ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Архiвнi зiбрання України
Спецiальнi довiдники

НАЦІОНАЛЬНИЙ
АРХІВНИЙ ФОНД УКРАЇНИ:
ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ
КОРОТКИЙ ДОВІДНИК

Київ 2002

ББК 79.3 (4 УКР)
Н-34
УДК
930.25 (477)
У довiднику подано вiдомостi про основнi наявнi в державних архiвах
елементи довiдкового апарату. Описовi статтi подають адмiнiстративну
iнформацiю про архiвну установу, данi про обсяги та хронологiчнi межi
документiв, основнi довiдковi видання архiвiв.
Для iсторикiв, архiвiстiв, викладачiв, студентiв вузiв, усiх, хто цiкавиться
питаннями iнтелектуального доступу до документiв Нацiонального архiвного фонду України.

Упорядники
Н.М. Христова, В.В. Бездрабко

Автори статей
А.С. Березняк, О.О. Бойчук, С.О. Борисевич, Г.П. Бугера, Н.С. Возна,
К.С. Восьмiрко, В.П. Вторушин, С.Д. Гальчак, В.М. Гика, Л.В. Гурбова,
В.П. Даниленко, М.В. Делеган, Л.Я. Демченко, М.І. Довгич, О.Ф. Долян,
Т.М. Думанчук, А.І. Жежера, О.К. Жук, Л.Я. Заїка, К.І. Зубченко,
В.М. Іщенко, А.В. Карпова, О.В. Клименко, В.В. Крестьяннiков,
К.І. Кукоба, Ю.Я. Кулiнiч, Б.П. Курiнний, О.Й. Куташi, В.І. Куцинда,
Н.С. Лiсняк, О.В. Ловчинська, В.С. Лозицький, Я.С. Лозниця,
О.В. Музичук, О.М. Мащенко, В.В. Мельник, Н.Б. Метальникова,
К.П. Мицан, А.І. Недiля, І.С. Осков, І.П. Олексiйчук, Д.І. Пельц,
Н.А. Петриченко, Н.В. Платонова, В.М. Присяжнюк, О.М. Пшеннiков,
В.В. Резнiченко, Ю.С. Руденко, П.Я. Слободянюк, Н.М. Слончак,
Г.І. Стародуб, Т.В. Столяренко, О.С. Тедеєв, Н.А. Товт, Н.А. Топiшко,
Н.А. Фесенко, Н.І. Франко, Н.М. Харченко, Л.В. Шпилько, В.О. Юркова,
М.П. Явланова, Л.В. Яковлева

Виходить у свiт за сприяння Фонду Катедр Українознавства (ФКУ).
Програма українознавчих дослiджень, фундатором якої є ФКУ,
фiнансується за рахунок благодiйних пожертв
українських громад США i Канади

ISBN 966-625-004-7

© Христова Н.М., Бездрабко В.В.,
упорядкування, 2002
© Державний комiтет архiвiв України,
© Український науково-дослiдний iнститут
архiвної справи та документознавства, 2002

Змiст
ЗМІСТ

Вступне слово .........................................................................................................

5

Центральнi державнi архiвнi установи
Центральний державний архiв вищих органiв влади та
управлiння України (ЦДАВО України) ...............................................
Центральний державний архiв громадських об’єднань України
(ЦДАГО України) .........................................................................................
Центральний державний iсторичний архiв України, м. Київ
(ЦДІАК України) ..........................................................................................
Центральний державний iсторичний архiв України, м. Львiв
(ЦДІАЛ України) ..........................................................................................
Центральний державний кiнофотофоноархiв України
iм. Г. С.Пшеничного (ЦДКФФА України iм. Г. С. Пшеничного)
Центральний державний науково-технiчний архiв України
(ЦДНТА України) .........................................................................................
Центральний державний архiв-музей лiтератури i мистецтва
України (ЦДАМЛМ України) ..................................................................

13
19
25
31
34
36
38

Мiсцевi державнi архiвнi установи
Державний архiв в Автономнiй республiцi Крим ......................................
Державний архiв Вiнницької областi .............................................................
Державний архiв Волинської областi ............................................................
Державний архiв Днiпропетровської областi ..............................................
Державний архiв Донецької областi ...............................................................
Державний архiв Житомирської областi ......................................................
Державний архiв Закарпатської областi .......................................................
Державний архiв Запорiзької областi ............................................................
Державний архiв Івано-Франкiвської областi ............................................
Державний архiв Київської областi ................................................................
Державний архiв Кiровоградської областi ...................................................
Державний архiв Луганської областi .............................................................
Державний архiв Львiвської областi ..............................................................
Державний архiв Миколаївської областi ......................................................
Державний архiв Одеської областi .................................................................
Державний архiв Полтавської областi ...........................................................
Державний архiв Рiвненської областi ............................................................
Державний архiв Сумської областi .................................................................
Державний архiв Тернопiльської областi .....................................................
Державний архiв Харкiвської областi ............................................................
Державний архiв Херсонської областi ...........................................................
Державний архiв Хмельницької областi .......................................................
Державний архiв Черкаської областi .............................................................

3

43
47
51
56
62
64
67
70
73
76
82
85
89
91
94
97
100
102
108
111
117
123
125

Нацiональний архiвний фонд України
Державний архiв Чернiвецької областi .........................................................
Державний архiв Чернiгiвської областi ........................................................
Державний архiв м. Києва ..................................................................................
Державний архiв м. Севастополя ....................................................................
Бердичiвський мiський архiв ............................................................................
Кам’янець-Подiльський мiський державний архiв ...................................

129
131
135
137
141
142

Галузевi державнi архiвнi установи
Державний архiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України
(ДА МВС України) ........................................................................................
Галузевий Державний архiв Мiнiстрства оборони України
(ГДА МО України) ........................................................................................
Галузевий державний архiв Гiдрометедологiчної служби України
(ГДА Гiдрометслужби України) ................................................................
Державний архiв Служби безпеки України (ДА СБУ) ..........................
Державне науково-виробниче пiдприємство “Геоiнформ” України
(ДНВП “Геоiнформ України”) ..................................................................
Державний картографо-геодезичний фонд України
(Укркартгеофонд) ..........................................................................................
Історико-архiвне управлiння Мiнiстерства закордонних
справ України (ІАУ МЗС України) .........................................................

145
146
147
149
150
151
152

Довiдковий апарат
Вибрана бiблiографiя ........................................................................................... 155
Іменний покажчик ................................................................................................ 162
Список скорочень ................................................................................................. 164

4

Вступ
Вступне
слово

Останнiм часом значно розширилося i якiсно змiнилося коло
користувачiв архiвної iнформацiї. Цi змiни торкнулися усiх архiвних
процесiв, а найбiльше – пов’язаних iз забезпеченням суспiльства ретроспективною документною iнформацiєю. В Законi України “Про внесення
змiн до Закону України “Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi
установи” (2001 р.) проголошено основний принцип органiзацiї архiвної
справи в Українi – загальнодоступнiсть документiв Нацiонального архiвного фонду. Закон гарантує забезпечення доступу до архiвних документiв iз моменту надходження їх до архiвної установи й право користування документами НАФ усiм громадянам України, iноземцям та особам
без громадянства (Роздiл V, ст. 15 “Доступ до документiв Нацiонального
архiвного фонду”). Тимчасовi обмеження в доступi пов’язанi лише з
необхiднiстю науково-технiчного опрацювання, перевiркою наявностi та
стану або реставрацiєю документiв, забезпеченням державної або iншої
передбаченої законом таємницi, охороною законних прав та iнтересiв
громадян (Роздiл V, ст. 16 “Обмеження доступу до документiв Нацiонального архiвного фонду, що належать державi, територiальним громадам”). Крiм того, на вимогу власника обмеження можуть встановлюватися на архiвнi документи, створенi архiвними пiдроздiлами об’єднань
громадян, релiгiйних органiзацiй, а також пiдприємств, установ i органiзацiй, заснованих на приватнiй формi власностi (Роздiл VI, ст. 17 “Обмеження доступу до документiв Нацiонального архiвного фонду, що
належать iншим власникам”). Доступ до приватних архiвних зiбрань регулюється розпорядженням власника, причому держава заохочує власникiв розширювати цей доступ (Роздiл V, ст. 15 “Доступ до документiв
Нацiонального архiвного фонду”).
У виконаннi важливої суспiльної функцiї архiвних установ щодо
реалiзацiї iнтелектуального доступу до документiв НАФ велике значення
має довiдковий апарат, що функцiонує в державних архiвах України i
становить собою створений на єдиних методологiчних i методичних засадах комплекс взаємопов’язаних архiвних довiдникiв.
Формування типо-видової структури довiдкового апарату державних архiвiв пройшло довгий шлях вiд перших iнвентарних описiв до
електронних довiдникiв й детермiнувалося складом i змiстом документiв
конкретного архiву, iнтенсивнiстю використання документної iнформацiї, виду носiя, матерiально-технiчних можливостей тощо.
У другiй половинi ХІХ – початку ХХ ст. актуалiзувалися дискусiй
про необхiднiсть взаємозв’язкiв архiвних довiдникiв та їх унiфiкацiї. Були
навiть сформульованi тези про “єднiсть всiх архiвiв i створення довiдни-
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кiв у свiтовому масштабi” (І.Є. Андрiєвський, А.П. Воронов, Д.Я. Самоквасов). Однак цi iдеї не реалiзувалися. Дореволюцiйнi архiви мали
описи, покажчики, каталоги, але всi довiдники не були єдиною, взаємопов’язаною системою. Кожен довiдник iснував лише в однiй “функцiональнiй площинi”. До досягнень дореволюцiйного архiвознавства слiд
вiднести усвiдомлення зв’язкiв розвитку описання з розвитком архiвної
справи, зокрема, з її централiзацiєю, iнтенсивнiстю комплектування i
користування документною iнформацiєю.
Важкi умови перших рокiв радянської влади в Українi позначилися
на розвитку довiдкового апарату державних архiвiв, перед якими постали
завдання збирання i зберiгання документiв лiквiдованих установ. Це
певною мiрою стримувало розроблення методики створення довiдкового
апарату. В квiтнi 1920 р. Раднарком України видав постанову, за якою
всi архiви на територiї республiки, в т.ч. й приватнi збiрки документiв,
проголошувалися загальнонародною власнiстю. Це був перший закон
про нацiоналiзацiю та централiзацiю архiвної справи, який водночас
створив передумови i для централiзацiї довiдкового апарату. Найважливiшим досягненням радянського архiвознавства середини 1920-х рокiв
слiд вважати усвiдомлення зв’язкiв мiж iєрархiчною органiзацiєю
зберiгання архiвних документiв по комплексах i архiвними довiдниками,
створюваними до них. 1920–1930-i рр. характеризувалися розширенням
теоретичної i методичної бази розвитку довiдкового апарату архiвiв: саме
в цей перiод було видано багато правил та iнструкцiй щодо створення
тематичних картотек, оглядiв, путiвникiв, складанню описiв та iн. Реалiзацiї планiв створення i розвитку довiдкового апарату державних
архiвiв України завадила Друга свiтова вiйна. Змiнився напрямок роботи
архiвних установ. Евакуацiя i реевакуацiя значної кiлькостi архiвiв,
вiдбудова архiвосховищ, масове впорядкування архiвних документiв
тривало майже до середини 1950-х рр. Тодi ж активно розроблялися теоретичнi питання розвитку довiдкового апарату, спрямованi на удосконалення традицiйних архiвних довiдникiв. Основнi архiвнi довiдники не
зазнали якiсних змiн, найпоширенiшим iз них залишився опис. Увагу
архiвiстiв i дослiдникiв все бiльше почали привертати предметно-тематичний, а згодом i систематичний каталоги, як найперспективнiшi довiдники про склад i змiст документiв архiвiв.
“Основные правила работы государственных архивов” (М., 1962)
передбачали створення комплексу посiбникiв для правильної органiзацiї
використання документальних матерiалiв в архiвi i називалися науководовiдковим апаратом, визначали методику створення основних видiв архiвних довiдникiв, а також типо-видову структуру довiдкового апарату.
Наступнi роки були дуже плiдними в галузi як теоретичної, так i практичної дiяльностi по створенню та удосконаленню довiдкового апарату.
Вперше в “Методичному листi про єдину систему науково-довiдкового
апарату державних архiвiв СРСР” (М.,1965) сукупнiсть iнформацiйнопошукових засобiв державних архiвiв визначалася як система. “Основнi
положення розвитку системи науково-довiдкового апарату до документiв державних архiвiв СРСР” (М.,1981) розглядали принципи побудови,
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функцiонування й удосконалення системи довiдкового апарату, окреслювали склад i структуру системи для архiвiв рiзного рiвня i профiлю,
висвiтлювали значення автоматизованих засобiв пошуку iнформацiї в нiй.
Нинi в державних архiвах України наявнi майже всi обов’язковi
елементи довiдкового апарату: описи, каталоги, путiвники, огляди, покажчики тощо, якi вiдповiдно до iєрархiї комплексiв документiв архiву
подiляються на мiжархiвнi (забезпечують пошук iнформацiї на рiвнi
НАФ України), мiжфондовi (на рiвнi архiву) та фондовi (на рiвнi конкретного фонду).
Довiдковий апарат побудовано вiдповiдно до структури Нацiонального архiвного фонду. Архiвнi довiдники мiстять вiдомостi про склад i
змiст документiв на рiвнi:
• НАФ України в цiлому (центральний фондовий каталог, загальнодержавнi мiжархiвнi довiдники про склад i змiст документiв
НАФ);
• державного архiву (путiвник, фондовий каталог, систематичний каталог, мiжфондовий покажчик, тематичний огляд);
• архiвного фонду (опис, огляд фонду, каталог);
• одиницi зберiгання (каталог).
Базовим довiдником для створення всiх iнших видiв довiдкового
апарату є архiвний опис, що розкриває склад i змiст документiв у межах
фонду, його структурної частини, об’єднаного архiвного фонду, колекцiї
на рiвнi одиницi зберiгання.
Кожен державний архiв має також систему каталогiв (систематичний, предметно-тематичний, з iсторiї установ, з iсторiї адмiнiстративнотериторiального подiлу, iменний, географiчний, документiв з особового
складу тощо), де iнформацiю згруповано у логiчнiй, алфавiтнiй або хронологiчнiй послiдовностi, що дозволяє здiйснювати багатоаспектний
пошук на рiвнi документа. Основною ланкою системи є систематичний
каталог, який слугує цiлям мiжфондового пошуку i надає iнформацiю за
широкою тематикою, дозволяє встановлювати логiчнi зв’язки мiж подiями, вiдображеними в документах.
Предметно-тематичнi та тематичнi каталоги, де вторинна документна iнформацiя з однiєї або декiлькох тем розташована у логiчнiй
послiдовностi, не набули достатнього розвитку у державних архiвах України. Найпоширенiшим видом пiсля систематичного каталогу є iменний,
що мiстить iнформацiю про осiб, якi є авторами документiв, або згадуються в документах, а також географiчний каталог, що мiстить iнформацiю про географiчнi й топографiчнi об’єкти.
Переважна бiльшiсть архiвiв має путiвники або короткi довiдники,
що подають характеристики фондiв (документiв) залежно вiд об’єкта
описування (архiви, архiв, група фондiв, фонд, частина фонду/колекцiї,
документ).
Крiм описiв, каталогiв, путiвникiв, в архiвах складаються покажчики (тематичнi, предметнi, географiчнi, iменнi, хронологiчнi), а також
огляди (мiжфондовi, фондовi, тематичнi), тематичнi перелiки тощо. З
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середини 1990-х рр. у центральних i державних архiвах областей створюються або вже функцiонують електроннi бази даних облiкового i тематичного характеру.
Останнiм часом державнi архiви України iнтенсифiкували роботу
з удосконалення довiдкового апарату. Розширився доступ до архiвних
фондiв, що були на таємному зберiганнi (за останнє десятирiччя розсекречено понад 3 тисячi фондiв). Пiдготовку науково-iнформацiйних видань про склад i змiст розсекречених фондiв, якi забезпечують оперативний пошук iнформацiї, передбачено Програмою “Архiвнi зiбрання
України”, що реалiзується з 2000 р. Перспективний план пiдготовки архiвних довiдникiв за цiєю програмою на 2001–2005 рр. затверджено рiшенням Колегiї Держкомархiву України. Вiн передбачає пiдготовку
довiдникiв “Анотованi реєстри описiв державних архiвiв”, “Реєстр
розсекречених архiвних фондiв. 1991–2000”, “Нацiональний реєстр
втрачених архiвних фондiв”, “Празькi архiви”: Зведений каталог архiвiв
української емiграцiї у мiжвоєнний перiод”, “Елiта України ХХ ст.:
Нацiональний реєстр особових фондiв” тощо. Побачили свiт путiвники
за фондами Центрального державного архiву громадських об’єднань
України, Центрального державного iсторичного архiву, м. Львiв,
державного архiву Чернiгiвської областi, готуються до друку путiвники
Центрального державного архiву-музею лiтератури i мистецтва України,
регiональних архiвiв (Вiнницької, Сумської, Тернопiльської, Харкiвської,
Чернiвецької областей, мiста Києва), доповнення до опублiкованих ранiше путiвникiв (державнi архiви Донецької, Миколаївської, Херсонської
областей).
Державнi архiви України ведуть роботу щодо створення принципово нових довiдникiв – електронних версiй реєстрiв фондiв як сегментiв
Нацiональної архiвної iнформацiйної системи.
Нинi довiдковий апарат державних архiвiв України складають:
– центральний фондовий каталог (представлено 180123 фондiв);
– описи (575652 одиницi);
– каталоги державних архiвiв (представлено 11664533 тематичних
карток; 338823 на кiнодокументи; 1040064 на фотодокументи;
117978 на фонодокументи; 2719 на вiдеодокументи; тематично
опрацьовано 18442 фонди, 6342415 од. зб.);
– огляди архiвних фондiв (всього 1156, в т.ч. 323 тематичних,
833 фондових).
Короткий довiдник “Нацiональний архiвний фонд України: засоби
iнтелектуального доступу до документiв”, пiдготовлений Українським
науково-дослiдним iнститутом архiвної справи та документознавства за
сприяння державних архiвiв, надає iнформацiю про склад i змiст наявного
у кожному архiвi довiдкового апарату i допоможе користувачевi визначити основнi напрями пошуку документної iнформацiї в кожному конкретному архiвi.
Описовi статтi у виданнi структуровано за такою схемою: адмiнiстративнi вiдомостi про державний архiв, кiлькiснi характеристики та
хронологiчнi межi документiв архiву, характеристики наявних елементiв
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довiдкового апарату (описи, каталоги, картотеки, покажчики, огляди, автоматизованi бази даних). Бiблiографiчний роздiл описової статтi представлено лише основними довiдниками, що розкривають склад i змiст
документiв архiву й опублiкованi окремими виданнями.
Статтi у довiднику розташовано вiдповiдно до iєрархiї архiвiв: центральнi державнi архiви, Державний архiв в Автономнiй Республiцi Крим,
державнi архiви областей (систематизовано за алфавiтом назв архiвiв),
державнi архiви мм. Києва та Севастополя, галузевi державнi архiви.
Всього у довiднику представлено довiдковий апарат 7 центральних, 29 мiсцевих, 7 галузевих державних архiвних установ.
Фактичний матерiал у довiднику подано за анкетами, що надiйшли
вiд державних архiвiв України, i доповнено даними звiтної документацiї
станом на 1 сiчня 2001 року.
Інформацiю щодо складу i змiсту документiв архiвiв, а також бiльш
повну бiблiографiю їх видань у режимi on-line, що систематично оновлюється, можна отримати на веб-сторiнках архiвних установ офiцiйного
веб-сайту Держкомархiву України за адресою: http://www.scarch.kiev.ua.
та веб-сайтi ДА м. Севастополь за адресою: www.gosarchiv.sevastopol.iuf.net/
Упорядники висловлюють щиру подяку директорам державних
архiвiв України, колегам-архiвiстам за висококвалiфiкованi консультацiї,
поради та пiдготовку анкет.
Видання розраховане на широке коло користувачiв i є загальнодоступним засобом пошуку iнформацiї.
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ЦЕНТРАЛЬНІ
ДЕРЖАВНІ
АРХІВНІ
УСТАНОВИ

Центральнi державнi архiвнi
установи
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ ВИЩИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
( ЦДАВО УКРАЇНИ)

Вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Тел.: (044) 277-36-66
htth://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca01.ua.hmtl
3148 фф., 1963607 спр., 1917–1985 рр.;
18716 од. зб. науково-технiчної документацiї

Описи
• 5579

Каталоги
• систематичний;
• географiчний;
• iменний
103 фф., 477808 спр. тематично опрацьовано, складено 533519 тем.
карток.

