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Постанови РМ СРСР про затвердже ll березня
ння Головного держінспектора
l947p.
f міжрайонних інспекторів з
визначення �рожайності, про
штати за 1947 рік
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Доповідні записки, звіти між
районної інспекції з визначення
врожайності сільськогосподарсь
ких культур за 1947 рік
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Доповідні записки, звіти Кре
менецької інспекції з визна
чення врожайності сільськогоспо
дарських культур за 1947 рік
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Постанови РМ СРСР і директивні 2 че-рвня
вказfв:ки Головного Державного ІЗ листопада
інспектора з визначення вро
жайності за 1948.рі:к
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Зб Доповідні записки, відомості про
хід СЇЛЬСЬІ{ОГОСПОДЩ)СЬІШХ р'обіт
і про урожайність в колгоспах
Тернопільського міжрайону за
1949 рік
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39 Доповідні записки, звіти Збаразь
коУ міжрайонноУ інспекціУ про вро
жай_ність сільськогосподарських
культур за 1949 рік. Том 1-й
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40 Тед, том ІІ і останній
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З? Статистичні звіти і дані про вро
жайність· сільськогосподарських
культур в колгоспах області за
1949 рік
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1950 рік
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48 Доповідні записки, звіти про
врожайність сільськогосподарських
культур за 1950 рік
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49 Дані про врожайність технічних,
овочевих, зернових культур в кол
госпах і селянських гооподарствах
області за 1949-1950 роки
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50 Доповідні записки, звіти Збаразь
коУ мїжрайонної інспекції про вро
жайність сільськогосподарсь�их
культур за 1950 рік
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5І Доповідні записки, дані з обліку
площі сівби кок-сагизу, звіти
про розміри площі сівби і врож�ю
за 1950 рік
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63 Статистичні звіти, доповідні за
писки про врожайність сільсько
господарських культур за 1951 рік

21. 64 Теж про вро�айність сільського
сподарськ�х культур в колгоспах
Збаразького міжрайону
22.

66 Доповідні записки, відомості щ:ю
врожайність технічних та інших
культур за 1951 рік

23. · 67 Доповідні записки, дані з ,обліку
площі· сівби кок-сагизу в колгоЬпах
Збаразького міжрайону за І95І рік
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1952 рік
24. 79

Доповідна записка про догляд за 26 травня І952р.
посівами цукрових буряків і кок-··
сагизу в .колгоспах Ла�овецького,
Збаразького міжрайонів
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Доповідні· записки, дані з о_бліку
площі сівби, відомості про ·вро
жайність технічних кор�ових куль
тур за І95І�І952 роки
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-----------------------26. 8І Статистичні звіти, пояснюючі записки
про врожайність сільськогосподарсь
ких культур в колгоспах Збаразького
міжрайону за 1952 рік
2?.

82 Статистичні звіти, пояснюючі записки
про врожайність сільськогосподарсь
ких культур адміністративних районів
Тернопільського міжрайону за І952 рік
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Статистичні дані про врожайність
зернових, технічних і корФмових
культур в колгоспах і радгоспах
Тернопільського мtжрайону за 1953 рік

29. 98

Теж ЗбаразькоЇ міжрайонної інспек
ціЇ про врожайність сільськогоспо
дарських культур за І953 рік
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ЗО. 105 Відбіркові списки про виділення
до знищення архівних документів за
І�54 рік
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Інвентарний опис

В даний опис внесено ЗІ/тридцять одну/ справу, з №І по №ЗІ.
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