністративних питань 

11 вересня  

8 жовтня 

1932 р. 

 

21  

43 Листування з кущами і заготівель-

ними пунктами з адміністративних 

питань 

21 вересня 

2 грудня 

1932 р. 

 

42  

44 Листування з заготівельними пунк-

тами районів про стан млинів 

17 грудень  

30 грудня 

1932 р. 

63  

45 Плани будівель районних філій, 

складів і пунктів 

6 червня  

8 червня 

1933 р. 

 

298  

46 Листування з базами і заготівельни-

ми пунктами про охорону складів 

22 травня  

9 березня 

1933 р. 

 

151  

47 Листування з кущовими об’єднан-

нями та районними філіями з адміні-

стративно-господарських питань 

10 серпня  

2 березня 

1933 р. 

 

230  

48 Циркуляри Всеукраїнської контори 

«Заготзерно»; річні та місячні плани 

хлібоздачі 

16 серпня  

16 листоп. 

1933 р. 

 

22  

49 Постанова Ради праці і оборони від 

16 січня 1933 р.; ціни на зернові і 

фуражні культури 

23 січня  

14 серпня 

1933 р. 

 

45  

50 Постанова уповноваженого комітету 

заготівель при Раді Народних Комі-

сарів; плани хлібоздачі 

28 червня  

4 листоп. 

1933 р. 

 

37  

51 Плани і договори на експорт проду-

кції радгоспами бурякотресту 

1 травня  

20 жовтня 

1933 р. 

 

255  



1 2 3 4 5 

52 Плани посівної кампанії, трудові до-

говори 

10 травня  

4 вересня 

1933 р. 

 

20  

53 Акти наявності рухомого та нерухо-

мого майна обласної контори та рай-

онних філій 

1 січня  

31 грудня 

1933 р. 

 

144  

54 Договори з радгоспами бурякотресту 

на здачу продукції 

6 лютого  

2 березня 

1933 р. 

 

289  

55 Колективний трудовий договір між 

обласною конторою «Заготзерно» та 

обласним комітетом профспілки хлі-

бо-пекарської промисловості 

 

28 квітня  

13 вересня 

1933 р. 

18  

56 Листування з Всеукраїнським 

об’єднанням «Заготзерно» з питань 

заготівлі та перевезення сировини; 

трудові договори 

 

13 квітня  

17 травня 

1933 р. 

23  

57 Листування з міжрайонними конто-

рами з адміністративно-господар-

ських питань, колективні трудові  

договори 

 

9 листоп.  

25 листоп. 

1933 р. 

85  

58 Відомості за формою № 6 про рух 

хлібо-фуражних продуктів 

31 серпня  

28 вересня 

1933 р. 

 

127  

59 Те саме 31 серпня  

30 вересня 

1933 р. 

 

90  

60 Те саме 1 вересня  

30 вересня 

1933 р. 

 

185  

61 Те саме 1 жовтня 

31 жовтня 

1933 р. 

 

218  



1 2 3 4 5 

62 Відомості за формою № 6 про рух 

хлібо-фуражних продуктів 

1 жовтня  

31 жовтня 

1933 р. 

 

243  

63 Те саме 1 жовтня  

31 листоп. 

1933 р. 

 

190  

64 Інструкція Всесоюзного об’єднання 

«Заготзерно» 

 

19 листоп. 

1933 р. 

26 листоп. 

1934 р. 

 

18  

65 Листування з військово-господар-

ськими установами про заготівлю та 

купівлю зернових культур 

13 серпня 

1933 р.  

3 березня 

1934 р. 

 

41  

66 Листування з районними філіями, 

заготівельними пунктами про заготі-

влю зернових і технічних культур; 

списки контор «Заготзерно»: Соро-

чанської, Кам’янецької 

  

3 січня   

1933 р.  

1 лютого 

1935 р. 

207  

67 Недіючі описи №№ 1-2 

 

   

 

 

До опису внесено 66 (шістдесят шість) справ з № 1 по № 67. 

 

Вибула справа № 24. 

 

 

 

 

Опис удосконалений  

головним спеціалістом       Л.А. Гордійчук 

 

19.04.2012 

 

 

 

 

 