Картотеки
iсторiя Великої Вiтчизняної вiйни — предметно-тематична, iменна
iсторiя вiдбудови народного
— предметно-тематична, iменна
господарства в Українi
(1924–1932)
iсторiя громадянської вiйни
— предметно-тематична, iменна
iсторiя колективiзацiї сiльського — предметно-тематична, iменна
господарства в УСРР
(1927–1933)
iсторiя комiтетiв незаможних — предметно-тематична, iменна
селян (1921–1934)
iсторiя м. Києва
— предметно-тематична, iменна
iсторiя нацiонально-визвольно- — предметно-тематична, iменна
го руху в УРСР (ХХ ст.)
iсторiя промисловостi та ро- — предметно-тематична, iменна
бiтничого класу УРСР
(1926–1941)
iсторiя радянської лiтератури — предметно-тематична, iменна
(1919–1934)
iсторiя розвитку сiльського гос- — предметно-тематична, iменна
подарства в УСРР (1920–1933)
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постанови РНК, Ради Мiнiстрiв — предметно-тематична
УРСР (1919–1991)
укази Президiї Верховної Ради — предметно-тематична
УРСР (1950–1990)

Покажчики
Мiжфондовi:
• неопублiкованi документи ЦДАВО України про колективiзацiю
i голод в Українi (1928–1936);
• опублiкованi документи ЦДАВО України про колективiзацiю i голод в Українi (1929–1933);
• постанови i розпорядження Ради Мiнiстрiв УРСР (1919–1939).
Фондовi:
ф. 34 Вища рада народного гос- — предметно-тематичний,
подарства УСРР (1918–1932)
географiчний, iменний
ф. 288 Прокуратура УРСР
(1936–1941)

— iменний

Огляди
Тематичнi*:
• архiвнi джерела з iсторiї ВУЦВК (1918–1922);
• архiвнi джерела про боротьбу комунiстичної партiї за пiднесення
добробуту i культурного рiвня колгоспного селянства в Українi у 1933–
1941 рр.;
• архiвнi джерела про роботу агiтпоїзда iменi В.І. Ленiна в Українi
в 1919 р.;
• виробничi комiсiї та наради на пiдприємствах України у 1924–
1925 рр.;
• вiдновлення роботи закладiв освiти та культури у визволених вiд
фашистських загарбникiв районах УРСР (1943–1945);
• ушанування пам’ятi Г.С. Сковороди у 1922 р.;
• джерела з iсторiї Всеукрревкому;
• джерела з iсторiї жовтневих подiй 1917 р. на Донбасi;
• джерела з iсторiї жовтневих подiй 1917 р. на Волинi;
• джерела з iсторiї жовтневих подiй 1917 р. у Києвi;
• дiяльнiсть Всеукраїнської комiсiї по увiчненню пам’ятi В.І. Ленiна (1924–1926);
• дiяльнiсть всеукраїнської секцiї МОПР (1922–1928);
• дiяльнiсть Київської ради робiтничих депутатiв у 1918–1920;
• дiяльнiсть О.П. Довженка (за документами архiву);
• дiяльнiсть С.М. Будьонного;
* Тут i далi зiрочкою позначено тi огляди, якi були опублiкованi в “Архiвах
України” чи вийшли самостiйним виданням
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• дiяльнiсть селянських комiтетiв взаємодопомоги в Українi (1921–
1932);
• дiяльнiсть українських двадцятип’ятитисячникiв у РСФРР
(1929–1931);
• дiяльнiсть Укроргбуду (1925–1930);
• документальна Ленiнiана;
• документи В.І. Ленiна перiоду громадянської вiйни;
• документи Всеукраїнської редакцiї “Історiї фабрик i заводiв”;
• документи з iсторiї Другої свiтової вiйни;
• документи з iсторiї Наркомату внутрiшнiх справ УСРР (1917–
1920);
• документи з iсторiї проведення українiзацiї (1920–1930);
• документи з iсторiї робiтничого класу машинобудiвної промисловостi в роки другої п’ятирiчки (1933–1937);
• документи з iсторiї становлення української мови як державної
в УНР та Українськiй державi;
• документи Народного комiсарiату освiти про культурнi зв’язки
УРСР з братнiми республiками (1917–1927);
• документи про агiтацiйно-масову роботу бiльшовицьких
парторганiзацiй України у роки громадянської вiйни;
• документи про аграрнi перетворення в Українi (1917–1920);
• документи про боротьбу з денiкiнщиною;
• документи про боротьбу за скликання І Всеукраїнського з’їзду
Рад;
• документи про братерську взаємодопомогу i спiвробiтництво
народiв СРСР у 1950–1960 рр.;
• документи про будiвництво Днiпрогесу;
• документи про вiдбудову Чорноморського вiйськово-морського
флоту (1921–1925);
• документи про вiдзначення першої рiчницi Червоної армiї в Українi;
• документи про вiдзначення ювiлеїв ІІ з’їзду РСДРП;
• документи про вiдзначення ювiлеїв першої росiйської революцiї
(1905–1907);
• документи про вклад трудящих Києва у перемогу радянського
народу у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941–1945 рр.;
• документи про возз’єднання захiдноукраїнських земель iз УРСР;
• документи про Всеукраїнський комiтет незаможних селян;
• документи про встановлення радянської влади в захiдноукраїнських землях;
• документи про вшанування пам’ятi М.Д. Леонтовича;
• документи про дiяльнiсть Г.І. Петровського;
• документи про дiяльнiсть А.В. Луначарського;
• документи про дiяльнiсть В.Г. Короленка;
• документи про дiяльнiсть В.М. Примакова;
• документи про дiяльнiсть В.Н. Боженка;
• документи про дiяльнiсть Галицького революцiйного комiтету;
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• документи про дiяльнiсть громадських органiзацiй радянського
села з iнтернацiонального виховання трудящих (1921–1932);
• документи про дiяльнiсть Д.З. Мануїльського;
• документи про дiяльнiсть Є.С. Вирового;
• документи про дiяльнiсть І.Є. Клименка;
• документи про дiяльнiсть К.Є. Ворошилова;
• документи про дiяльнiсть Комiсiї з полiпшення життя дiтей (1921);
• документи про дiяльнiсть М.В. Фрунзе;
• документи про дiяльнiсть М.Д. Леонтовича;
• документи про дiяльнiсть М.І. Калiнiна;
• документи про дiяльнiсть М.О. Щорса;
• документи про дiяльнiсть П.Г. Тичини у Всеукраїнському видавництвi (1919);
• документи про дiяльнiсть Тимчасового робiтничо-селянського
уряду України з вiдновлення радянського державного апарату;
• документи про дiяльнiсть Артема (Ф.А. Сергеєва);
• документи про дружбу та взаємодопомогу народiв СРСР у справi
побудови соцiалiзму;
• документи про життя та дiяльнiсть О.І. Бiлецького;
• документи про завершальний етап утворення Союзу РСР;
• документи про навчання українського селянства в роки першої
п’ятирiчки;
• документи про полiтику обмеження та витiснення капiталiстичних елементiв з економiки України у 1927–1929 рр.;
• документи про принципи представництва депутатiв у мiсцевих радах;
• документи про революцiйний рух у Болгарiї та радянсько-болгарськi зв’язки (1920–1930);
• документи про розвиток iнiцiативи i творчої активностi iнженерно-технiчних кадрiв за документами Мiнiстерства чорної металургiї
УРСР (1951–1955);
• документи про розвиток сiльського господарства Української РСР
у роки восьмої та дев’ятої п’ятирiчок;
• документи про розвиток туристсько-екскурсiйної справи в Українi (1920–1930);
• документи про селянський рух на Подiллi (березень – жовтень 1917);
• документи про солiдарнiсть трудящих Радянської України з зарубiжним пролетарiатом (1919–1937);
• документи про соцiалiстичне змагання у роки четвертої п’ятирiчки;
• документи про соцiально-економiчний та культурний розвиток
Києва;
• документи про спiльну боротьбу трудящих Росiї та України проти
iноземної iнтервенцiї у роки громадянської вiйни;
• документи про твори В.І. Ленiна в Українi (1894 — лютий 1917);
• документи про трудовi почини робiтникiв промислових пiдприємств м. Києва;
• документи про увiчнення пам’ятi В.І. Ленiна;
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• документи про участь жiнок Донбасу в соцiалiстичному будiвництвi в роки другої п’ятирiчки;
• документи про участь професiйних спiлок у вiдбудовi народного
господарства Української РСР у роки Великої Вiтчизняної вiйни;
• документи про участь трудящих Української РСР у змiцненнi
радянських збройних сил (1921–1941);
• документи про шефство трудового селянства УРСР над першим
радянським есмiнцем Чорноморського ВМФ “Незаможник”;
• з iсторiї боротьби за революцiйний правопорядок i змiцнення
радянської влади в Українi (грудень 1917 р. — березень 1918);
• з iсторiї вiдбудови Києва в 1943–1945 рр.;
• з iсторiї кодифiкацiї радянського законодавства;
• з iсторiї поширення починiв новаторiв Росiйської СФРР на пiдприємствах України;
• здiйснення в Українi аграрної полiтики радянської влади (1917–
1920);
• iсторiя колгоспного будiвництва в Українi (1921–1925);
• iсторiя Радянської Пiвнiчної Таврiї;
• iсторiя робiтничого класу машинобудiвної промисловостi у роки
другої п’ятирiчки;
• iсторiя розвитку мiстобудування, архiтектури м. Києва;
• iсторiя сiльської червоної гвардiї в Українi;
• iсторiя цукрової промисловостi УРСР (1959–1965);
• комiтети незаможних селян у боротьбi за встановлення та змiцнення радянської влади в Українi;
• листи трудящих В.І. Ленiну;
• педагогiчна дiяльнiсть А.С. Макаренка;
• першi заходи радянської влади в галузi культурного будiвництва
в Українi (1917–1920);
• пiдготовка жiночих кадрiв для народного господарства УРСР
(1933–1941);
• протоколи перших засiдань ЦВК Радянської України;
• робiтничий контроль та першi соцiалiстичнi перетворення в промисловостi України (березень 1917 р. — квiтень 1918);
• розвиток державної торгiвлi Української РСР (1970–1975);
• розвиток машинобудування на Пiвднi України в роки першої
п’ятирiчки;
• розвиток науково-технiчного прогресу (1960–1970);
• розвиток сiльського господарства УРСР у восьмiй, дев’ятiй
п’ятирiчках;
• соцзмагання в промисловостi УРСР (1929–1932);
• створення та дiяльнiсть iнтернацiональних (iммiгрантських) сiльськогосподарських колективiв в Українi;
• створення та дiяльнiсть Народного комiсарiату радянської пропаганди УСРР у 1919 р.;
• структура, склад i дiяльнiсть рад України у 1919–1920 рр.;
• товарообмiн мiж Росiєю та Україною у 1919–1922 рр.;
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• участь професiйних спiлок УРСР у змiцненнi радянських збройних сил (1923–1941);
• участь робiтничого класу у проведеннi суцiльної колективiзацiї
сiльського господарства (1929–1932);
• участь трудящих УРСР в освоєннi цiлинних земель;
• участь трудящих УСРР у будiвництвi вiйськово-повiтряних сил
СРСР;
• участь УРСР у І Всесоюзнiй сiльськогосподарськiй i кустарнопромисловiй виставцi.

РСР;

Фондовi:
• ф. 20 Центральна рада захисту дiтей при Раднаркомi УРСР;*
• ф.166 Народний комiсарiат освiти УСРР;*
• ф. 257 Всеукраїнський центральний комiтет незаможних селян;*
• ф. 423 Народний комiсарiат торгiвлi УСРР (1920–1934);
• ф. 1115 Українська Центральна Рада;
• ф. 2581 Народне мiнiстерство освiти УНР (1917–1918);
• ф. 2623 Народний комiсарiат працi УСРР (1921–1933);
• ф. 5045 Виставка досягнень народного господарства Української
• ф. 4632 Академiк М.Д. Стражеско.

Довiдковi видання
Всеукраїнський центральний виконавчий комiтет незаможних селян.
Опис документальних матерiалiв фонду Р-257. Крайнi дати документальних матерiалiв 1920–1933 / Упоряд. О.Є. Кривошеєва. – Х., 1957. – 200 с.
Центральний державний архiв Жовтневої революцiї i соцiалiстичного будiвництва УРСР: Путiвник / Упоряд. Л.В. Нусiєва, М.К. Колеснiк,
С.І. Розiн, І.К. Рибалка, В.І. Рябко, П.В. Замковий. — Х., 1960. — 675 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. — К., 1972. –
С. 37–45.
Центральный государственный архив Октябрьской революции,
высших органов государственной власти и органов государственного
управления Украинской ССР: Краткий справ. / Сост.: Р.И. Ткач,
В.М. Брожек, В.В. Прокопчук, О.Л . Рыбалко. – К., 1984. – 420 с.
Центральный государственный архив Октябрськой революции,
высших органов государственной власти и органов государственного
управления Украинской ССР: Реклам.-информ. просп. / Сост.
Л.В. Яковлева. – К., 1985. – 12 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 55–70.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2-х ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 457–460.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 14–24.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 233–260.
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державнi архiвнi
установи
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ
(ЦДАГО УКРАЇНИ)

Вул. Кутузова, 8, м. Київ, 01011
Тел.: (044) 295-55-16
Факс: (044) 295-73-22
E-mail: cdago@ukrpost.net
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca02.ua.html
154 фф., 254915 спр., 1918–1999 рр.

Описи
• 512

Каталоги
• систематичний;
складено 226452 тем. картки.

Картотеки
ф.1 Центральний комiтет ком- – тематична
партiї України
оп.1, 2
– питання, що розглядалися на
з’їздах, конференцiях i пленумах
ЦК компартiї України (1918–
1991)
оп. 6
– питання, що розглядалися на
засiданнях Полiтбюро,
Оргбюро Секретарiату ЦК
компартiї України
оп. 1, 7, 8, 9, 25, 41, 59, 62, 67, 70, – хронологiчно-структурна
73, 74, 75, 80, 83, 91, 92, 93, 104
оп. 20, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 50, – хронологiчно-структурна
51, 52, 53, 54, 55, 64, 215
оп. 23, 30, 31, 45, 50, 51, 52, 53, – структурно-хронологiчна
54, 55, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 82,
105
ф.22 Матерiали Центральної – iменна
контрольної комiсiї (члени компартiї, якi пройшли перевiрку
в 1924–1925 рр.)
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ф.39 Документи про визначних – iменна (науково-бiографiчнi довiдки про членiв Полiтбюро та
партiйних державних дiячiв
кандидатiв в члени Полiтбюро
ЦК компартiї України)
ф.62 Український штаб парти- – iменна
занського руху (учасникiв партизанського руху перiоду Великої Вiтчизняної вiйни)
голови колгоспiв, що були за- – iменна
твердженi на бюро в 1955 р.
документи до 100-рiччя з дня – алфавiтна
народження О.П. Довженка
документи про возз’єднання За- – iменна
карпатської України з Радянською Україною
єврейськi полiтичнi партiї та
органiзацiї

– iменна

заяви, що надiйшли до ЦК – iменна
КП(б) У, контрольної партiйної
комiсiї
І сектор протокольної частини – iменна
листи i заяви трудящих до ЦК – iменна
компартiї України
листи, телеграми та iн. матерiа- – тематична
ли, що були надiсланi В.І. Ленiну i зберiгаються в партiйних
архiвах
особи, що увiйшли до складу но- – iменна
менклатури ЦК компартiї України
особи, що були розстрiлянi з жовт- – iменна
ня 1935 р. по жовтень 1941 р.
особи, що виключенi з номен- – iменна
клатури ЦК компартiї України
особи, що згадуються у рiшен- – iменна
нях Полiтбюро, Оргбюро, Секретарiату ЦК компартiї України
особи, що проходять у рiшеннях – iменна
Бюро та Секретарiату ЦК
ЛКСМУ
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особи, що проходять у рiшеннях – iменна
Полiтбюро, Оргбюро i секретарiату ЦК компартiї України
особовий склад партизанських – iменна
загонiв
партiйнi, радянськi та госпо- – iменна
дарськi працiвники зi схiдних
областей, якi були направленi на
роботу до захiдних районiв України
партiйнi квитки членiв ВКП(б) У – iменна
персональна за документами – iменна
СБУ
персональна за документами – iменна
вiддiлiв ЦК компартiї України
та ЦК ЛКСМУ за довоєнний
перiод
питання загального вiддiлу та- – тематична
ємного дiловодства
питання, що розглядалися на – тематична
з’їздах, пленумах ЦК компартiї
України (ф.1 Центральний комiтет компартiї України)
питання, що розглядалися на – тематична
засiданнях Бюро та Секретарiату ЦК ЛКСМУ
пiдпiльнi органiзацiї та парти- – тематична
занськi формування перiоду
Другої свiтової вiйни
радянсько-болгарськi, радян- – тематична
сько-польськi зв’язки у 1947–
1964 рр. ( ф.1 Центральний Комiтет компартiї України)
спецпрацiвники ЦК компартiї – iменна
України перiоду Другої свiтової
вiйни
спогади учасникiв революцiї – тематична
(жовтень, 1917 р.), громадянської вiйни (1918–1920) та
соцiалiстичного будiвництва
статистика карток членiв i кан- – iменна
дидатiв у члени ВКП(б) за
1930–1941 рр.
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сучаснi полiтичнi партiї та орга- – iменна
нiзацiї
члени i кандидати у члени ЦК – iменна
КП(б)У, члени i кандидати у
члени Полiтбюро, Оргбюро, що
були обранi на І, ІІІ з’їздах
КП(б)У
члени КПЗУ
– iменна
члени партiї, що були виклю- – iменна
ченi зi складу ЦК КП(б)У, лав
КП(б)У або отримали партiйнi
стягнення в 1930–1941 рр.

Покажчики
ф.5 Комiсiя з iсторiї громадян- – хронологiчний
ської вiйни при ЦК КП(б)У
1917–1938 рр.
ф.6 Центральний комiтет ком- – хронологiчний
партiї Захiдної України (КПЗУ)
ф.7 Центральний комiтет ЛКСМ – хронологiчний, структурно-хроУкраїни
нологiчний
ф.8 Центральний комiтет Ук- – хронологiчно-структурний
раїнської комунiстичної партiї
(УКП) i її губернськi комiтети
ф.22 Центральна контрольна
комiсiя ЦК КП (б)У

– хронологiчний

ф.39 Інститут полiтичних до- – структурно-хронологiчний
слiджень ЦК компартiї України
ф.41 Єврейськi полiтичнi
– покажчик роздiлiв опису (оп.1)
партiї i органiзацiї
ф.56 Колекцiя листiвок перiоду – хронологiчно-номiнальний
Великої Вiтчизняної вiйни
ф.57 Колекцiя документiв з iс- – покажчик роздiлiв описiв
торiї комунiстичної партiї України
ф.62 Український штаб парти- – покажчик роздiлiв опису (оп.1)
занського руху
ф.175 Партiйнi курси при ЦК – покажчик роздiлiв опису (оп.1)
КП(б)У
ф. 231 Українське заочне вiддi- – хронологiчний
лення вищої партiйної школи
при ЦК КПРС
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ф.233 Представництво ком- – хронологiчний
партiї Схiдної Галичини при
виконавчому комiтетi комунiстичного iнтернацiоналу (ВККІ).
Представництво компартiї Захiдної України в Польськiй секцiї ВККІ (м. Москва)

Огляди
Тематичнi:
• архiвнi джерела до вивчення партiйного керiвництва соцiалiстичним змаганням сумiжних колективiв пiдприємств Української РСР
(1971–1975);*
• архiвнi джерела з iсторiї ВУЦВК (1918–1922);*
• архiвнi джерела про боротьбу партiї за пiднесення добробуту i культурного рiвня колгоспного селянства в Українi в 1933–1941 рр.;*
• архiвнi джерела про внесок ЛКСМУ у вiдродження сiльського
господарства пiсля Другої свiтової вiйни;*
• архiвнi джерела про участь комсомолу та молодi у соцiалiстичних
перетвореннях у захiдних областях України (1944–1950);*
• джерела про агiтацiйно-пропагандистську роботу бiльшовицького
пiдпiлля України в тилу денiкiнських вiйськ у роки громадянської вiйни;
• джерела про дiяльнiсть Київської ради робiтничих депутатiв у перiод iноземної iнтервенцiї та громадянської вiйни (1918–1920);*
• дiяльнiсть Одеського губернського iстпарту по збиранню
iсторико-революцiйних документiв (1922–1925);*
• документи з iсторiї Польщi;*
• документи партархiву Інституту iсторiї партiї при ЦК компартiї
України про допомогу сiм’ям захисникiв батькiвщини та iнвалiдам у роки
Великої Вiтчизняної вiйни;*
• документи про дiяльнiсть партiї з керiвництва комсомолом у роки
соцiалiстичного будiвництва (1926–1937);*
• документи про змiцнення єдностi комунiстичних рядiв у роки
соцiалiстичного будiвництва (1921–1937);*
• документи про створення та дiяльнiсть Істпарту ЦК КП(б)У;*
• документи С. Петлюри у фондах ЦДАГО*.
Фондовий:
• ф.269 Український музей у Празi

База даних
• Архiвно-слiдчi справи репресованих
кiлькiсть записiв – 1540
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Довiдковi видання
ЦДАГО України, його науково-довiдковий апарат: Довiд. / Упоряд.
Т.Т. Грищенко та iн. – К., 1998. – 48 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 25–28.
Україна партизанська. 1941–1945. Партизанськi формування та
органи керiвництва ними / Упоряд.: В.С. Лозицький, І.А. Павленко,
А.А. Соловйова, А.В. Кентiй та iн. – К., 2001. – 756 с.
Центральний державний архiв громадських об’єднань України:
Путiвник. – К., 2001. – 495 с.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 290–295.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ

ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
(ЦДІАК УКРАЇНИ)

Вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Тел./факс: (044) 277-30-02
E-mail: olga@archiv.freenet.kiev.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca03.ua.html
1428 фф., 12644596 спр., 1369–1972 рр.

Описи
• 4280

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний
614 фф., 423482 спр. тематично опрацьовано, складено 652715 тем.
карток.

Картотеки
особи, якi перебували пiд наглядом – iменна
Київського, Одеського, Катеринославського губернських жандармських управлiнь, охоронних вiддiлень
козацька старшина
– iменна
XVII–XVIII ст.

Покажчики
Фондовi:
ф.127 Київська духовна конси- – тематичний, географiчний (до
сторiя
клiрових вiдомостей та метричних книг)
ф.128 Києво-Печерська Лавра – предметно-тематичний, географiчний
ф.256 Замойськi
– предметно-тематичний, iменний, географiчний
ф.442 Канцелярiя київського, – тематичний (до описiв госпоподiльського та волинського ге- дарської частини, господарськонерал-губернатора
го вiддiлення i дiловодства)
ф.707 Управлiння Київського – тематичний
учбового округу
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Огляди
Тематичнi:*
• видання i поширення марксистської та прогресивної преси i лiтератури в Українi в другiй половинi ХІХ ст. — на початку XX ст.;
• джерела з iсторiї освiти в Українi наприкiнцi ХVIII ст. — першiй
половинi XIX ст.;
• джерела про капiталiстичнi вiдносини в селянських господарствах
Правобережної України (1906–1914);
• джерела про культурно-просвiтницькi зв’язки в Українi з пiвденними слов’янами на початку ХІХ ст.;
• документи до вивчення дiяльностi бiльшовицьких органiзацiй
України з мобiлiзацiї трудящих мас на революцiйну боротьбу (1910–
1914);
• документи з iсторiї революцiйного народництва в Українi кiнця
70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст.;
• документи з iсторiї селянського руху на Правобережнiй Українi
(лiто 1907 р. – лiто 1917 р.);
• документи з iсторiї Чорноморсько-Азовського торгового флоту перiоду промислового капiталiзму (60-i роки — середина 90-х рокiв
XIX ст.);
• документи про вiйськово-промисловi комiтети в Українi;
• документи про газету вiйськово-революцiйної органiзацiї при
Харкiвському комiтетi РСДРП “Солдатская жизнь” у роки першої
революцiї;
• документи про делегатiв ІІ з’їзду РСДРП;
• документи про дiяльнiсть А.С. Бубнова;
• документи про дiяльнiсть І.В. Бабушкiна;
• документи про дiяльнiсть І.Є. Клименка;
• документи про дiяльнiсть П.М. Нестерова;
• документи про дiяльнiсть М.І. Пирогова;
• документи про революцiйну дiяльнiсть М.В. Криленка;
• документи про дiяльнiсть ленiнсько-iскрiвської органiзацiї
України з пiдготовки ІІ з’їзду РСДРП та пропагандi його рiшень;
• документи про дiяльнiсть П.А. Грабовського;
• документи про економiчний розвиток i благоустрiй м. Києва
в ХІХ ст. — на початку ХХ ст.;
• документи про жовтневi подiї 1917 р. в Українi;
• документи про київську козаччину;
• документи про народну освiту на Лiвобережнiй Українi (1861–
1900);
• документи про початкову та середню освiту в Києвi в першiй
половинi ХІХ ст.;
• документи про поширення першої марксистсько-ленiнської
програми партiї;
• документи про селянський рух 1917–1918 рр.;
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• документи про селянський рух на Лiвобережнiй Українi;
• джерела з iсторiї київського “Союзу боротьби за визволення
робiтничого класу” у фондах ЦДІА УРСР;
• документи з iсторiї будiвництва пам’ятника Богдану Хмельницькому;
• документи з iсторiї Київського унiверситету;
• документи з iсторiї поширення творiв В.І. Ленiна в Українi (1895–
1914);
• документи з iсторiї сiчнево-лютневих страйкiв 1905 року в Українi;
• документи про економiчний розвиток м. Києва в ХІХ ст. — на
початку ХХ ст.;
• документи про розвиток капiталiстичних вiдносин в селянських
господарствах Правобережної України (1906–1914);
• документи ЦДІА УРСР про життя i революцiйну дiяльнiсть
Ульянових в Українi;
• документи ЦДІА УРСР з iсторiї визвольної вiйни українського
народу та возз’єднання України з Росiєю;
• документи ЦДІА УРСР з iсторiї вiтчизняного залiзничного
транспорту;
• документи ЦДІАК України з iсторiї м. Києва;
• документи ЦДІАК України з iсторiї мiстобудiвництва, архiтектури та охорони пам’ятникiв iсторiї та культури;
• документи ЦДІА УРСР про використання революцiйними
народниками творiв М.Г. Чернишевського з пропагандистською метою
в Українi;
• документи ЦДІАК України про вiйськову систему України
першої половини ХVШ ст.
• документи ЦДІА УРСР про дiяльнiсть Комiсiї для опису губернiй
Київського навчального округу;
• документи ЦДІАК України про П.О. Кулiша;
• документи ЦДІА УРСР про пiдготовку бiльшовицького
перевороту у жовтнi 1917 р. в Українi;
• документи ЦДІАК України про поширення творiв І.Я. Франка
в Росiї наприкiнцi XIX ст. — на початку XX ст.;
• документи ЦДІА УРСР про розповсюдження ленiнських праць
в Українi в 1905 р.;
• документи ЦДІА УРСР про росiйсько-болгарськi революцiйнi
зв’язки у 1900–1914 рр.;
• документи ЦДІАК України про рух декабристiв в Українi;
• документи ЦДІА УРСР про селянський рух в Українi у другiй
половинi ХVІІІ ст.;
• документи ЦДІАК України про суспiльно-полiтичний рух в Українi (60–80-i роки ХІХ ст.);
• документи ЦДІА УРСР про Т.Г. Шевченка;
• документи ЦДІАК України про царськi судово-слiдчi установи
як джерело до вивчення iсторiї революцiї 1905–1907 рр. в Українi;
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• документи ЦДІА УРСР як джерело до вивчення дiяльностi
бiльшовицьких органiзацiй України з мобiлiзацiї трудящих мас на
революцiйну боротьбу (1910–1914);
• документи ЦДІА УРСР як джерело до вивчення мiграцiї
населення в Українi у першiй половинi ХVП ст.;
• листи О.С. Пушкiна у ЦДІАК України;
• соцiал-демократична i бiльшовицька нелегальна перiодична преса
до жовтня 1917 р. у фондах ЦДІА УРСР;
• твори мiнiатюрної графiки ХVІ–ХVШ ст. в актових книгах
ЦДІАК України;
• документальнi матерiали з iсторiї самоврядування мiст України;
• “чигиринська справа” в документах ЦДІА УРСР.
Фондовi:
• ф.262 М.В. Довнар-Запольський;*
• ф.442 Канцелярiя київського, подiльского та волинського генерал-губернатора;
• ф. 574 Канцелярiя старшого фабричного iнспектора Київської
губернiї;
• ф. 575 Канцелярiя окружного фабричного iнспектора Київського
округу;
• ф. 707 Управлiння Київського учбового округу;
• ф. 2017 Харкiвське iсторико-фiлологiчне товариство.

База даних
• Метричнi книги рабинату м. Києва про народження за 1878–
1905, 1912–1914 рр.
кiлькiсть записiв — 33969

Довiдковi видання
Опись актовых книг Киевского Центрального архива. — К., 1869–
1909 [80 iнвентарних публiкацiй в 70 випусках].
Центральний архiв стародавнiх актiв у Києвi. — К., 1929. — 223 с.
Центральный государственный исторический архив УССР в
г. Киеве: Путеводитель. — К., 1958. — 348 с.
Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст.
Вип. 1. Кн. 1–11. 1568–1598 / Упоряд.: П.В. Замковий, Т.Н. Колишер,
В.С. Коновалова, А.П. Лещенко, Д.С. Щедрiна. — К., 1959. — 256 с.;
Генеральний опис Лiвобережної України (1765–1769 рр.).
Покажчик населених пунктiв / Укл.: Л.А. Проценко. — К., 1959. — 185 с.
Потебня Олександр Апанасович. 1835–1891. Опис документальних
матерiалiв особистого фонду 781. Крайнi дати документальних матерiалiв
1827–1922 / Упоряд. І.О. Іваницька. — К., 1960. — 48 с.
Кременецький земський суд. Описи актових книг XVI–XVII ст..
Вип. 2. Кн. 12–22. 1601–1614 / Упоряд.: І.Л. Бутич, Л.А. Проценко,
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З.С. Хомутецька, В.Д. Чунтулова. — К., 1965. — 352 с.; Вип. 3. Кн. 23–35.
1616– 1625 рр. — 315 с.
Микола Федорович Сумцов. 1854–1922. Опис документальних
матерiалiв особистого фонду 794. 1876–1921 / Упоряд.: І.О. Іваницька,
О.Д. Катруха. — К., 1965. — 137 с.
Лев Володимирович Писаржевський. Опис документальних
матерiалiв особистого фонду 680. 1871–1967 / Упоряд.: О.Є. Сергеєва,
Т.А. Чиркова. — К., 1970. — 76 с.
Микола Дмитрович Пильчиков. 1857–1908. Опис документальних
матерiалiв особистого фонду 783 / Упоряд.: О.Д. Катруха, З.П. Нещадна. — К., 1970. — 164 с.
Каталог колекцiї документiв Київської археографiчної комiсiї.
1869–1899 / Упоряд.: Я.Р. Дашкевич, Л.А. Проценко, З.С. Хомутецька. —
К., 1971. — 183 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. — К., 1972. —
С. 46–55.
Твори В.І. Ленiна на Українi. 1864 — лютий 1917. Покажчик
архiвних документiв / Упоряд.: М.І. Бутич, І.І. Глизь, М.І. Крячок,
П.М. Шморгун. — К., 1977. — 254 с.
Каталог документiв з iсторiї Києва XV–XIX ст. / Упоряд.: Г.В. Боряк, Н.М. Яковенко. — К., 1982. — 199 с.
Дополнение к путеводителю по ЦГИА УССР в г. Киеве. — К.,
1986. — 77 л. (машинопись).
Центральный государственный исторический архив УССР в
г. Киеве: Буклет. — К., 1986. — 12 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. — К., 1988. —
С. 70–79.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. — М., 1989. — Ч. 1. —
С. 470–475.
Адмiнiстративно-територiальний устрiй Лiвобережної України
50-х рокiв ХVIII ст.: Каталог населених пунктiв (за матерiалами архiвних
податкових реєстрiв). — К., 1990. — 217 с.
Архiв Коша Нової Запорозької Сiчi. Опис справ. 1713–1776. Вид. 2-е,
доп. i випр. / Упоряд.: Л.З. Гiсцова, Л.Я. Демченко. — К., 1994. — 232 с.
Епiстолярна спадщина Михайла Грушевського: Покажчик до
ф. 1235 у ЦДІА України у м. Києвi / Упоряд. І. Гирич. — К., 1996. — 107 с.
Архiв Коша нової Запорозької Сiчi. Корпус документiв. 1734–1775.
Т. 1 / Упоряд. Л.З. Гiсцова, Д.Л. Автономов, Є.І. Дрозд, Х.Г. Лащенко,
А.Ю. Омельченко, О.Г. Полегайлов, В.В. Стафiйчук, Л.А. Сухих. — К.,
1998. — 696 с.
Каталог стародрукованих книг, якi зберiгаються у Центральному
державному iсторичному архiвi України у м. Києвi (ЦДІАК України).
1494–1764 рр. / Упоряд.: Г.В.Боряк, О.Г. Полегайлов, І.О. Цимбаровська-Римарович. – К., 1999. – 266 с.
Архiв Коша Нової Запорозької Сiчi. Корпус документiв. 1734–1775 /
Упоряд.: Л.З. Гiсцова, Л.Я. Демченко, Т.Л. Кузик, Л.М. Муравцева,
Л.А. Сухих. – К., 2000. – 751 с.
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Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 29–33.
Грецькi рукописи у зiбраннях Києва: Каталог / Упоряд.: Є. Чернухiн.
Редкол.: І. Шевченко, Е. Кiнен, С. Онищенко, Г. Боряк, М. Дмитрiєнко,
Л. Дубровiна. — К.; Вашингтон, 2000. – 383 с.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 161–232.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. ЛЬВІВ
(ЦДІАЛ УКРАЇНИ)

Пл. Соборна, 3 а, м. Львiв, 79000
Тел.: (0322) 72-30-63, 72-35-08
Факс: (0322) 72-35-08
Е-mail: archives@cl.lv.ukrtel.net
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca04.ua.html
664 фф., 1090120 спр., 1233–1999 рр.

Описи
• 1390

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний
384 фф., 383375 спр. тематично опрацьовано, складено 375525 тем.
карток.

Картотеки:
ф.146. Галицьке намiсництво

– тематична

оп.16-19 «Фасiї»
оп. 64, 64 а, 64 б «Сервiтути»

– географiчна
– географiчна

оп. 30 «Індемнiзацiя»
ф.186 «Кадастровi карти»

– географiчна
– географiчна

ф.453, оп.1 «Продаж королiв- – географiчна
ських маєткiв»

Покажчики
Мiжфондовi:
судово-адмiнiстративнi фонди
ЦДІАЛ України

покажчик населених пунктiв
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фф.1-18 Гродськi i земськi суди
мм. Белз, Буськ, Галич, Жидачiв,
Львiв, Переворськ, Перемишль,
Сянок, Теребовля
ф.19 Йосифiнська метрика
(1785–1788 рр.);
ф.20 Францисканська метрика (1819–1820 рр.)

Нацiональний архiвний фонд України

Огляди
Тематичнi*:
• вiдгомiн революцiйних подiй 1905–1907 рр. у Схiднiй Галичинi;
• джерела з iсторiї українського мистецтва XVІ–XVІІІ ст.
• джерела з iсторiї братств;
• документальнi матерiали про ставлення селян Галичини до
аграрних реформ 1848 р.;
• документи з iсторiї антифеодального руху опришкiв у XVI–
XIX ст.;
• документи з iсторiї Галицької Соцiалiстичної Радянської
Республiки;
• документи з iсторiї селянського руху в Схiднiй Галичинi у другiй
половинi ХІХ ст.;
• документи про боротьбу захiдноукраїнської прогресивної
iнтелiгенцiї за возз’єднання з Радянською Україною в 20–30-х рр.
ХХ ст.;
• документи про визвольну боротьбу українського народу проти
шляхетської Польщi в першiй половинi XVІІ ст.;
• документи про вiдгомiн повстання декабристiв на захiдноукраїнських землях;
• документи про вiрменськi поселення в захiдноукраїнських
землях;
• документи про Вiтчизняну вiйну 1812 р.;
• документи про вплив жовтневої революцiї 1917 р. на пiднесення
революцiйного руху в 1917–1920 рр. в Захiднiй Українi;
• документи про дiяльнiсть О. Довбуша;
• документи про дiяльнiсть В.С. Стефаника;
• документи про дiяльнiсть І.Я. Франка;
• документи про дiяльнiсть І.І. Труша;
• документи про дiяльнiсть І.Федорова;
• документи про дiяльнiсть Т.Г. Шевченка;
• документи про переселення народних мас iз Подiлля в останнiй
чвертi XVІІ ст.;
• документи про пiднесення революцiйного руху в Галичинi на
початку ХХ ст.;
• документи про повстання 1863 р.;
• документи про участь слов’ян в угорськiй революцiї 1848–
1849 рр.;
• з iсторiї магнатського господарства Галичини XVIII ст.;
• з iсторiї української економiчної думки епохи капiталiзму;
• про поширення ленiнських iдей на захiдноукраїнських землях.
Фондовий
• ф. 663 О.С. Терлецький*
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Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 76195
• Документи М.С. Грушевського
кiлькiсть записiв — 90 % документiв вiд загальної кiлькостi, що
пiдлягають уведенню до бази даних
• Історiя євреїв у Галичинi
кiлькiсть записiв — 10246
• Каталог (систематичний, географiчний, iменний)
кiлькiсть записiв — 95365
• Рукописнi карти
кiлькiсть записiв — 800

Довiдковi видання
Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином
Украинском Советском социалистическом государстве. Справ. — Львов,
1955. — 180 с.
Йосифiнська (1785–1788) i францисканська (1819–1820) метрики.
Першi поземельнi кадастри Галичини. Покажчик населених пунктiв /
Упоряд.: П. Захарчишина, П. Пироженко, В. Сiверська. — К., 1965. —
355 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. — К., 1972. —
С. 56–61.
Каталог пергаментних документiв Центрального державного
iсторичного архiву УРСР у Львовi. 1233–1799. — К., 1972. — 675 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. — К., 1988. —
С. 79–85.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. — М., 1989. — Ч. 1. —
С. 475–479.
Едлинская У.Я., Сварнык Г.И. Центральный государственный
исторический архив УССР в г. Львове. Буклет. — К., 1988. — 8 с.
Центральний державний iсторичний архiв УРСР у м. Львовi.
Покажчик видань архiву та лiтератури про його дiяльнiсть (1947–
1988). — Львiв, 1990. — 152 с.
Галицьке намiсництво. 1772–1921. Архiвно-бiблiографiчний
покажчик / Упоряд.: У.Я. Єдлинська, О.Я. Мацюк, О.М. Гнєвишева. —
К., 1990. — 212 с.
Сварник Г., Сварник І. Центральний державний iсторичний архiв
України у Львовi: [Реклам. просп.]. — Львiв, 1995. — 12 с.
Архiвнi установи України: Довiд. — К., 2000. — С. 34–37.
Центральний державний iсторичний архiв України, м. Львiв:
Путiвник / Авт.-упоряд. О. Гнєвишева, У. Єдлiнська, Д. Пельц,
Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко. — Львiв, Київ, 2001. — 410 с.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. — Princeton, 1988. — B. 1. — P. 425–485.
Maciak O. Informacja o zasobie Apchiwum Historycznego we Lwowie //
Archeon. – Warszawa, 1998. – T. 99. – S. 186–189.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ
КІНОФОТОФОНОАРХІВ
УКРАЇНИ ІМ. Г.С. ПШЕНИЧНОГО
(ЦДКФФА України iм. Г.С. Пшеничного)

Вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110
Тел./факс: (044) 277-37-77
E-mail: dkffa@dkau.kiev.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca05.ua.html
59938 од. зб. кiнодокументiв, 1896–1996 рр.;
363289 од. зб. фотодокументiв, 1853–1999 рр.;
21245 од. зб. фонодокуметiв, [1900]–1995 рр.;
42 од. зб. вiдеодокументiв, 1996–2000 рр.

Каталоги
• систематичний, iменний, фiльмовий, журнальний, режисерський
до кiнодокументiв;
• систематичний, iменний до фотодокументiв;
• систематичний, iменний до фонодокументiв;
12011 од. об. кiнодокументiв, закаталогiзовано 12011 од. об.,
складено 284786 карт.;
359115 од. зб. фотодокументiв, закаталогiзовано 359115 од. зб.,
складено 373365 карт.;
38558 од. об. фонодокументiв, закаталогiзовано 38558 од. об.,
складено 102079 карт.;
84 од. об. вiдеодокументiв, закаталогiзовано 84 од. об., складено
4968 карток.

Огляди
Тематичнi*:
• битва за Днiпро i визволення Києва;
• Велика Вiтчизняна вiйна в кiнофотофонодокументах;
• документи з iсторiї громадянської вiйни та першої п’ятирiчки;
• документи про дружбу та спiвробiтництво радянських людей в
1960–1980-i рр.;
• документи про iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона
АН УРСР;
• документи про О.П. Довженка;
• документи про розвиток радянської загальноосвiтньої школи
в Українi;
• Київ у роки боротьби за владу рад;
• кiнолiтопис Києва;
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• кiнофотодокументи про розвиток Пiвнiчної Буковини;
• кiнофотофонодокументи про В.І. Ленiна;
• кiнофотофонодокументи про дружбу i спiвробiтництво трудящих
Української РСР iз радянськими народами i побудова соцiалiзму (1926–
1941);
• кiнофотофонодокументи про соцiально-економiчний розвиток
Києва в роки довоєнних п’ятирiчок;
• оборона Києва;
• партизанський рух на Українi в роки Великої Вiтчизняної вiйни;
• про допомогу братнiм республiкам радянської України у вiдбудовi
народного господарства в 1943–1945 рр.

База даних
• Фiльмовий каталог
кiлькiсть записiв — 5247

Довiдковi видання
Кинолетопись. Аннотированный каталог киножурналов и документальных фильмов украинских студий (1923–1941). — К., 1969. — 180 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. — К., 1972. —
С. 62–70.
Кинолетопись. Украинская ССР в Великой Отечественной войне
Советского Союза 1941–1945 гг. — К., 1975. — 82 с.
Кiнолiтопис: Українська РСР за 60 героїчних рокiв, 1917–1977.
Анотований каталог документальних фiльмiв i журналiв. — К., 1977. —
122 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. — К., 1988. —
С. 85–95.
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов
Украинской ССР: Буклет. — К., 1988. — 12 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. — М., 1989. — Ч. 1. —
С. 479–483.
Архiвнi установи України: Довiд. — К., 2000. — С. 38–40.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. — Princeton, 1988. — B. 1.— P. 272–278.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ
НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ
(ЦДНТА УКРАЇНИ)

Вул. Унiверситетська, 4, м. Харкiв, 61003
Тел.: (0572) 12-75-67
Факс: (0572) 12-84-34
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca06.ua.html
11 фф., 1015 спр.
847 комплексiв НТД;
507204 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1891–1991 рр.

Описи
• 576

Каталоги
• систематичний;
• об’єктовий
211 фф., 503498 од. зб. НТД тематично опрацьовано, складено 87621
тем. карток.

Картотеки
• комплексiв;
• галузей;
• проектiв;
• фондiв.

Огляди
Тематичнi:
• верстатобудування в Українi (проектна, конструкторсько-технологiчна, наукова документацiя);
• вугiльна промисловiсть України (проектна, конструкторсько-технологiчна, наукова документацiя);
• iсторiя розвитку чорної металургiї на Українi (наукова документацiя);
• iсторiя розвитку чорної металургiї на Українi (проектна документацiя);
• iсторiя тракторного та сiльськогосподарського машинобудування
України;
• iсторiя транспортного машинобудування;
• трудова Україна у роки Другої свiтової вiйни;
• хiмiчна промисловiсть України у фондах ЦДНТА України та iн.
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Фондовi:
• науково-виробничий Харкiв у фондах ЦДНТА України;
• науково-виробничий Київ у фондах ЦДНТА України;
• особовий фонд академiка архiтектури О.М. Бекетова;
• особовий фонд професора альголога Харкiвського державного
унiверситету М. Матвiєнка у ЦДНТА України;
• промисловi народногосподарськi об’єкти Бiлорусi у фондах
ЦДНТА України;
• промисловi народногосподарськi об’єкти Молдови у фондах
ЦДНТА України;
• промисловi народногосподарськi об’єкти Росiї у фондах ЦДНТА
України та iн.

Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 74–75.
Центральний державний архiв науково-технiчної документацiї
УРСР: Просп. – К., 1988. – 8 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 95–99.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 461–464.
Научно-производственный Киев и Киевская область в фондах
ЦГНТА Украины (проектная, научная информация). Справочник-путеводитель / Сост.: Е.В. Балышева, В.Д. Пирякина, Л.М. Казначевская. –
Х., 1998. – 67 с.
Производственно-экономический Донбасс в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация). Справочник-путеводитель /
Сост. Е.В. Балышева, Л.М. Казначевская. – Х., 1999. – 51 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 41–42.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 599–600.
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ
АРХІВ-МУЗЕЙ
ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
(ЦДАМЛМ УКРАЇНИ)

Вул. Володимирська, 22 а, м. Київ, 01025
Тел./факс: (044) 228-44-81
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Central/ca07.ua.html
1361 фф., 265884 од. зб., 1713–1999 рр.;
18775 од. зб. фотодокументiв, 1902–1999 рр.

Описи
• 2001

Каталоги
• систематичний;
• iменний
245 фф., 62198 спр. тематично опрацьовано, складено 45174 тем.
карток.

Картотеки
Нацiональна спiлка театральних – iменна, установи та органiзацiї
дiячiв України (1944–2000)

Огляди
Тематичнi*:
• вiдзначення п’ятидесятилiття Спiлки письменникiв України;
• вiдкриття лiтературно-меморiального будинку-музею О.І. Корнiйчука;
• документи до бiографiї Г. Косинки та Т. Мороз-Стрiлець;
• документи до бiографiї З.М. Гайдай;
• документи до бiографiї І.І. Каманiна;
• документи про В.І. Ленiна;
• дружнi зв’язки дiячiв культури України з дiячами культури радянських республiк;
• з iсторiї Києва;
• листування О.Г. Сластiона з М.С. Грушевським та К.М. Грушевською;
• про братнi зв’язки лiтературних дiчiв СРСР;
Фондовi*:
ф. 9 Архiтектори О.В. i В.І. Бе- – предметно-тематичний, iменреттi
ний
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ф.17 Ю.І. Яновський
ф.22 А.С. Малишко
ф.26 Г.Й. Майфет
ф.28 М.К. Зеров
ф.47 В.Г. Заболотний
ф.62 П.Й. Панч
ф.72 В.Л. Полiщук
ф.73 В.Л. Василевська
ф.147 З.М. Гайдай
ф.169 Ю.К. Смолич
ф.194 О.Г. Сластiон
ф.237 А.Г. Петрицький
ф.349 П.П. Вершигора
ф.360 О.К. Богомазов
ф.435 О.Є. Корнiйчук
ф.442 І.П. Кавалерiдзе
ф.463 Б.Р. Гмиря
ф.464 П.Г. Тичина
ф.506 Т.Г. Шевченко
ф.535 М.П. Бажан
ф.653 В.С. Василько
ф.690 О.П. Довженко
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– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний

iменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiменiмен-
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ф.1139 М.П. Драй-Хмара
ф.1148 В.Г. Стус
ф.1157 А.М. Бучма
ф.1354 Ф.Ф. Нiрод

– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний
– предметно-тематичний,
ний

iменiменiменiмен-

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 1352
• Іменна база даних по фондах ЦДАМЛМ України
кiлькiсть записiв — 25169
• Фонди творчих спiлок, установ i органiзацiй
кiлькiсть записiв — 133

Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 71–73.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 99–107.
Центральний державний архiв-музей лiтератури i мистецтва
Української РСР: [Буклет]. – К., 1988. – 8 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 464–469.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 43–45.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 261–271.
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МІСЦЕВІ
ДЕРЖАВНІ
АРХІВНІ
УСТАНОВИ

Мiсцевi
державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Вул. Кечкеметська, 3 (корп. 1), м. Сiмферополь, 95680
Вул. Павленка,1а (корп. 2), м. Сiмферополь, 95050
Тел.: (0652) 22-84-05, 22-82-61
Факс: (0652) 22-84-05
E-mail: archiv@home.cris.net
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra01.ua.html
7005 фф., 1357493 спр., 1547–1998 рр.;
3692 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1932–1991 рр.;
756 од. зб. кiнодокументiв, 1962–1991 рр.;
32900 од. зб. фотодокументiв, 1920–2000 рр.;
509 од. зб. фонодокументiв, 1954–1998 рр.

Описи
• 9586

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв;
• iменний до кiнофотофонодокументiв
278 фф., 116447 спр. тематично опрацьовано, складено 340060 тем.
карток.

Картотеки
адресна перiоду нiмецько-фа- – алфавiтна
шистської окупацiї м. Сiмферополя та м. Керчi
вiдповiдальнi партiйнi працiв- – iменна
ники республiканського, мiських,
районних комiтетiв компартiї
до протоколiв мiськкомiв i рай- – iменна
комiв комунiстичної партiї України
засудженi та особи, якi
– iменна
позбавленi виборчих прав
з iсторiї установ i пiдприємств – тематична
Криму (ф.Р-652 Рада Народних
Комiсарiв Кримської АРСР,
ф.Р-3287 Кримська обласна Ра
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да народних депутатiв i її виконавчий комiтет)
Крим у Другiй свiтовiй вiйнi
– тематична
лiквiдованi, знятi з облiку уста- – тематична
нови i заснування правонаступникiв, у яких зберiгаються документи з особового складу
особи, що добровiльно виїхали – iменна
до Нiмеччини
особи, що проходять за протоко- – iменна
лами Кримського рескому комунiстичної партiї України
(ф.П-1 Кримський республiканський комiтет компартiї України)
партизани та пiдпiльники Вели- – iменна
кої Вiтчизняної вiйни (ф.П-151
Кримський штаб партизанського руху)
постанови i розпорядження – хронологiчна
РНК та ЦВК Кримської АРСР
репатрiйованi громадяни
– iменна
(ф.Р-2888 Переселенський вiддiл
при виконавчому комiтетi Кримської обласної Ради народних
депутатiв, ф.Р-478 Колекцiя
справ репатрiйованих громадян)
репресованi громадяни (ф.Р-4808 – iменна
Колекцiя справ репресованих
громадян)
спiвробiтники iстпарту
– iменна
фонди архiву, у яких є докумен- – алфавiтна
ти з особового складу
фонди мiських, районних архi- – алфавiтна
вiв

Покажчики
Мiжфондовi:
православнi монастирi, церкви,
каплицi
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ф.118 Таврiйська духовна консисторiя; фонди повiтових духовних правлiнь, благочинних
округiв, монастирiв, церков
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метричнi книги православних
соборiв та церков

ф.142 Колекцiя метричних книг
Таврiйської губернiї, фонди православних церков та соборiв

Фондовi:
ф.26 Канцелярiя Таврiйського – предметно-тематичний
губернатора
ф.27 Таврiйське губернське прав- – тематичний
лiння
ф.41 Таврiйське губернське при- – тематичний
сутствiє
ф.Р-663 Кримський централь- – тематичний
ний виконавчий комiтет Ради
робiтничих, селянських, червоноармiйських та червонофлотських депутатiв

Огляди
Тематичнi:
• iсторiя економiки Криму;
• iсторiя курортiв захiдного берега Криму;
• iсторiя мiстобудування, архiтектури i охорони пам’ятникiв;
• iсторiя мiста Ялти;
• iсторiя мiста Євпаторiї;
• кориснi копалини Криму;
• лiквiдацiя землекористування i землеволодiння громадян країн,
що перебували у станi вiйни з Росiєю;
• планово-проектувальнi документи, що зберiгаються в архiвi;
• розвиток будiвництва в Таврiйськiй губернiї;
• розвиток промисловостi Криму в роки довоєнних п’ятирiчок.
Фондовi:
• ф.26 Канцелярiя Таврiйського губернатора Мiнiстерства внутрiшнiх справ, м. Сiмферополь;
• ф.377 Таврiйська губернська креслярня;
• ф.535 Попов Василь Степанович — генерал-майор, керуючий
справами Кабiнету Катерини ІІ;
• ф.536 Голубєв Олександр Юхимович — професор медицини, Суслова-Голубєва Надiя Прокопiвна — лiкар;
• ф.Р-709 Народний комiсарiат внутрiшнiх справ Криму;
• ф.Р-1188 Кримський революцiйний комiтет;
• ф.Р-1315 Бюро допомоги українському населенню;
• ф.Р-1932 Кримська економiчна нарада
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База даних:
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 7022

Довiдковi видання архiву
Крымский областной государственный архив: Путеводитель. –
Симферополь, 1961. – 326 с.
Державнi архiви Української РСР. Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 118–120.
Государственные архивы Украинской ССР. Справ. – К., 1988. –
С. 153–157.
Государственные архивы СССР. Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 530–535.
Государственный архив Крымской области: Доп. к путеводителю. –
К., 1989. – 171 с.
Справочник документов по личному составу, хранящихся в ЦГА
Крыма. – Симферополь, 1994. – 226 с.
Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым: Доп. к путеводителю. – Симферополь, 1998. – 48 с.
Административно-территориальные преобразования в Крыму
1783–1997 рр. – Симферополь, 1999. – 448 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К, 2000. – С. 48–50.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton,1988. – B. 1. – P. 670–678.
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Соборна, 17 (корп. 1), м. Вiнниця, 21050
Вул. Пирогова, 12 (корп. 2), м. Вiнниця, 21050
Тел.: (0432) 32-20-92, 35-13-27
http.://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra02.ua.html
5723 фф., 1435976 спр., 1726–2000 рр.,
3656 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1825–1975 рр.;
22 од. зб. кiнодокументiв, 1972–1988 рр.;
31601 од. зб. фотодокументiв, 1890–1998 рр.;
165 од. зб. фонодокументiв, 1961–1994 рр.

Описи
• 12080

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотофонодокументiв
670 фф., 186541 спр. тематично опрацьовано, складено 414137 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-151 Вiнницький
мiськвиконком

– тематична (створення, лiквiдацiї, перейменування, реорганiзацiя установ)

ф.Р-2700 Вiнницький
облвиконком

– тематична (вiдведення земельних дiлянок установам, органiзацiям, пiдприємствам)

Покажчики
Фондовi:
ф. 230 Вiнницька мiська управа – предметно-тематичний,
iменний, географiчний
ф. Р-39 Вiнницький окружний зе- – предметно-тематичний,
мельний вiддiл
iменний, географiчний
ф. Р-93 Тульчинський окружний – предметно-тематичний,
виконавчий комiтет
iменний, географiчний
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ф.Р-148 Подiльський губернсь- – предметно-тематичний,
кий вiддiл комунального госпо- iменний, географiчний
дарства
ф.Р-151 Виконавчий комiтет – предметно-тематичний,
Вiнницької мiської Ради народ- iменний, географiчний
них депутатiв
ф.Р-236 Виконавчий комiтет – предметно-тематичний
Вiнницької районної Ради народних депутатiв
ф.Р-256 Вiнницька окружна – географiчний
iнспектура народної освiти
ф.Р-450 Вiнницький окружний – предметно-тематичний
торговий вiддiл
ф.Р-513 Вiнницький окружний – предметно-тематичний
комiтет Всесоюзної спiлки сiльськогосподарських та мiсцевих
робiтникiв
ф.Р-518 Подiльський районний – географiчний
комiтет Всесоюзної профспiлки
робiтникiв цукрової промисловостi
ф.Р-522 Вiнницький окружний – предметно-тематичний
комiтет Всесоюзної профспiлки
робiтникiв освiти
ф.Р-525 Подiльська губернська – предметно-тематичний,
Рада профспiлок
географiчний
ф.Р-568 Подiльська районна iн- – предметно-тематичний,
спектура державного Всесоюз- географiчний
ного об’єднання цукрової промисловостi
ф.Р-595 Вiнницький окружний – предметно-тематичний,
виконавчий комiтет
iменний, географiчний
ф.Р-654 Виконком Ямпiльської – предметно-тематичний
районної Ради народних депутатiв
ф.Р-684 Тульчинська окружна – географiчний
планова комiсiя
ф.Р-836 Гайсинський окружний – предметно-тематичний,
виконавчий комiтет
iменний, географiчний
ф.Р-925 Подiльський губерн- – предметно-тематичний,
ський виконавчий комiтет
iменний, географiчний
ф.Р-965 Подiльське губернське – предметно-тематичний
статистичне бюро
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ф.Р-992 Подiльська губернська – предметно-тематичний
Рада народного господарства
ф.Р-997 Вiнницький окружний – предметно-тематичний,
вiддiл робiтничо-селянської iн- географiчний
спекцiї
ф.Р-1161 Вiнницька обласна – предметно-тематичний
спiлка споживчих товариств
ф.Р-1304 Виконавчий комiтет – предметно-тематичний,
Брацлавської районної Ради де- географiчний
путатiв трудящих
ф.Р-2630 Гайсинський повiто- – предметно-тематичний,
вий земельний вiддiл
географiчний
ф.Р-3666 Вiнницький обласний – предметно-тематичний,
фiнансовий вiддiл
географiчний
ф.Р-3966 Вiнницька обласна – предметно-тематичний
планова комiсiя
ф.Р-4406 Вiнницький цукро- – предметно-тематичний,
трест
географiчний
фонди губернського, мiських, – предметно-тематичний,
повiтових, волосних революцiй- географiчний
них комiтетiв (фф.Р-383, 384,
881, 887, 889, 890, 893, 903, 904,
2238, 1139, 1145, 1152, 1154,
2132, 2478, 2616, 2625, 3419,
3477, 3674, 3737, 3748, 3796,
4085, 4213, 4930, 4931, 4932,
4933, 4934, 4935, 4937, 4938,
4939, 5034)

Огляди
Тематичнi:
• iз iсторiї соцiальних вiдносин на Подiллi у другiй половинi ХІХ ст.;*
• дiяльнiсть М.І. Пирогова;*
• документи з iсторiї колгоспу iм. О.В. Суворова;*
• участь комсомольцiв, молодi у вiдродженнi народного господарства Подiлля у 1944–1945 рр.;*
• iсторiя електрифiкацiї Подiлля (1921–1941);
• iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорони пам’яток iсторiї
та культури;
• iсторiя нацменшин у фондах Державного архiву Вiнницької областi;
• з iсторiї колгоспного будiвництва на Вiнниччинi (1929–1941);
• колгоспне будiвництво на Вiнниччинi (1944–1980);

49

Нацiональний архiвний фонд України

• культурне будiвництво на Вiнниччинi;
• окружнi виконавчi комiтети Рад робiтничих, селянських та червоноармiйських депутатiв;
• розвиток цукрової промисловостi на Вiнниччинi.
Фондовi:
• ф.200 Вiнницький повiтовий предводитель дворянства;
• ф.844 Директор училищ Подiльської губернiї;
• ф.865 Махновський земський суд;
• ф.Р-9 Вiнницький державний машинобудiвний завод “Молот”;
• ф.Р-10 Управлiння Вiнницьких електростанцiй та трамвайно-автобусного господарства;
• ф.Р-19 Вiнницький державний мiжрайонний трест промисловобудiвельних матерiалiв;
• ф.Р-61 Вiнницький вапно-кам’яний комбiнат управлiння цукротресту СРСР;
• ф.Р-147 Подiльська губернська планова комiсiя;
• ф.Р-148 Подiльський губернський вiддiл комунального господарства;
• ф.Р-240 Вiнницький обласний гiрничо-силiкатний трест;
• ф.Р-241 Управлiння уповноваженого народного комiсарiату
важкої промисловостi УРСР по Вiнницькiй областi;
• ф.Р-634 Вiнницький обласний взуттєво-швейно-трикотажний
трест;
• ф.Р-777 Подiльська губернська iнспектура охорони здоров’я;
• ф.Р-925 Подiльський губернський виконком Ради робiтничих,
селянських та червоноармiйських депутатiв;
• ф.Р-1000 Гайсинська окружна планова комiсiя;
• ф.Р-1139 Брацлавський повiтовий революцiйний комiтет;
• ф.Р-1554 Гайсинський окружний вiйськовий комiсарiат;
• ф.Р-1942 Вiнницький державний насiннєвий завод та iн.

Довiдковi видання
Вiнницький обласний державний архiв: Путiвник / Упоряд.:
А.Г. Бабенко, С.І. Вiнiковецький, В.П. Воловик; Ред. Г.А. Лютворт. – Вiнниця, 1960. – 318 с.
Государственные архивы Украинской ССР. Справ. – К., 1988. –
С. 115–119.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 483–486.
Правдою вiдтворимо iсторiю. Буклет. – Вiнниця, 1989. – 8 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 51–54.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 844–846.
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Мiсцевi державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Ветеранiв, 21 (корп. 1), м. Луцьк, 43024
Вул. Глушець, 37 а (корп. 2), м. Луцьк, 43024
Тел.: (03322) 5-79-82, 5-75-33
Факс: (03322) 5-75-33
E-mail: davo@fk.lutsk.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra03.ua.html
4677 фф., 1039823 спр., XVI ст. — 2000 рр.;
453 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1945–1984 рр.;
23240 од. зб. фотодокументiв, 1917–1997 рр.;
276 од. зб. фонодокументiв, 1945–1999 рр.;
1 од. зб. вiдеодокументiв, 1998 р.

Описи
• 6955

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• iсторiї установ;
• систематичний до фотодокументiв;
• систематичний до фонодокументiв
440 фф., 131935 спр. тематично опрацьовано, складено 152210 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-6 Волинський виконком – алфавiтна (нацiоналiзованi буобласної Ради депутатiв трудя- дiвлi, майно у 1940–1941 рр.)
щих
ф.Р-32 Волинське обласне уп- – географiчна
равлiння сiльського господарства (створення колгоспiв)
ф.Р-66 Архiвний вiддiл Волин- – географiчна
ського облвиконкому (окупацiя
i визволення населених пунктiв
областi вiд нiмецько-фашистських загарбникiв)
ф.Р-392 Картотека колишнiх ра- – iменна
дянських вiйськовополонених
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архiвнi кримiнальнi справи не- – iменна
судових органiв (1939–1953)
видатнi люди Волинi
– iменна
громадяни, що загинули вiд рук – iменна
ОУН у 1944–1947 рр. (фонди
обкому та райкомiв компартiї)
документи 1940–1945 рр.

– iменна

жителi областi, що були вивезе- – iменна
нi на примусову працю у Нiмеччину (фонди облвиконкому,
райвиконкомiв, обласної комiсiї
по облiку збиткiв, нанесених фашистськими загарбниками народному господарству, Луцької
бiржi працi та iн. (21 фф.)
особовий склад обкому, райко- – iменна
мiв, мiськкомiв компартiї за
1944–1991 рр. (35 фф.)
партизани та пiдпiльники пе- – тематична, iменна
рiоду Другої свiтової вiйни українськi партiї та їх члени, якi
дiяли на Волинi в 1921–1923 рр.
члени партiй, органiзацiй, спi- – iменна
лок, якi дiяли на Волинi в 1921–
1939 рр.
члени КПЗУ, КСМЗУ, якi дiя- – iменна
ли на Волинi в 1923–1939 рр.

Покажчики:
Мiжфондовi:
метричнi книги у фондах архiву

вулицi м. Луцька (перейменування, лiквiдацiя)
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ф.22 Луцький римо-католицький деканат;
ф.35 Волинська духовна консисторiя;
ф.96 Єврейська гмiна;
ф.193 Володимир-Волинський
деканат
ф.158 Луцький магiстрат Волинського воєводства;
ф.Р-4 Луцький виконком мiської
Ради депутатiв трудящих;
ф.Р-6 Волинський виконком обласної Ради депутатiв трудящих
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населенi пункти областi, у фондах колгоспiв яких є заяви селян
про вступ у колгосп та акти
оцiнки майна за 1946–1950-i рр.
фонди сiльських рад областi iз
зазначенням наявностi у них
погосподарських книг
фонди, у яких мiститься iнформацiя про вибори до обласної,
районних та мiських рад областi
Фондовi:
ф.3 Луцька мiська управа

– предметно-тематичний,
географiчний
ф.22 Луцький римо-католиць- – географiчний
кий деканат
ф.34 Волинська фiнансова пала- – предметно-тематичний
та
ф.35 Волинська духовна конси- – географiчний
сторiя
ф.36 Луцьке повiтове староство – предметно-тематичний
ф.40 Волинська дирекцiя дер- – предметно-тематичний,
жавних лiсiв
географiчний
ф.46 Волинське воєводське уп- – предметно-тематичний,
равлiння Мiнiстерства внутрiш- географiчний
нiх справ
ф.49 Луцький окружний суд
– предметно-тематичний
ф.158 Магiстрат м. Луцька

– предметно-тематичний,
алфавiтний

ф.193 Володимирський деканат – географiчний
ф.195 Ковельський деканат

– географiчний

ф.297 Луцько-Ковельський де- – географiчний
канат
ф.382 Луцька унiатська гене- – географiчний
ральна консисторiя
ф.39 Луцьке повiтове земельне – географiчний
управлiння
ф.Р-16 Волинське обласне уп- – предметно-тематичний,
равлiння лiсового господарства географiчний
i лiсозаготiвель
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ф.Р-32 Волинське обласне управ- – предметно-тематичний
лiння сiльського господарства
ф.Р-68 Луцька окружна бiржа – географiчний
працi
ф.Р-189 Виборчi комiсiї по ви- – географiчний
борах у мiсцевi Ради депутатiв
трудящих

Огляди
Тематичнi:
• архiвнi джерела з iсторiї краю;
• боротьба трудящих Волинi за радянську владу;
• Велика Вiтчизняна вiйна в документах розсекречених фондiв;
• Волинь у роки Великої Вiтчизняної вiйни (1941–1945);
• вшанування пам’ятi В.І. Ленiна трудящими Волинi в 1921–1939 рр.;
• документи комунiстичної партiї Польщi у фондах архiву;
• документи мiсцевих органiв радянської влади (1944–1950)
• з iсторiї мiстобудування i архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї
i культури;
• iсторiя Свято-Троїцького собору в м. Луцьку (1936–1947);
• листи Ярослава Галана у Волинському обласному архiвi;
• першi соцiалiстичнi перетворення на Волинi;
• повiтовi суди як джерела до вивчення соцiально-економiчного
положення селян Волинi напередоднi реформи 1861 р.;
• розвиток сiльського господарства Волинi в 1944–1968 рр.
Фондовi:
• ф.36 Луцьке повiтове староство;
• ф.46 Волинське воєводське управлiння Мiнiстерства
внутрiшнiх справ;
• ф.54 Луцьке повiтове товариство “Просвiта”;
• ф.277 Волинське окружне земельне управлiння;
• ф.Р-6 Волинський виконком обласної Ради депутатiв трудящих;
• ф.Р-392 Картотека колишнiх радянських вiйськовополонених;
• ф.Р-605 Уповноважений Ради у справах релiгiйних культiв при
Радi Мiнiстрiв УРСР;
• ф.Р-4666 Управлiння Служби безпеки України по Волинськiй
областi.

Бази даних
• Вiдомостi про заможнi селянськi господарства Волинi
кiлькiсть записiв — 12055
• Вiдомостi про iндивiдуальнi господарства громадян Волинi у
1941–1952 рр.
кiлькiсть записiв — 34000

54

Мiсцевi державнi архiвнi установи

Довiдковi видання
Волинський державний архiв у м. Луцьку: Путiвник / Ред.:
П.В. Кашевський, А.А. Кондратюк, М.Р. Миусь. – Львiв, 1964. – 251 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 82–84.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 119–121.
Скарбниця iсторiї: Рекламно-iнформ. просп. Державного архiву Волинської областi. – Луцьк, 1988. – 1 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 486–490.
Державний архiв Волинської областi: Путiвник. – К., 1990. – 224 с.
Обласний державний архiв: Рекламно-iнформ. просп. – Луцьк,
1996. – 8 с.
Прижиттєвi документи i матерiали Лесi Українки та родини Косачiв. Каталог-довiдник. До 125-ї рiчницi вiд дня народження Лесi Українки / Упоряд.: В.М. Комзюк, А.П. Кравчук, О.Д. Огнєва, Н.Ю. Пушкар. – Луцьк, 1996. – 48 с.
Державний архiв Волинської областi: Допов. до путiвника. –
Луцьк, 1997. — 24 с.
Архiвнi установи України: Довiдник. – К., 2000. – С. 55–58.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 853–856.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. К. Лiбкнехта, 89 (корп. 1), м. Днiпропетровськ, 49069
Тел.: (0562) 99-79-37, 93-30-46
Вул. Ленiнградська, 10 (корп. 2), м. Днiпропетровськ, 49069
Тел.: (0562) 41-29-43
Факс: (0562) 93-80-90, 93-30-46
http:// www.sadr.com.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra04.ua.html
6272 фф., 1519491 спр., 1722–2000 рр.;
12505 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1932–1976 рр.;
39 од. зб. кiнодокументiв, 1961–1992 рр.;
52392 од. зб. фотодокументiв, 1890–1997 рр.;
439 од. зб. фонодокументiв, 1900–1992 рр.

Описи
• 13531

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв
873 фф., 139959 спр. тематично опрацьовано, складено 242175 тем.
карток.

Картотеки
документи архiву про В.І. Ленiна –
iндустрiалiзацiя народного го- –
сподарства краю (1923–1930)
лiквiдованi установи
–
особи, що були репресованi у –
1930-х. — на початку 1950-х рр.
особи, що мешкали на окупова- –
нiй територiї м. Днiпропетровська у 1941–1943 рр.
репатрiйованi громадяни
–
учасники пiдпiльно-партизан- –
ського руху на територiї Днiпропетровської областi у роки Другої свiтової вiйни
чистка партiйних рядiв у 1921, –
1924, 1929, 1934 рр.
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тематична
тематична
алфавiтна
iменна
iменна

iменна
iменна

iменна
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Покажчики:
Мiжфондовi:
метричнi книги церков Катеринославської губернiї

документи ревкомiв

комiтети незаможних селян

ф.104 Катеринославське духовне
правлiння;
ф.134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї;
ф.193 Метричнi книги церков
Катеринославської губернiї;
ф.282 Синагога м. Павлограда
ф.Р-159 Виконком Катеринославської повiтової Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв;
ф.Р-5016 Вiддiл управлiння виконкому Нiкопольської мiської
Ради робiтничих селянських i
червоноармiйських депутатiв
38 фф. комiтетiв незаможних
селян

Фондовi:
ф.11 Канцелярiя катеринослав- – предметно-тематичний, геоського губернатора
графiчний
ф.Р-43 Виконком Чумакiвсь- – предметно-тематичний
кої Ради робiтничих, селянських
i червоноармiйських депутатiв
ф.Р-268 Архiвний вiддiл викон- – предметний
кому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв
ф.Р-319 Днiпропетровський гiр- – предметно-тематичний
ничий iнститут iм. Артема
ф.Р-1278 Виконком Днiпродзер- – предметно-тематичний,
жинської мiської ради народних географiчний
депутатiв
ф.Р-1860 Днiпропетровська об- – предметний
ласна Рада профспiлок
ф.Р-1873 Виконком Криничан- – предметний
ської селищної Ради депутатiв
трудящих
ф.Р-2143 Днiпропетровський – предметно-тематичний
трубопрокатний завод iм. В.І. Ленiна
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ф.Р-2145 Нижньоднiпровський – предметно-тематичний
трубопрокатний завод iм. К. Лiбкнехта
ф.Р-2146 Днiпропетровський – предметно-тематичний
металургiйний завод iм. Г.І. Петровського
ф.Р-2151 Управлiння Приднi- – предметно-тематичний
провської залiзницi
ф.Р-2240 Вiддiл охорони здо- – предметно-тематичний
ров’я виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних
депутатiв
ф.Р-2270 Нижньоднiпровсь- – географiчний
кий тракторо-ремонтний завод
iм. Красiна
ф.Р-2307 Днiпропетровський – предметно-тематичний, iменний
державний унiверситет
ф.Р-2431 Листiвки та листи, на- – географiчний
дiсланi радянськими громадянами з нiмецької каторги у Днiпропетровську область
ф.Р-2493 Статистичне управ- – предметний
лiння Днiпропетровської областi
ф.Р-2951 Днiпропетровський за- – предметний
вод металургiйного обладнання
ф.Р-3101 Вiддiл народної освiти – предметно-тематичний, геовиконкому Днiпропетровської графiчний
обласної Ради народних депутатiв
ф.Р-3383 Виконком Днiпропет- – географiчний
ровської ради народних депутатiв
ф.Р-3709 Днiпропетровський – предметний
трест хлiбопекарської промисловостi
ф.Р-3973 Фiнансовий вiддiл ви- – предметно-тематичний, геоконкому Днiпропетровської об- графiчний
ласної Ради народних депутатiв
ф.Р-4243 Мiнiстерство чорної – предметно-тематичний
металургiї УРСР
ф.Р-4357 Обласна санiтарно- – предметно-тематичний
епiдемiологiчна станцiя
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ф.Р-4359 Управлiння культури
виконкому Днiпропетровської
Ради народних депутатiв
ф.Р-4419 Днiпропетровський
сiльськогосподарський iнститут
ф.Р-4464 Планова комiсiя виконкому Днiпропетровської обласної Ради народних депутатiв
ф.Р-4474 Днiпропетровське обласне виробничо-технiчне управлiння зв’язку
ф.Р-4492 Днiпропетровське обласне управлiння сiльського господарства
ф.Р-4493 Управлiння будiвництва Днiпропетровського раднаргоспу
ф.Р-4497 Управлiння машинобудiвної промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу

– предметно-тематичний, географiчний
– географiчний
– географiчний

– предметний

– предметно-тематичний, iменний, географiчний
– предметно-тематичний

– предметно-тематичний

ф.Р-4512 Управлiння гiрничо- – предметний
видобувної промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу
ф.Р-4521 Раднаргосп Днiпро- – предметно-тематичний,
петровського економiчного ад- iменний
мiнiстративного району
ф.Р-4526 Приднiпровське мiж- – предметно-тематичний
обласне управлiння мiських
електростанцiй i електромереж
ф.Р-4530 Раднаргосп Приднi- – предметно-тематичний
провського економiчного району
ф.Р-4539 Головне територiальне – предметно-тематичний
управлiння будiвництва Приднiпровського економiчного району
ф.Р-4540 Днiпропетровська об- – географiчний
ласна редколегiя “Історiя мiст
i сiл Української РСР”
ф.Р-4555 Управлiння проми- – предметно-тематичний
словостi будматерiалiв Днiпропетровського раднаргоспу
ф.Р-4556 Управлiння робiтни- – предметний
чого постачання Днiпропетровського раднаргоспу
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ф.Р-4560 Управлiння легкої i хар- – предметний
чової промисловостi Днiпропетровського раднаргоспу
ф.Р-4561 Комiтет партiйно-дер- – предметно-тематичний, геожавного контролю Днiпропет- графiчний
ровського обкому КПУ i облвиконкому
ф.Р-4562 Днiпропетровський – предметний, географiчний
обласний комiтет народного
контролю
ф.Р-4800 Днiпропетровський – предметно-тематичний, геоiнститут технiчного навчання графiчний
робiтникiв

Огляди
Тематичнi:
• документальнi джерела про розвиток металургiйної промисловостi Днiпропетровщини у повоєнний перiод;*
• документи Державного архiву Днiпропетровської областi як джерело з iсторiї Пiвдня України (1914–1928);
• документи з iсторiї гiрничої та гiрничозаводської промисловостi
Катеринославської губернiї кiнця ХІХ ст. — початку ХХ ст.;*
• документи перевиборчих кампанiй в мiськради (1921–1925);*
• iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї i культури (1944–1972);
• науково-технiчнi товариства в СРСР (1945–1973).
Фондовi:
• ф.134 Катеринославська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю Росiї (1781–1857);
• ф.Р-4521 Рада народного господарства Днiпропетровського економiчного адмiнiстративного району (1957–1962);
• ф.Р-4530 Рада народного господарства Приднiстровського економiчного району (1963–1965);
• ф.П-7 Катеринославський – Днiпропетровський окружком
КП(б)У (1923–1930).

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 5333
• Вiдомостi про розкуркулених i висланих
кiлькiсть записiв — 157, опрацьованих справ — 52
• Облiк фондiв та справ держархiву
кiлькiсть записiв — 157, кiлькiсть фондiв — 157
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Довiдковi видання
Державний архiв Днiпропетровської областi: Путiвник / Упоряд.: Б.І. Брiккер та iн. – Днiпропетровськ, 1960. – 193 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 87–88.
Державний архiв Днiпропетровської областi: Путiвник. – К., 1987. –
297 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 125–129.
Государственный архив Днепропетровской области: Буклет. –
Днепропетровск, 1988. – 12 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 494–498.
Фонд “Контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев 1781–1857”. Аннотированная опись дел. 1781–1819. Т. 1 / Сост.:
Н.Я. Юзбашева, Д.Ю. Мешков. — Днепропетровск; К., 1997. – 269 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 59–61.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 694–698.
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ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Просп. Лагутенка, 12, м. Донецьк, 83086
Тел.: (0622) 99-22-97
Е-mail: donarc@abc.donbass.com
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra05.ua.html
11031 фф., 1846050 спр., 1781–2000 рр.;
18176 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1943–1987 рр.;
107 од. зб. кiнодокументiв, 1962–1982 рр.;
20557 од. зб. фотодокументiв, 1900–1998 рр.;
956 од. зб. фонодокументiв, 1952–1980 рр.;
78 од. зб. вiдеодокументiв, 1996–2000 рр.

Описи
• 20487

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофоновiдеодокументiв
267 фф., 65213 спр. тематично опрацьовано, складено 183409 тем.
карток.

Картотеки:
вiдведення земельних дiлянок – алфавiтна
установам i пiдприємствам областi
особи, нагородженi медаллю “За – iменна
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”

Огляди
Тематичний:
• джерела з iсторiї жовтневої революцiї 1917 р. у гiрничо-рудному
промисловому районi України*
Фондовi:
• ф.Р-920 Донецька обласна Рада профспiлок;
• ф.Р-1146 Виконком Донецької губернської Ради робiтничих,
селянських i червоноармiйських депутатiв;
• ф.Р-2794 Виконком Донецької обласної Ради народних депутатiв.

62

Мiсцевi державнi архiвнi установи

Бази даних
• Вiдеодокументи
кiлькiсть записiв — 1000, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 1
• Метричнi записи про народження в Донецькiй областi
кiлькiсть записiв — 608894, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 100,
опрацьованих справ — 1267
• Списки депутатiв мiсцевих рад областi
кiлькiсть записiв — 32850, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 5,
кiлькiсть опрацьованих справ — 137
• Списки людей, вивезених до Нiмеччини з Донецької областi
кiлькiсть записiв — 77079, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 8,
кiлькiсть опрацьованих справ — 60
• Списки людей, що проживали на окупованiй територiї в роки
Великої Вiтчизняної вiйни
кiлькiсть записiв — 137016
• Списки мирних жителiв, якi загинули в роки Великої Вiтчизняної
вiйни в Донецькiй областi
кiлькiсть записiв — 17432, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 1,
кiлькiсть опрацьованих справ — 45
• Кiнодокументи
кiлькiсть записiв — 3158
• Фотодокументи
кiлькiсть записiв — 2814

Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 90–93.
Государственный архив Донецкой области: Путеводитель / Сост.:
Е.П. Беседина и др. – К., 1984. — 232 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 129–132.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 498–502.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 62–65.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 709–711.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Охрiмова Гора, 2/20 (корп. 1), м. Житомир, 10014
Тел.: (0412) 24-45-27, 24-39-45
Вул. Замкова, 3 (корп. 2), м. Житомир, 10014
Тел.: (0412) 22-65-52
Факс: (0412) 24-54-61
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra06.ua.html
7968 фф., 1268340 спр., 1795–1999 рр.;
39 од. зб. кiнодокументiв, 1971–1992 рр.;
17720 од. зб. фотодокументiв, 1906–2001 рр.;
203 од. зб. фонодокументiв, 1960–1998 рр.

Описи
• 12136

Каталоги
• систематичний;
• тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотодокументiв
184 фф., 64839 спр. тематично опрацьовано, складено 229647 тем.
карток.

Картотеки
архiтектура та розбудова м. Житомира (1944–1980)
громадяни, якi пiд час Другої
свiтової вiйни були примусово
вивезенi до Нiмеччини та вiйськовополоненi
нiмецькi та чеськi колонiсти Волинської губернiї
особи, якi працювали в нiмецьких установах i спiвробiтничали
з нiмцями на тимчасово окупованiй територiї Житомирської областi у роки Другої свiтової вiйни
особи, якi проходили за протоколами бюро обкому, мiськкомiв i райкомiв компартiї УРСР
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пiдпiльники та партизани Дру- – iменна
гої свiтової вiйни
церковнi парафiї Волинської – iменна
i частини Київської єпархiй

Покажчики
Мiжфондовi:
губернськi суди Волинi

ф.16 Волинський головний суд;
ф.17 Волинська палата громадського суду;
ф.18 Волинська палата народного суду;
ф.19 Волинська об’єднана палата карно-громадського суду

Фондовi:
ф.1 Волинська духовна конси- – географiчний
сторiя
ф.118 Волинська казенна палата – географiчний
ф.178 Луцько-Житомирська ри- – географiчний
мо-католицька духовна консисторiя

Огляди
Тематичнi:
• документи Державного архiву Житомирської областi з iсторiї мiстобудування та архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї та культури;
• документи з iсторiї Житомирщини;*
• церковно-прихiдськi лiтописи як джерело з iсторiї України.*
Фондовi:
• ф.24 Житомирський окружний суд;
• ф.115 Волинське губернське в селянських справах присутствiє.

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 150
• Вiдомостi: iменна база даних про перемiщення, нагороди, смерть
священикiв та церковнослужителiв
кiлькiсть записiв — 1749
• Генеалогiя: комплексна база даних до фондiв, що мiстять матерiали генеалогiчного характеру
кiлькiсть записiв — 4307
• Городяни: алфавiтний покажчик метричних записiв православних церков м. Житомир
кiлькiсть записiв — 1090
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• Довiдник: база даних адмiнiстративно-територiального подiлу
Житомирської областi
кiлькiсть записiв — 595
• Євреї: алфавiтний покажчик до рабинатних книг фонду Волинського губернського правлiння
кiлькiсть записiв — 8170
• Консисторiя: предметнi та iменнi покажчики до фонду Волинської духовної консисторiї
кiлькiсть записiв — 3525
• Мiсто: рiшення Житомирської мiської ради та матерiали вiддiлу
архiтектури Житомирського мiськвиконкому з питань мiстобудування
за 1944–1979 рр.
кiлькiсть записiв — 9828
• Приєднанi: метричнi записи про приєднання до православ’я осiб
iнших вiросповiдань
кiлькiсть записiв — 30
• Ревiзiя: ревiзькi сказки фонду Волинської казенної палати
кiлькiсть записiв — 490
• Служба: метричнi записи про народження дiтей службовцiв, якi
часто змiнювали мiсце проживання (земськi лiкарi, фельдшери, народнi
вчителi, полiцейськi стражники та iн).
кiлькiсть записiв — 19
• УДП: база даних унiкальних документальних пам’яток та особливо цiнних документiв архiву
кiлькiсть записiв — 250
• Переселенцi: метричнi записи про народження, одруження, смерть,
осiб-вихiдцiв iз iнших мiсцевостей або парафiй
кiлькiсть записiв —287

Довiдковi видання
Житомирський обласний державний архiв та його фiлiал у м. Бердичевi: Путiвник. – Житомир, 1961. – 407 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 94–96.
Теплицький Я.Ю. Архiви – сховища знань i досвiду: Довiдковий
матерiал про дiяльнiсть Державного архiву Житомирської областi. –
Житомир, 1987. – 10 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 125–129.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч.1. –
С. 502–505.
Генеалогiя: Тематичний огляд фондiв Державного архiву Житомирської областi / Упоряд.: П.А. Блашкевич, Р.Ю. Кондратюк. – Житомир, 1998. – 20 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 66–70.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 872–874.
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Минайська, 14 а, м. Ужгород, 88005
Тел.: (03122) 2-35-49, 2-06-10
Факс: (03122) 2-35-49
Пл. Героїв, 4 а, м. Берегово, Закарпатська обл., 90200
Тел.: (03141) 2-32-10
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra07.ua.html
5069 фф., 1341433 спр., 1391–2000 рр.;
1624 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1948–1987 рр.;
17140 од. зб. фотодокументiв, 1918–1990 рр.

Описи
• 8725

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• предметний;
• iменний;
• географiчний;
• з особового складу;
• систематичний до фотофонодокументiв
471 фф., 146788 спр. тематично опрацьовано, складено 318949 тем.
карток.

Картотеки
ф.98 Ужгородська окружна стра- – iменна
хова каса Мiнiстерства соцопiки
Чехословаччини
ф.773 Хустська окружна страхо- – iменна
ва каса
ф.775 Мараморошсигетська ок- – iменна
ружна страхова каса
ф.774 Береговська окружна стра- – iменна
хова каса
ф.1559 Мукачiвська окружна – iменна
страхова каса
ф.П-1 Закарпатський обком ко- – предметно-тематична
мунiстичної партiї УРСР
ф.П-4 ЦК КПЗУ
– предметно-тематична, iменна
ф.П-62 ЦК СМЗУ
– предметно-тематична, iменна
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ф.П-93 Обком ЛКСМУ
ф.П-339 Партшкола

– предметно-тематична, iменна

делегати Першого з’їзду Народ- – iменна
них комiтетiв
делегати Першої партiйної кон- – iменна
ференцiї КПЗУ
депутати обласної ради депута- – iменна
тiв трудящих
закарпатцi, якi перебували в кон- – iменна
центрацiйних, робочих таборах,
на примусових роботах у роки
Другої свiтової вiйни
особи, якi проходять за рiшен- – iменна
нями сiльських, окружних народних комiтетiв
особи, якi проходять за справами – iменна
фондiв КПЗУ
особи, якi проходять за справа- – iменна
ми фондiв мiськкомiв, райкомiв
компартiї
особовi справи фонду обкому – iменна
ЛКСМУ
перейменування населених
– предметно-тематична
пунктiв областi
радянсько-чехословацькi вiдно- – предметно-тематична
сини у 1929–1931 рр. за матерiалами преси краю
революцiйно-визвольна бороть- – предметно-тематична
бу трудящих Закарпаття в 1917–
1944 рр. за матерiалами преси
краю
рiшення засiдань Ужгородсько- – предметно-тематична
го мiськвиконкому (ф.11 Ужгородського мiськвиконкому)
рiшення окружних, мiських ко- – предметно-тематична
мiтетiв компартiї Закарпатської
України 1944–1945 рр.
соцiалiстичнi перетворення в За- – предметно-тематична
карпаттi, в першi роки пiсля визволення (1944–1945) за фондами окружних, сiльських, мiських
народних комiтетiв
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фiльтрацiйнi справи (особи, що – iменна
повернулися на Закарпаття пiсля його визволення у 1944 р.)
фонди, що зберiгаються в Дер- – предметно-тематична
жавному архiвi Закарпатської
областi

Огляди
Тематичнi:
• грамоти ХІІІ — початку ХIV ст.;*
• джерела про боротьбу за створення партiйних органiзацiй
ленiнського типу на Закарпаттi (1918–1921);*
• документи про революцiйну, визвольну вiйну 1848–1849 рр.
в Угорщинi;*
• урбарiальнi документи ХVIII ст.*
Фондовi:
• ф. 4 Наджупан Ужанської жупи, м. Ужгород (1429–1919);
• ф.21 Крайове управлiння Пiдкарпатської Русi, м. Ужгород (1929–
1938);
• ф.60 Фамiльний фонд баронiв Перенi (1400–1944 );
• ф.61 Архiв п’яти коронних мiст (мм. Тячiв, Сигiт, Довге поле,
Вишково, Хуст (1326–1910);
• ф.151 Правлiння Мукачiвської греко-католицької єпархiї в м. Мукачевi (1254–1948).

Довiдковi видання
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 136–139.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 506–510.
Державний архiв Закарпатської областi: Рекламно-iнформ. просп. –
Ужгород, 1995. – 32 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 71–75.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 825–832.
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архiвний
фонд України
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Українська, 48 (корп. 1), м. Запорiжжя, 69095
Просп. Ленiна, 162 б (корп. 2), м. Запорiжжя, 69054
Тел.: (0612) 62-11-21, 62-14-21
Факс: (0612) 63-30-54
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra08.ua.html
7570 фф., 1817141 спр., 1777–2000 рр.;
4582 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1945, 1947–1989 рр.;
419 од. зб. кiнодокументiв, 1961–1990 рр.;
43790 од. зб. фотодокументiв, 1900–1999 рр.;
630 од. зб. фонодокументiв, 1960–1990 рр.

Описи
• 12371

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв;
• iменний до кiнофотофонодокументiв
193 фф., 132867 спр. тематично опрацьовано, складено 387699 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-1335 Вiддiл нагород Запо- – iменна (громадяни, якi нагородженi
рiзького облвиконкому
орденами i медалями)
ф.Р-5747 Управлiння Служби – iменна (фiльтрацiйнi справи
безпеки України по Запорiзькiй репатрiантiв)
областi)
позасудовi справи репресованих – iменна
громадян

Огляди
Тематичнi:
• архiвнi фонди волосних та сiльських управлiнь як джерело вивчення iсторiї Запорiзького краю;
• болгарське населення Приазов’я у 1920–1930 рр.;
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• греки Пiвдня України на початку ХХ ст. — характеристика джерел
Державного архiву Запорiзької областi;
• документи волосних i сiльських ревкомiв, що були приєднанi до
фондiв вiдповiдних волосних i сiльських виконкомiв;
• документи Державного архiву Запорiзької областi з iсторiї вiльного козацтва в Українi;
• документи Державного архiву Запорiзької областi про Н. Махна
та махновський рух;
• документи Держархiву Запорiзької областi з iсторiї Української
автокефальної церкви 1917–1930 рр.;
• документи про розвиток телефонної мережi в Запорiзькiй областi;
• документи релiгiйних установ iз фондiв Державного архiву Запорiзької областi;
• з iсторiї ревкомiв по фондах фiлiалу Державного архiву Запорiзької областi в м. Мелiтополi;
• iсторiя соцзмагання i руху за комунiстичну працю на пiдприємствах чорної металургiї.
Фондовi:
• ф.12 Олександрiвське повiтове казначейство;
• ф.32 Фабричний iнспектор третьої дiльницi Катеринославської
губернiї;
• ф.250 Бердянське зразкове степове лiсництво;
• ф.Р-2 Запорiзький губвиконком;
• ф.Р-56 Бердянське повiтове вiддiлення робiтничо-селянської iнспекцiї;
• ф.Р-58 Мелiтопольський повiтовий вiддiл РСІ;
• ф.Р-2541 Будiвельно-монтажне управлiння “Запорiжбуд”;
• ф.Р-2549 Запорiзький раднаргосп;
• ф.Р-5760 Краєзнавець М.П. Киценко.

Бази даних
• Довiдник по фондах архiву
кiлькiсть записiв — 5187, опрацьованих фондiв — 5187
• Несудовi справи репресованих громадян
кiлькiсть записiв — 15250, опрацьованих справ — 11077

Довiдковi видання
Запорожский областной государственный архив и его филиал в г. Мелитополе: Путеводитель. – К., 1968. – 296 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 102–104.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 139–143.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 510–514.
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Державний архiв Запорiзької областi: Короткий довiд. – Запорiжжя,1999. – 232 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 76–78.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 864–866.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Сагайдачного, 42 а, м. Івано-Франкiвськ, 76007
Тел. /факс: (03422) 4-90-77
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra09.ua.html
3266 фф., 564203 спр., 1752–2000 рр.;
44 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1960–1976 рр.;
34519 од. зб. фотодокументiв, 1945–1990 рр.;
79 од. зб. фонодокументiв, 1960–1985 рр.

Описи
• 4953

Каталоги
• систематичний;
• тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• з iсторiї державних установ;
• систематичний до науково-технiчної документацiї;
• систематичний до фотофонодокументiв
1827 фф., 362868 спр. тематично опрацьовано, складено 215024 тем.
карток.

Картотеки
ф.631 Колекцiя метричних книг
костьолiв та церков про народження, шлюб та смерть
ф.Р-249 Переселенський вiддiл
управлiння сiльського господарства i заготiвель по Станiславськiй областi
ф.Р-2157 Фiльтрацiйний фонд
Управлiння Служби безпеки
України по Івано-Франкiвськiй
областi
двори, якi були внесенi до спискiв куркульських господарств
особи, що загинули вiд рук ОУНУПА
особи, що були нагородженi орденами i медалями
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– iменна, географiчна
– iменна

– iменна

– iменна
– iменна
– iменна

Нацiональний архiвний фонд України

Огляди
Тематичнi:
• документи з iсторiї євреїв у фондi Станiславського воєводського
управлiння;
• з iсторiї мiстобудування i архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї
i культури;
• з iсторiї суспiльно-полiтичного руху, дiяльностi полiтичних партiй i органiзацiй Станiславського воєводства в 1921–1939 рр.
Фондовi:
• ф.2 Станiславське воєводське управлiння;
• ф.6 Станiславський мiський магiстрат;
• ф.7 Станiславське повiтове староство;
• ф.8 Коломийське повiтове староство;
• ф.9 Снятинське повiтове староство;
• ф.10 Печенiжинське повiтове староство;
• ф.11 Печенiжинське повiтове староство;
• ф.26 Богородчанське повiтове староство;
• ф.27 Станiславська мiська управа;
• ф.38 Станiславська повiтова земельна управа;
• ф.41 Станiславський окружний сiльськогосподарський iнспекторат Львiвської земельної палати;
• ф.43 Станiславська окружна земельна управа;
• ф.58 Станiславська фiнансова палата;
• ф.61 Акцiонерне товариство по експлуатацiї калiйних солей;
• ф.67 Станiславська в’язниця;
• ф.68 Станiславське воєводське управлiння полiцiї;
• ф.69 Станiславське повiтове управлiння державної полiцiї;
• ф.92 Станiславське повiтове бюро з фiнансування сiльського господарства Центрального бюро з фiнансування сiльського господарства;
• ф.230 Станiславський окружний суд;
• ф.231 Станiславський повiтовий суд;
• ф.260 Станiславське вiддiлення емiграцiйного синдикату;
• ф.262 Станiславський iнспекторат працi 52-го округу головного
iнспекторату працi;
• ф.263 Станiславське воєводство бюро фонду працi Головного бюро фонду працi;
• ф.270 Станiславська повiтова шкiльна рада;
• ф.378 Станiславське вiддiлення нацiоналiстичного товариства
“Просвiта”;
• ф.504 Станiславська греко-католицька єпископська консисторiя;
• ф.519 Коломийський шкiльний iнспекторат;
• ф.565 Калушське повiтове староство Станiславського воєводства;
• ф.566 Рогатинське повiтове староство Галицького намiсництва;
• ф.567 Рогатинське повiтове староство Львiвського намiсництва;
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• ф.568 Калушське повiтове староство Галицького намiсництва;
• ф.Р-3 Вiддiл народної освiти виконавчого комiтету Івано-Франкiвської обласної Ради народних депутатiв;
• ф.Р-6 Управлiння сiльського господарства виконавчого комiтету
Івано-Франкiвської обласної ради народних депутатiв;
• ф.Р-7 Вiддiл охорони здоров’я виконавчого комiтету Івано-Франкiвської обласної ради народних депутатiв;
• ф.Р-295 Виконавчий комiтет Івано-Франкiвської обласної Ради
народних депутатiв;
• ф.Р-2008 Виробниче об’єднання по видобутку нафти i газу “Укрзахiднонафтогаз”.

Довiдковi видання
Путiвник по Державному архiву Станiславської областi. – Станiслав, 1960. — 171 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 106–109.
Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель. – К., 1983. – 221 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 143–145.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 514–518.
Державний архiв Івано-Франкiвської областi. – Івано-Франкiвськ,
1989. – 15 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 79–81.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 715–718.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Мельникова, 38, м. Київ, 04119
Тел.: (044) 213-75-72
Тел./факс: (044) 213-19-16
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra10.ua.html
7523 фф., 2432463 спр., 1733–1999 рр.;
21933 од. зб. фотодокументiв, 1916, 1918–1923,
1925–1930, 1932, 1934–1939, 1941–1949, 1951–1999;

Описи
• 23437

Каталоги
• систематичний;
• географiчний;
• iменний;
• систематичний до фотодокументiв
831 фф., 261200 спр. тематично опрацьовано, складено 271480 тем.
карток.

Покажчики
Мiжфондовi:
з’їзди мирових посередникiв
Київської губернiї

ф.18 Київський з’їзд мирових
посередникiв
ф.19 Радомишльський з’їзд мирових посередникiв
ф.20 Києво-Радомишльський
з’їзд мирових посередникiв

Київське губернське депутатське зiбрання та канцелярiї предводителя дворянства

ф.189 Київський губернський
предводитель дворянства
ф.782 Київське губернське дворянське депутатське зiбрання
ф.1238 Київський повiтовий
предводитель дворянства

дворянськi опiкунства

ф.346 Київська дворянська опiка

губернське дворянська
опiкунство

ф.791 Сквирське повiтове опiкунство
ф.793 Василькiвське повiтове
опiкунство
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городовi магiстрати
мiськi магiстрати

земськi управи Київської губернiї

повiтовi суди Київської губернiї

банки

ф.1300 Звенигородське повiтове
опiкунство
ф.1308 Переяславське повiтове
опiкунство
ф.1309 Таращанське повiтове
опiкунство
ф.185 Василькiвський городовий магiстрат
ф.192 Сквирський мiський магiстрат
ф.193 Богуславський мiський
магiстрат
ф.1248 Таращанський мiський
магiстрат
ф.1310 Київський мiський магiстрат
ф.912 Переяславська повiтова
земська управа
ф.917 Радомишльська повiтова
земська управа
ф.916 Таращанська повiтова
земська управа
ф.1239 Київська повiтова земська управа
ф.1240 Київська губернська земська управа
ф.231 Сквирський повiтовий
суд
ф.234 Василькiвський повiтовий суд
ф.282 Київський повiтовий суд
ф.803 Таращанський повiтовий
суд
ф.862 Богуславський повiтовий
суд
ф.1077 Переяславський повiтовий суд
ф.1635 Київський вiддiл Селянського поземелного банку
ф.1636 Київський земельний
банк
ф.1639 Київський вiддiл Волзько-Камського комерцiйного
банку
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ф.1640 Київський вiддiл державного дворянського земельного банку
ф.1641 Київський вiддiл Петербурзького мiжнародного комерцiйного банку
ф.1646 Київський вiддiл Московського промбанку
ф.1649 Київський вiддiл Петербурзького облiково-позикового
банку
землемiри

ф.36 Київський губернський землемiр
ф.326 Василькiвський повiтовий землемiр
ф.329 Київський повiтовий землемiр
ф.333 Сквирський повiтовий землемiр
ф.334 Таращанський повiтовий
землемiр

вiддiли комунального господарства

ф.Р-432 Вiддiл комунального
господарства Київського губернського виконавчого комiтету рад робiтничих, селянських
та червоноармiйських депутатiв
(губкомгосп);
ф.Р-433 Вiддiл комунального
господарства Київського повiтового виконавчого комiтету
рад робiтничих, селянських та
червоноармiйських депутатiв
(окркомгосп)

Фондовi:
ф.1 Київське губернське прав- – тематичний
лiння
ф.2 Канцелярiя київського гу- – тематичний
бернатора
ф.3 Київський губернський прокурор
ф.4 Київське губернське у се- – тематичний
лянських справах присутствiє
ф.7 Київська губернська тюрем- – тематичний, iменний
на iнспекцiя
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ф.8 Київський губернський попечительський тюремний комiтет
ф.9 Київське губернське у земських та мiських справах присутствiє
ф.10 Київське губернське у справах товариств присутствiє
ф.11 Київський губернський iнвентарний комiтет
ф.12 Київське губернське у вiйськових справах присутствiє
ф.13 Київська лiкарська управа
ф.14 Київська губернська комiсiя народного продовольства

– тематичний, iменний

ф.35 Київська губернська креслярня
ф.41 Київська губернська будiвельна та шляхова комiсiя
ф.42 Київська губернська будiвельна комiсiя
ф.183 Прокурор Київського окружного суду
ф.226 Київський приказ громадської опiки
ф.276 Київська єпархiальна
училищна рада
ф.280 Київська казенна палата
ф.282 Київський губернський
розпорядчий комiтет

– тематичний

– тематичний, географiчний

– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний

– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний
– тематичний

ф.283 Київське губернське ак- – тематичний
цизне управлiння
ф.347 Дирекцiя народних учи- – предметний, iменний
лищ
ф.384 Київська губернська ко- – тематичний
мiсiя Першого перепису населення 1897р.
ф.804 Київський губернський – предметно-тематичний
статистичний комiтет
ф.922 Київська верхня розправа – тематичний
ф.Р-1 Київський губернський – тематичний, iменний,
революцiйний комiтет
географiчний
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ф.Р-3 Київський повiтовий ре- – предметно-тематичний,
волюцiйний комiтет
географiчний
ф.Р-7 Чорнобильський повiто- – предметно-тематичний
вий революцiйний комiтет
ф.Р-102 Київський повiтвикон- – географiчний
ком
ф.Р-111 Київський губернський – предметно-тематичний,
виконавчий комiтет
iменний, географiчний
ф.Р-112 Київський окружний – географiчний, установи
виконавчий комiтет
й органiзацiї
ф.Р-289 Київська губернська – установи й органiзацiї
робiтничо-селянська iнспекцiя
ф.Р-290 Київська окружна ро- – установи й органiзацiї
бiтничо-селянська iнспекцiя
ф.Р-353 Київський окружний – тематичний
земельний вiддiл
ф.Р-354 Київське обласне управ- – географiчний
лiння сiльського господарства
ф.Р-385 Київська окружна пла- – установи й органiзацiї
нова комiсiя
ф.Р-411 Київський губернський – установи й органiзацiї
вiддiл охорони здоров’я
ф.Р-768 Київський окружний – предметно-тематичний
вiддiл профспiлки працiвникiв
мистецтва
ф.Р-880 Виконавчий комiтет – постанови та розпорядження
Київської обласної Ради народ- РМ СРСР та УРСР
них депутатiв

Огляд
Фондовий:
• ф.1716 Канцелярiя київського губернського комiсара Тимчасового уряду

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 883.
• Реєстр осiб, якi перебували на примусових роботах пiд час Великої
Вiтчизняної вiйни
кiлькiсть записiв — 47683; кiлькiсть фондiв — 9, опрацьованих
справ — 883
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Довiдковi видання
Государственный архив Киевской области: Путеводитель. –
К., 1965. – 411 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 110–114.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 145–149.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 518–524.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 82–84.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 279–284.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Академiка Корольова, 3 (корп.1), м. Кiровоград, 25013
Тел.: (0522) 23-71-10
Вул. Луначарського, 1 г (корп. 2), м. Кiровоград, 25013
Тел.: (0522) 22-68-60
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra11.ua.html
8173 фф., 1264516 спр., 1782–2000 рр.;
153 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1946–1990 рр.;
238 од. зб. кiнодокументiв, 1944, 1964, 1967–1977, 1979–1990 рр.;
22736 од. зб. фотодокументiв, 1903, 1905–1908, 1913–1999 рр.;
241 од. зб. фонодокументiв, 1918,1944, 1960, 1962, 1964, 1967–1968, 1970,
1974–1979, 1981, 1984–1991, 1993–1997 рр.

Описи
• 11217

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотодокументiв
2095 фф., 100266 спр. тематично опрацьовано, складено 338044 тем.
карток.

Картотеки
ф. П-4 Кiровоградський мiськ- – iменна
ком компартiї України
ф. П-429 Кiровоградський об- – iменна
ком компартiї України
питання, що розглядалися на – тематична
пленумах, засiданнях бюро обкому, мiськкомiв i райкомiв
компартiї УРСР
громадяни, якi були репресованi – iменна
в 1930–1950 рр.
спогади старих бiльшовикiв
– iменна
комунiсти, якi загинули в 1941– – iменна
1945 рр.
особи, якi були позбавленi ви- – iменна
борчих прав

82

Мiсцевi державнi архiвнi установи

партизани i пiдпiльники перiоду – iменна
Другої свiтової вiйни
тридцятитисячники
– iменна
члени партiї, прiзвища яких зга- – iменна
дуються в “Нарисах iсторiї Кiровоградської обласної парторганiзацiї”

Покажчики
Фондовi:
ф.Р-227 Єлисаветградська ок- – тематичний, iменний
ружна контрольна комiсiя (РСІ)
ф.Р-250 Єлисаветградський окр- – тематичний, iменний
виконком
ф.Р-810 Єлисаветградська ок- – тематичний, iменний
ружна iнспектура народної освiти

Огляди
Тематичнi:
• колективiзацiя сiльського господарства на Кiровоградщинi в 1919—
1932 рр.;
• адмiнiстративно-територiальнi змiни, що вiдбулися на територiї
Кiровоградщини в 1752–1962 рр.
Фондовi:
• ф.331 Єлисаветградський завод по виготовленню землеробних
машин i знарядь акцiонерного товариства “Р. i Т. Ельвортi”;
• ф.Р-218 Єлисаветградський повiтовий виконавчий комiтет Ради
робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв;
• ф.Р-231 Єлисаветградська окружна планова комiсiя;
• ф.Р-633 Єлисаветградський пiдвiддiл комнезамiв при вiддiлi управлiння повiтового виконавчого комiтету Ради робiтничих, селянських
i червоноармiйських депутатiв;
• ф.П-458 Знам’янська мiська партiйна органiзацiя;
• ф.П-593 Олександрiйська районна партiйна органiзацiя.

Довiдковi видання
Кiровоградський обласний державний архiв: Путiвник. – К., 1966. –
255 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 115–117.
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Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 150–153.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 526–530.
Архiвнi установи України. Довiд. – К., 2000. – С. 85–88.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Restores in the
USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – В. 1. – P. 739–741.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Радянська, 85, м. Луганськ, 91053
Тел.: (0642) 52-05-96, 52-11-98
Факс: (0642) 53-55-85
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra12.ua.html
5945 фф., 1330135 спр., 1763–1995 рр.;
4117 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1763–1916, 1943–1989 рр.;
472 од. зб. кiнодокументiв, 1977–1990 рр.;
19346 од. зб. фотодокументiв, 1951–1992 рр.;
215 од. зб. фонодокументiв, 1963–1988 рр.;
1 од. зб. вiдеодокументiв, 1994–1995, 1999 рр.

Описи
• 9848

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• з iсторiї державних установ
454 фф., 86820 спр. тематично опрацьовано, складено 147459 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-1654 Паспортний стiл Во- – iменна
рошиловградської мiської полiцiї (репатрiйованi громадяни)
ф. Р-1668 Старобiльська авiацiйна школа пiлотiв початкового навчання
ф.Р-1779 Виконком Луганської
обласної Ради народних депутатiв
ф.Р-2176 Будiвельний трест № 18
Головного управлiння по будiвництву промислових пiдприємств Донбасу
ф.Р-3747 Управлiння КДБ при
Радi Мiнiстрiв УРСР по Луганськiй областi (фiльтрацiйнi та
трофейнi справи)
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ф.П-2 Вiддiл iсторiї партiї i Жовт- – iменна
невої революцiї
ф.П-4 Старобiльський окруж- – iменна
ком КП (б) У
ф.П-5 Ворошиловградський – iменна
мiськком КП України
ф.П-24, 25 Старобiльська ок- – iменна
ружна та районна контрольна
комiсiя КП(б)У
ф.П-30 Старобiльський повiто- – iменна
вий партiйний комiтет КП(б)У
ф.П-32, 33 Луганська окружна – iменна
та мiська контрольнi комiсiї
ф.П-179 Ворошиловградський – iменна
обком компартiї УРСР
ф.П-186 Попаснянська районна – iменна
контрольна комiсiя КП(б)У
ф.П-190 Луганський райком – iменна
КП(б)У
ф.П-1790 Партiйне пiдпiлля – iменна
партизанського руху на територiї Луганської областi в роки Великої Вiтчизняної вiйни
ф.П-5335 Донецький обком – iменна
ЛКСМУ

Покажчики
Фондовi:
ф.П-5 Луганський мiськком ком- – iменний
партiї України
ф.П-179 Ворошиловградський – iменний
обком компартiї України
до фондiв районних комiтетiв – iменний
компартiї України (фф. 6, 15, 28,
41, 44, 46, 51, 53, 56, 94, 107, 108,
109, 110, 198, 199, 200, 230, 233,
234, 235, 260, 261, 312, 760, 1163,
1217, 6427)
до фондiв мiськкомiв компартiї – iменний
України (фф.П 42, 181, 185, 209,
1407, 3286, 6341, 6366, 6369,
6377, 6394, 6403, 6414)
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до фондiв райкомiв ЛКСМУ – iменний
(фф.П 89, 170, 191, 195, 263, 264,
265, 288, 291, 300, 311, 805, 1469,
1479, 1607, 1768, 1769, 1808,
2005, 2096, 2141, 2291, 2316,
2540, 6352)
до фондiв мiськкомiв ЛКСМУ – iменний
(фф.П 176, 210, 1416, 1419, 1492,
1494, 1687, 2520, 6324, 6326,
6327)
ф.П-7 Партком Ворошилов- – iменний
градського тепловозобудiвного
заводу
ф.П-8 Партком верстатобудiв- – iменний
ного заводу iм. В.І. Ленiна
ф.П-68 Кiровський промисло- – iменний
во-виробничий партком
ф.П-183 Луганський сiльський – iменний
обком компартiї України
ф.П-229 Партком Комунарсько- – iменний
го металургiйного заводу
ф.П-387 Партком Рубiжансько- – iменний
го хiмкомбiнату
ф.П-1412 Партком Антрацитiв- – iменний
ського виробничого радгоспноколгоспного управлiння
ф.П-1413 Партком Бiлокура- – iменний
кинського радгоспно-колгоспного управлiння
ф.П-4040 Партком Сєвєродо- – iменний
нецького хiмкомбiнату
ф.П-6182 Партком науково-ви- – iменний
робничого об’єднання “Імпульс” м. Сєвєродонецька
ф.П-6233 Партком заводу елект- – iменний
ронного машинобудування
ф.П-6402 Брянкiвський зональ- – iменний
ний промислово-виробничий
партком
ф.П-6458 Лисичанський сiль- – iменний
ський виробничий партком
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Огляди
Тематичний:
• науково-технiчнi об’єднання Луганської областi
Фондовi:
• ф.1 Луганський казенний чавуноливарний завод Берг-колегiї Сенату;

• ф.3 Луганський патронний завод;
• ф.65 Стаханiвський коксохiмiчний завод.

Бази даних
• Паспортний стiл Ворошиловоградської мiської полiцiї
кiлькiсть записiв — 1417, кiлькiсть опрацьованих справ — 11
• Списки осiб, що були вивезенi на примусовi роботи до Нiмеччини
у роки Великої Вiтчизняної вiйни
кiлькiсть записiв — 64104, кiлькiсть опрацьованих фондiв — 2

Довiдковi видання
Государственный архив Ворошиловградской области: Путеводитель. – Ворошиловград, 1950. – 252 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 85–86.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 121–125.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч.1. –
С. 491–494.
Державний архiв Луганської областi. Короткий довiд. з фондiв. –
Луганськ, 2000. – 311, [3] с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 89–91.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 860–861.
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Пiдвальна, 13, м. Львiв, 79000
Тел.: (0322) 72-00-30, 72-07-14
E-mail: dalo@mail.lviv.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra13.ua.html
5069 фф., 2367069 спр., 1784–1999 рр.;
7922 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1964–1985 рр.;
1577 од. зб. кiнодокументiв, 1959–1986 рр.;
39309 од. зб. фотодокументiв, 1946–1993 рр.;
555 од. зб. фонодокументiв, 1960–1995 рр.

Описи
• 11038

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв;
• iменний до фотодокументiв
73 фф., 442801спр. тематично опрацьовано, складено 1346333 тем.
карток.

Картотеки
громадяни, якi були примусово – iменна
вивезенi до Нiмеччини у роки
Другої свiтової вiйни (Львiвська, Дрогобицька областi)

Огляди
Тематичнi:
• до iсторiї повстання 1863 р.;*
• до iсторiї участi слов’ян в угорськiй революцiї 1849–1849 рр.;*
• документи з iсторiї архiтектури та будiвництва мiст, охоронi
пам’яток; iсторiї та культури Львiвської областi;
• документи Державного архiву Львiвської областi з iсторiї релiгiї;
• документи про боротьбу трудящих областi в роки Другої свiтової
вiйни;*
• документи про суспiльно-полiтичну дiяльнiсть І.Я. Франка;
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• з iсторiї стаханiвського руху на Львiвщинi;
• колекцiя фондiв дiячiв революцiйного руху на захiдноукраїнських
землях;
• про виробничi та культурнi зв’язки трудящих Львiвщини з трудящими братнiх республiк СРСР (1939–1970);
• революцiйний рух у захiдноукраїнських землях в 1917–1920-х рр.*
Фондовi:
• ф. 26 Унiверситет iм. Яна Казимира у Львовi;
• ф.-Р 119 Львiвський унiверситет iм. І. Франка.

База даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 4716.

Довiдковi видання
Фiлiал Львiвського обласного державного архiву в м. Самборi:
Путiвник. – Львiв, 1962. – 188 с.
Львiвський обласний державний архiв: Путiвник. – Львiв, 1965. –
375 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 121–125.
Державний архiв Львiвської областi: Допов. до путiвника. – К., 1988. —
142 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 157–160.
Унiкальнi джерела (до 50-рiччя Держархiву Львiвської областi):
Буклет. – Львiв, 1989. – 8 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 538–541.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 92–94.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 486–498.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Васляєва, 43, м. Миколаїв, 54044
Тел.: (0512) 21-40-35
Факс: (0512) 21-40-39
Е-mail: root@damo.mk.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra14.ua.html
6296 фф., 1080257 спр., 1787–1998 рр.;
1168 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1936–1982 рр.;
1039 од. зб. кiнодокументiв, 1944–1997 рр.;
25063 од. зб. фотодокументiв, 1899–1998 рр.;
576 од. зб. фонодокументiв, 1960–1999 рр.;
1 од. зб. вiдеодокументiв, 1997–1998 рр.

Описи
• 12269

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнодокументiв;
• систематичний до фотодокументiв;
• систематичний до фонодокументiв;
• систематичний до вiдеодокументiв
215 фф., 90705 спр. тематично опрацьовано, складено 343724 тем.
карток.

Картотеки
рiшення виконкому Миколаїв- – тематична
ської мiської Ради народних депутатiв iз соцiально-правових
питань
фонди, що мiстять документи з – тематична
особового складу

Покажчики
Мiжфондовi:
полiцiя i пристави частин полiцiї м. Миколаєва

91

ф.231 Миколаївська мiська полiцiя;
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ф.443 Пристав Одеської частини
полiцiї;
ф.444 Пристав хуторiв м. Миколаєва;
ф.479 Пристав Московської частини полiцiї;
ф.480 Пристав Першої Адмiралтейської частини полiцiї;
ф.482 Пристав рiчкової частини
полiцiї
Фондовi:
ф.87 Поштово-телеграфнi контори i вiддiлення Одеського
поштово-телеграфного округу
Херсонської губернiї
ф.216 Миколаївська мiська управа
ф.222 Миколаївська мiська дума
ф.229 Канцелярiя Миколаївського градоначальника
ф.410 Церкви Херсонського повiту
ф.Р-124 Миколаївський окружний вiддiл комунального господарства
ф.Р-156 Миколаївський повiтовий виконком Ради робiтничих,
селянських i червоноармiйських депутатiв
ф.Р-161 Миколаївський окружний виконавчий комiтет Ради
робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
ф.Р-735 Поштово-телеграфнi
контори i вiддiлення управлiння
Чорноморського округу народного зв’язку
ф.Р-2817 Миколаївський обласний вiддiл народної освiти

– хронологiчний, географiчний

– предметний
– предметний
– предметний
– географiчний
– предметний

– предметний

– предметний

– хронологiчний, географiчний

– предметний

Огляди
Тематичнi:
• В.І. Ленiн у документах i матерiалах Державного архiву Миколаївської областi;*
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• впровадження в сiльськогосподарське виробництво досягнень
науки i передового досвiду;*
• з iсторiї мiстобудування i архiтектури, охорони пам’ятникiв iсторiї
i культури;
• мелiорацiя й iригацiя земель;
• трудящi Миколаївщини в боротьбi за мир.*
Фондовi:
• ф.216 Миколаївська мiська управа;
• ф.229 Канцелярiя Миколаївського градоначальника;
• ф.230 Канцелярiя Миколаївського губернатора;
• ф.231 Миколаївська мiська полiцiя;
• ф.264 Миколаївська митна застава;
• ф.297 Миколаївський суднобудiвний завод “Наваль”;
• ф.306 Данилов Василь Михайлович — генерал-майор, iнспектор
артилерiї 6-ої армiї;
• ф.Р-85 Миколаївська губернська рада народного господарства.

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 4394
• Громадяни Миколаївської областi, вивезенi на примусовi роботи
до Нiмеччини у роки Другої свiтової вiйни
кiлькiсть записiв — 25832
• Рiшення Миколаївського мiськвиконкому за 1944–1980 рр.
кiлькiсть записiв — 7070, опрацьовано 151 справу
• Архiвнi фонди
кiлькiсть записiв — 4170

Довiдковi видання
Короткий довiдник про архiвнi фонди i науково-довiдкову бiблiотеку Державного архiву Миколаївської областi. – Миколаїв, 1958. – 30 с.
Миколаївський обласний державний архiв: Путiвник. – К., 1966. –
295 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 126–128.
Государственный архив Николаевской области: Путеводитель. –
К., 1985. – 261 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 160–164.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 541–544.
Государственный архив Николаевской области. 1921–1996 / Сост.:
Л.Л. Левченко, А. В. Серединский; Ред. коллегия: К. С. Восьмирко,
Л.И. Окорокова , М.П. Явланова . – Николаев, 1996. – 51 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 95–98.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 744–747.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Жуковського, 18, м. Одеса, 270026
Тел.: (0482) 22-80-25, 25-12-19, 25-09-10
Факс: (0482) 22-80-25
E-mail: gaoo@ te. net.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra15.ua.html
12973 фф., 1992681 спр., 1748–1998 рр;
9435 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1960–1996 рр.;
513 од. зб. кiнодокументiв, 1961–1992 рр.;
19731 од. зб. фотодокументiв, 1944–1997 рр.;
863 од. зб. фонодокументiв, 1955–1996 рр.

Описи
• 21140

Каталоги
• систематичний;
• географiчний;
• iменний;
• систематичний до документiв колишнього партархiву
1557 фф., 430431 спр. тематично опрацьовано, складено 906916 тем.
карток.

Картотеки
ф.37 Херсонська духовна консисторiя
ф.Р-3829 Одеська Рада робiтничих депутатiв i представникiв
армiї та флоту
виплати заробiтної плати
особи, що були розкуркуленi
у 1920–1930-i рр.
особи, що були в’язнями гетто
у роки Другої свiтової вiйни
особи, що прийняли українське
громадянство
особи, що були прийнятi або виключенi з лав компартiї України
особи, якi пройшли фiльтрацiю
пiсля повернення з Нiмеччини
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1890–1920 рр.)
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– iменна
– iменна
– iменна
– iменна
– iменна
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Покажчики
Фондовi:
ф. 4 Одеська мiська дума

– тематичний

ф. 16 Одеська мiська управа

– тематичний

ф. 37 Херсонська духовна кон- – географiчний
систорiя
ф. 39 Одеський рабинат

– iменний

Огляди
Тематичнi:
• документи Державного архiву Одеської областi про В.І. Ленiна;
• iсторiя мiстобудування та архiтектури, охорона пам’яток iсторiї;
• iсторiя революцiї 1905–1907 рр. у Росiї;
• липневi днi 1903 р. в Одесi;
• революцiйна дiяльнiсть І.Х. Лалаянца.
Фондовi:
• ф.5 Управлiння Тимчасового одеського генерал-губернатора;*
• ф.6 Опiкунський комiтет про iноземних поселенцiв Пiвденного
краю Росiї;
• ф.252 Одеська контора iноземних поселенцiв Пiвденного краю
Росiї;
• ф.755 Вiйськове правлiння Дунайського козацького вiйська.

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 1275
• Менонiти на Пiвднi України (анотований перелiк справ ф.6, оп.2,
1847–1852)
кiлькiсть записiв — 450
• Одеська контора iноземних поселенцiв Пiвдня України (анотований перелiк справ ф. 252, 1814–1834)
кiлькiсть записiв — 10020
• Одеська мiщанська управа, єврейське вiддiлення (1893–1918)
кiлькiсть записiв — 4440
• Перепис населення 1897 р.
кiлькiсть записiв — 8428

Довiдковi видання
Государственный архив Одесской области: Путеводитель / Сост.:
А.Д. Бачинский и др. – Одесса, 1961. – 387 с.
Филиал Одесского областного государственного архива в г. Измаиле: Путеводитель. – К., 1966. – 184 с.
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Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 102–104.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 139–143.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 510–514.
Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края
России. 1799–1876. Т. 1. Аннотированная опись дел. 1799–1818
Ред. О.В. Коновалова. – Одесса, 1998. – 364 с.
Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края
России. 1819–1826. Т. 2. Аннотированная опись дел. 1819–1826 /
Ред. О.В. Коновалова, О.М. Набока, Э.Г. Плесская. – Одесса, 1999. – 242 с.
Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края
России. 1799–1876. Т. 3. Аннотированная опись дел. 1827–1833 /
Ред. О.В. Коновалова, О.М. Набока, В.Ф. Оноприенко, Э.Г. Плесская. –
Одесса, 2000. – 304 с.
Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви / Сост. Л.Г. Белоусова, Т.Е. Волкова, Г.Л. Малинова, В.В. Харковенко. – Одесса, 2000. – Ч. 1. – 364 с.
Фонды Госархива Одесской области. Указатель. Досоветский
период. – Одесса, 2000. – Ч. 1. – 232 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 76–78.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 750–757.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Пушкiна, 18/24, м. Полтава, 36011
Тел.: (05322) 7-52-49, 2-95-66
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra16.ua.html
6854 фф., 1278197 спр., 1654–2000 рр.;
817 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1946–1990 рр.;
9 од. зб. кiнодокументiв, 1964–1973 рр.;
26056 од. зб. фотодокументiв, 1888–1999 рр.;
408 од. зб. фонодокументiв, 1960–1999 рр.

Описи
• 11777

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотодокументiв
26 фф., 5817 спр. тематично опрацьовано, складено 471655 тем.
карток.

Картотеки
ф. Р-9106 Управлiння СБУ по – iменна (репатрiанти)
Полтавськiй областi
ф. П-105 Колекцiя документiв – iменна (учасники
про партiйне i комсомольське партизанського та
пiдпiлля, партизанський рух, iн- антифашистського пiдпiлля)
шi форми опору, що дiяли у роки Великої Вiтчизняної вiйни
на територiї областi
ф. П - 240 Партiйний архiв Пол- – предметно-тематична
тавського обкому компартiї Ук- (спогади старих бiльшовикiв)
раїни

Покажчики
Фондовi:
ф.8831 Колекцiя документiв про – iменний
Л.А. i А.А. Волкейштейнiв, друзiв
Л.М. Толстого, зiбрана Н.М. Дудченко
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ф.Р-1505 Державний архiв Пол- – хронологiчний
тавської областi
ф.Р-2054 Виборчi комiсiї по ви- – хронологiчний
борах до Верховної Ради СРСР
ф.Р-3333 Виборчi комiсiї по ви- – географiчний
борах до Верховної Ради УРСР
ф.Р-4085 Виконавчий комiтет – хронологiчний
Полтавської обласної Ради народних депутатiв
ф.Р-8661 Полтавська обласна – географiчний
редколегiя “Історiї мiст i сiл Української РСР”
ф.Р-8811 С.А. Шевченко — му- – iменний
зикознавець, викладач Полтавського музичного училища
ф.Р-8832 В.С. Оголовець — ме- – iменний
муарист, самодiяльний художник, мистецтвознавець
ф.Р-9083 І.А. Зубковський — – iменний
лiкар, засновник Миргородського курорту, прогресивний
громадський дiяч, краєзнавець

Огляди
Тематичнi:
• джерела та довiдники з питань генеалогiї у Державному архiвi
Полтавської областi;
• друкованi джерела до вивчення iсторiї Полтавщини;
• жовтневi подiї 1917 р. у документах партiйного архiву обкому
компартiї України;
• документи i матерiали iстпарту як джерело з iсторiї партiйних
органiзацiй Полтавщини;
• з архiвних джерел про бойовi дiї на Полтавщинi у 1941 р.;
• з iсторiї мiстобудування, архiтектури, охорони пам’яток iсторiї
та культури;
• iнформативнiсть наявних у Державному архiвi Полтавської
областi описiв на фонди, якi втраченi у роки Другої свiтової вiйни;
• подiї Великої Вiтчизняної вiйни 1941–1945 рр. у документах
партiйного архiву Полтавського обкому компартiї України;
• полiтичнi партiї та рухи Полтави на початку ХХ ст. у документах
Державного архiву Полтавської областi;
• розвиток культурно-освiтньої роботи на Полтавщинi за роки
радянської влади;
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• розвиток народної освiти на Полтавщинi у роки радянської влади;
• розвиток охорони здоров’я на Полтавщинi;
• розвиток соцiалiстичного змагання на Полтавщинi;
• розвиток сiльського господарства на Полтавщинi;
• соцiалiстичнi перетворення в сiльському господарствi на
Полтавщинi.
Фондовi:
• ф.П-105 Колекцiя документiв з партiйного та комсомольського
пiдпiлля та партизанського руху;
• фонди установ i органiзацiй перiоду тимчасової нiмецькофашистської окупацiї Полтавщини (1941–1943).

Довiдковi видання
Державний архiв Полтавської областi: Путiвник / Упоряд.:
З.М. Суховська, В.Н. Жук; Ред. С.П. Майборода. – Х., 1959. – 244 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 134–136.
Государственный архив Полтавской области: Путеводитель /
Сост.: Е.П. Висич, В.Н. Жук, Л.Ф. Корниенко; Ред. И.П. Шаталина. – К.,
1982. – 268 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 171–175.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 551–554.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 104–108.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 781–786.
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ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. С. Бандери, 26 а (корп.1), м. Рiвне, 33014
Тел.: (0362) 23-42-61
Вул. Кавказька, 8 (корп. 2), м. Рiвне, 33014
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra17.ua.html
4108 фф., 976940 спр., 1774–2000 рр.;
2604 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1949–1978 рр.;
7 од. зб. кiнодокументiв, 1944–1978 рр.;
13426 од. зб. фотодокументiв, 1917–1998 рр.;
120 од. зб. фонодокументiв, 1967–2000 рр.

Описи
• 7771

Каталоги:
• систематичний;
• iменний;
• географiчний ;
• на документи з особового складу
77 фф., 18869 спр. тематично опрацьовано, складено 183710 тем.
карток.

Картотеки:
громадяни, якi були вивезенi на – iменна
примусовi роботи до Нiмеччини
в роки Другої свiтової вiйни
делегати з’їздiв комунiстичної – iменна
партiї Захiдної України
реабiлiтованi громадяни
– iменна
члени КПЗУ
фонди архiву

– iменна
– предметно-тематична, iменна

фотофонодокументи архiву

– систематична

Покажчики
Фондовi:
ф. 22 Острозький повiтовий суд – географiчний, iменний
ф. 27 Рiвненське повiтове казна- – географiчний
чейство

100

Мiсцевi державнi архiвнi установи

ф.28 Острозьке повiтове казна- – географiчний
чейство
ф. 30 Рiвненське повiтове ста- – географiчний
роство
ф.193 Рiвненський повiтовий – iменний
вiддiл (вiддiл самоврядування,
1921–1939)
ф. Р-204 Виконавчий комiтет – алфавiтний (до опитувальних
Рiвненської облради народних листiв жителiв Рiвненської
депутатiв)
областi, якi повернулися з
Нiмеччини у 1945 р.)
ф.249 Кременецький римо-като- – географiчний
лицький деканат (1827–1907)
ф. 370 Дубенський повiтовий суд – iменний
ф. 384 Рiвненський повiтовий суд – iменний, географiчний
ф.563 Дубенський земський суд – iменний
ф.395 Корецький повiтовий суд – географiчний

Огляди
Тематичнi:
• документальнi матерiали з питань культури та побуту трудящих
Волинi, що зберiгаються в Державному архiвi Рiвненської областi (1918–
1939);
• документи Державного архiву Рiвненської областi з iсторiї Великої Вiтчизняної вiйни (1941–1945);
• з iсторiї колгоспного будiвництва на Рiвненщинi (1939–1941,
1944–1950).

Довiдковi видання архiву
Рiвненський обласний державний архiв. Путiвник / Упоряд.: В.М. Тищенко та iн. – К., 1970. – 260 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 137–139.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 175–177.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 555–558.
Державний архiв Рiвненської областi: Буклет. – Рiвне, 1998. – 6 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 109–111.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 798–801.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Садова, 49 (корп. 1), м. Суми, 40030
Вул. Горького, 21/1 (корп. 2), м. Суми, 40030
Тел.: (0542) 22-07-90, 22-51-55, 27-60-49, 22-54-86
Факс: (0542) 22-07-90
E-mail: pm@arxiv.sumy.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra18.ua.html
9669 фф., 1260110 спр., 1710–1999 рр.;
493 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1965–1985 рр.;
939 од. зб. кiнодокументiв, 1974–1993 рр.;
19606 од. зб. фотодокументiв, 1784, 1786–1787, 1881–1997 рр.;
764 од. зб. фонодокументiв, 1960–1998 рр.;
34 од. зб. вiдеодокументiв, 1983–1998 рр.

Описи
• 15742

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв
721 фф., 80584 спр. тематично опрацьовано, складено 185914 тем.
карток.

Картотеки
ф. Р-682 Сумська районна ко- – iменна (колишнi червонi
мiсiя у справах колишнiх черво- партизани та червоноармiйцi)
них партизан i червоноармiйцiв
Сумського районного виконавчого комiтету Ради робiтничих,
селянських, червоноармiйських
депутатiв
ф. Р-1704 Сумська окружна ко- – iменна (колишнi червонi
мiсiя у справах колишнiх черво- партизани та червоноармiйцi)
них партизан i червоноармiйцiв
при Сумському окружному виконавчому комiтетi Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
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ф. Р-4384 Виконавчий комiтет – iменна (колишнi червонi
Ромашкiвської сiльської Ради партизани та червоноармiйцi)
депутатiв трудящих
ф. Р-6478 Районна комiсiя у спра- – iменна (колишнi червонi
вах колишнiх червоних парти- партизани та червоноармiйцi)
зан i червоноармiйцiв Охтирського районного виконавчого
комiтету Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських
депутатiв
ф. Р-7641 Управлiння СБУ при – iменна (позасудовi кримiнальнi
Радi Мiнiстрiв УРСР по Сумсь- справи колишнiх репресованих,
кiй областi
фiльтрацiйнi та трофейнi
справи)
ф.П-4 Сумський обком компар- – iменна (учасники
тiї України
партизанського руху на
Сумщинi пiд час Другої свiтової
вiйни)
фонди окружкомiв та райкомiв – тематична (iсторiя партiйних
комунiстичної партiї України i комсомольських органiзацiй)
i ЛКСМУ (17 фф.)
фонди Сумського обласного, – тематична (“Ім’ям Ленiна”)
районних та Шосткiнського повiтового комiтетiв компартiї України (8 фф. )
фонди райкомiв компартiї Ук- – iменна (виданi партiйнi квитки
раїни (31 фф.)
зразка 1936 р.)
фонди райкомiв компартiї Ук- – iменна (виданi партiйнi квитки
раїни (24 фф.)
зразка 1954 р.)
особи, що були зареєстрованi на – iменна
бiржi працi м. Суми перiоду тимчасової фашистської окупацiї
територiї областi 1941–1943 рр.
особи, що негативно ставилися – iменна
до радянської влади (бiлогвардiйцi, куркулi, офiцери царської
армiї, полiцаї)

Покажчики
Фондовi:
ф.961 Роменська повiтова зем- – предметно-тематичний,
ська управа
географiчний
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ф.Р-1336 Лебединський рай- – предметно-тематичний,
фiнвiддiл
географiчний
ф.Р-1754 Фiнансовий вiддiл – предметно-тематичний,
Глухiвського окрвиконкому
географiчний
ф.Р-2307 Середино-Будський – предметно-тематичний,
райвиконком
географiчний
ф.Р-2308 Глухiвський райви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-2310 Охтирський райви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-2315 Зноб-Новгородський – предметно-тематичний,
райвиконком
географiчний
ф.Р-3046 Путивльська повiтова – предметно-тематичний
iнспектура працi
ф.Р-3155 Сумське обласне уп- – предметно-тематичний,
равлiння держстатистики
географiчний
ф.Р-3197 Миропiльський рай- – предметно-тематичний,
фiнвiддiл
географiчний
ф.Р-3335 Сумське обласне управ- – предметно-тематичний
лiння сiльського господарства
ф.Р-3673 Бiлопiльський райви- – предметно-тематичний
конком
ф.Р-3862 Синiвський райфiн- – предметно-тематичний,
вiддiл
географiчний
ф.Р-3967 Бiлопiльський рай- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-3976 Русанiвський волви- – предметно-тематичний
конком
ф.Р-4164 Середино-Будський – предметно-тематичний,
райфiнвiддiл
географiчний
ф.Р-4175 Путивльський рай- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-4259 Конотопський мiськ- – предметно-тематичний
виконком
ф.Р-4317 Путивльський райви- – предметно-тематичний
конком
ф.Р-4327 Конотопська повiтова – предметно-тематичний
iнспектура працi
ф.Р-4611 Вiддiл управлiння Ко- – предметно-тематичний,
нотопського повiткому
географiчний
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ф.Р-4377 Кролевецький рай- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-4457 Тростянецький рай- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-4530 Жовтневий райвикон- – предметно-тематичний,
ком
географiчний
ф.Р-4560 Вiддiл управлiння Ко- – предметно-тематичний,
нотопського окрвиконкому
географiчний
ф.Р-4629 Алтинiвський волви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-4653 Конотопський окрви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-4654 Адмiнiстративний вiд- – предметно-тематичний,
дiл Конотопського окрвикон- географiчний
кому
ф.Р-4680 Конотопська окрiн- – предметно-тематичний
спектура працi
ф.Р-4819 Конотопський райви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-4864 Конотопський рай- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-5201 Конотопський мiськ- – предметно-тематичний
фiнвiддiл
ф.Р-5572 Роменський волви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-5572 Роменський повiтфiн- – предметно-тематичний,
вiддiл
географiчний
ф.Р-5631 Засульський райви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-5639 Перекопiвський рай- – предметно-тематичний,
виконком
географiчний
ф.Р-5667 Глинський райвикон- – предметно-тематичний,
ком
географiчний
ф.Р-5699 Роменський повiтви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-5734 Роменське окружне – предметно-тематичний
статбюро
ф.Р-5776 Смiлiвський райви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
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ф.Р-5822 Велико-Буднiвський – предметно-тематичний,
райвиконком
географiчний
ф.Р-6450 Глинський райфiнвiд- – предметно-тематичний
дiл
ф.Р-6738 Дернiвський волви- – предметно-тематичний,
конком
географiчний
ф.Р-6760 Кирикiвський волви- – предметно-тематичний
конком
ф.Р-6766 Хухрянський волви- – предметно-тематичний
конком
ф.Р-6825 Обласна редколегiя – географiчний
“Історiї мiст i сiл Української
РСР. Сумська область”

Огляди
Тематичнi:
• документи Державного архiву Сумської областi як джерело для
вивчення iсторiї колективiзацiї сiльського господарства на Конотопщинi;
• документи Державного архiву Сумської областi з iсторiї боротьби
трудящих за встановлення радянської влади (1917–1920);
• з iсторiї органiзацiї керiвництва сiльським господарством перiоду
тимчасової нiмецько-фашистської окупацiї Сумської областi (1941–
1943);
• з iсторiї Сумської обласної партiйної органiзацiї (1900–1917);
• економiчнi i культурнi зв’язки трудящих Сумщини з народами
братнiх республiк СРСР (1917–1975).
Фондовi:
• ф.449 Путивльський повiтовий суд;
• ф.Р-3335 Сумське обласне управлiння сiльського господарства;
• ф.Р-7627 Хатаєва Євфалiя Іванiвна, спiвачка; її чоловiк, ГусєвОренбурзський Сергiй Іванович, письменник;
• фонди установ i органiзацiй православної церкви.

Довiдковi видання
Сумський обласний державний архiв та його фiлiали у мiстах
Конотопi i Ромнах: Путiвник / Упоряд. Н.Ф. Сахарова, ред. Л.М. Отлiванова. – К., 1965. – 299 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 140–144.
Архiв – скарбниця документальних пам’яток: Буклет. – Суми,
1988. – 8 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 177–181.
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Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 558–561.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 112–116.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 807–809.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Сагайдачного, 14, м. Тернопiль, 46001
Тел.: (0352) 22-64-40, 22-86-18
Факс: (0352) 22-86-18
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra19.ua.html
4083 фф., 717704 спр., 1557–2000 рр.;
1768 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1945–1980 рр.;
17 од. зб. кiнодокументiв, 1961–2000 рр.;
27468 од. зб. фотодокументiв, 1905–2000 рр.;
606 од. зб. фонодокументiв, 1959–1997 рр.

Описи
• 6372

Каталоги
• систематичний;
• тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотодокументiв;
• систематичний до фонодокументiв
761 фф., 92437 од. зб. тематично опрацьовано, складено 379583 тем.
карток.

Картотеки
ф. 231 Воєводське управлiння – iменна (члени товариства
“Просвiта”)
ф.294 Фiлiал українського това- – iменна (члени товариства
риства “Просвiта”, м. Тернопiль “Просвiта”)
ф. 317 Фiлiал українського това- – iменна (члени товариства
риства “Просвiта”, м. Теребовля “Просвiта”)
ф. Р-3429 Управлiння СБУ в Тер- – iменна (фiльтрацiйнi справи)
нопiльськiй областi
ф. Р-3429 Управлiння СБУ в Тер- – iменна (трофейнi справи)
нопiльськiй областi
ф.П-1 Тернопiльський обласний – iменна (номенклатурнi
комiтет компартiї УРСР
працiвники обкому компартiї)
ф.258 Духовний Собор Почаїв- – iменна
ської Успенської лаври
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ф.Р-3432 Колекцiя документiв i – iменна (члени громадських оргаматерiалiв про визвольнi зма- нiзацiй та полiтичних партiй
гання Органiзацiї українських на територiї Тернопiльщини)
нацiоналiстiв (ОУН) — Української повстанської армiї (УПА)
фонди повiтових революцiйних – iменна (члени ревкомiв)
комiтетiв (9 фф.)
ф. Р-3205 І.О. Блажкевич

ф. Р-3220 С.Ф. Будний

ф. Р-3311 Р.Т. Гром’як

ф. Р-3430 С. Днiстрянський

ф. Р-3433 Я.Т. Галяс

– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)
– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)
– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)
– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)
– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)

ф. Р-3438 Г.І. Чернiхiвський

– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)

ф. Р-3442 Б.М. Анткiв

– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)

ф. Р-3444 М.А. Чайковський

– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)

ф. Р-3451 І.А. Климишин

– iменна (дiячiв української науки
i культури, краєзнавцiв, громадських дiячiв)

Огляди
Тематичнi:
• документи архiву про економiчне i культурне спiвробiтництво
Тернопiльщини та iнших областей у 1960–1983 рр.;
• документи архiву про мiстобудування в областi;
• фонди релiгiйних установ, що вiдображають конфесiйне життя
на Тернопiльщинi.

109

Нацiональний архiвний фонд України

Фондовi:
• ф. 148 Волинська православна духовна консисторiя (1918–1939);
• ф. 231 Тернопiльське воєводське управлiння (1921–1939);
• ф. 258 Духовний собор Почаївської Успенської лаври (1557–
1939);
• ф. Р-1833 Виконком Тернопiльської обласної Ради депутатiв трудящих (1939–1982);
• ф. П-1 Тернопiльський обласний комiтет КП(б)У.

Довiдковi видання
Путiвник по державному архiву Тернопiльської областi /Упоряд.: М.П. Глинський, Т.Г. Давидова, Є.А. Дубiлевський; Ред.: В.Д. Батурiн, Е.А. Дубiлевський, А.Т. Литвин. – Львiв, 1961. – 203 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 145–148.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 181–183.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 562–564.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 117–121.
Державний архiв Тернопiльської областi: Допов. до путiвника /
Упоряд.: Л.С. Бойцун (ст. упоряд.), О.І. Лаврук, О.С. Лазаренко,
Л.Г.Липницька, Д.П. Ротар, Г.В. Троцька, З.Є. Яцишин; Вiдп. ред.
К.М. Архипенко. – Тернопiль; К., 1988. – 126 с.
Бойцун Л. Державний архiв Тернопiльської областi / Вiдп. за вип.
Б. Хаварiвський; Ред. Б. Мельничук. – Тернопiль, 1998. – 20 с.
Grimstedy Patricia Kenned. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 814–819.
Grimsted Patricia Kennedу. Ukraine: A Giude to East-Central Archives / Center for Austrian Studies; University of Minnesota // Austrian History Yearbook. – 1998. – Vol. 29, pt. 2. – P. 192–194.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Просп. Московський, 7, м. Харкiв, 61003
Тел.: (0572) 12-66-43
Факс: (0572)12-66-43
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra20.ua.html
4592 фф., 2302790 спр., 1744–1999 рр.;
12754 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1780–1972 рр.;
718 од. зб. кiнодокументiв, 1966–1988 рр.;
34002 од. зб. фотодокументiв, 1945–1997 рр.;
1247 од. зб. фонодокументiв, 1959–1991 рр.

Описи
• 18026

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв;
796 фф., 354081 спр. тематично опрацьовано, складено 503301 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-564 Управлiння Харкiв- – iменна
ської окружної робiтничо-селянської мiлiцiї
ф. Р-845 Харкiвський окрвикон- – iменна
ком
ф. Р-1156 Харкiвський мiськко- – iменна
мунгосп
ф. Р-1163 Харкiвське мiське – iменна
орендне управлiння
ф. Р-3560 Куп’янська районна – iменна
МТС
ф. Р- 3858 Харкiвський облви- – iменна (громадяни, що були еваконком
куйованi в 1941 р.)
ф. Р-5058 Харкiвський хiмлiс- – iменна
госп
ф. Р-5059 Ізюмський лiспром- – iменна
госп
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ф. Р-5716 Харкiвський раднаргосп – iменна
громадяни Харкiвської областi, – iменна
якi були репресованi позасудово
учнi та студенти м. Харкова, якi – iменна
брали участь у вiдбудовi мiста
в 1943–1945 рр.
фонди Барвiнкiвської, Балкiвсь- – iменна
кої, Вовчанської, Великобурлуцької, Зачепилiвської, Золочiвської
районних управ (фф.Р-3039,
3092, 3103, 3133, 3147, 3210,
3289)
фонди Другої Харкiвської, Лю- – iменна
ботинської нотарiальних контор
(фф. Р-3025, 3227)
фонди Харкiвського обласного, – iменна
окружного та мiського житлово-будiвельного кооперативу
(фф. Р-1401, 1402, 1451)
фонди Харкiвського райвикон- – iменна
кому, Балаклiйського, Вовчанського, Красноградського, Люботинського мiськвиконкомiв
(фф. Р-1100, 4997, 5679, 5727,
6088)

Покажчики
Мiжфондовi:
громадськi органiзацiї перiоду
до 1917р.

ф.201 Харкiвське медичне товариство;
ф.237 Харкiвське товариство
сiльського господарства;
ф. 312 Харкiвський губернський
комiтет Всеросiйського земського союзу

органи полiцiї

ф.54 Богодухiвське повiтове полiцейське управлiння, м. Богодухiв Харкiвської губернiї;
ф.67 Ізюмське повiтове полiцейське управлiння, м. Ізюм Харкiвської губернiї
ф.69 Харкiвське повiтове полiцейське управлiння станового
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мiського i земського самоврядування
установи станового мiського
i земського самоврядування

ф.6 Комiтет благоустрою губернського м. Харкова;
ф.15 Канцелярiя харкiвського
губернського предводителя дворянства;
ф.82 Ізюмська повiтова земська
управа, м. Ізюм Харкiвської губернiї;
ф.83 Ізюмська мiська управа
Харкiвської губернiї;
ф.306 Богодухiвська повiтова
управа, м. Богодухiв Харкiвської губернiї;
ф.307 Валкiвська повiтова земська управа, м. Валки Харкiвської губернiї;
ф.308 Вовчанська повiтова земська управа, м. Вовчанськ Харкiвської губернiї;
ф.309 Змiївська повiтова земська управа, м. Змiїв Харкiвської губернiї;
ф.757 Ізюмська мiська дума,
м. Ізюм Харкiвської губернiї

установи, органiзацiї, пiдприємства промисловостi м. Харкова

ф.668 Завод землеробських машин акцiонерного товариства
Гельферiх-Саде, м. Харкiв;
ф.749 Завод росiйського паровозобудiвного i механiчного товариства, м.Харкiв;
ф.922 Канцелярiя старшого фабричного iнспектора Харкiвської губернiї, м. Харкiв;
ф.923 Харкiвське губернське по
фабричних та гiрничозаводських справах присутствiє;
ф.930 Правлiння росiйського
паровозобудiвного i механiчного товариства, м. Харкiв

установи культурно-освiтнi,
лiкувальнi м. Харкова

ф.12 Харкiвська лiкарська управа;
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ф.200 Харкiвське товариство
розповсюдження в народi писемностi;
ф.266 Канцелярiя директора народних училищ Харкiвської губернiї;
ф.488 Українське лiтературно-етнографiчне товариство iм. Г. Квiтки-Основ’яненка в м. Харковi;
ф.667 Харкiвський унiверситет;
ф.770 Харкiвський технологiчний iнститут;
ф.983 Харкiвське середнє сiльськогосподарське училище,
ст. Лозовеньки Харкiвської губернiї
Фондовi:
ф.3 Канцелярiя харкiвського
губернатора
ф.4 Харкiвське губернське правлiння
ф.7 Канцелярiя харкiвського губернського прокурора
ф.11 Хорошевський Вознесенський другокласний дiвочий
монастир
ф.16 Харкiвське губернське у
селянських справах присутствiє
ф.19 Харкiвське губернське у
земських i мiських справах присутствiє
ф.25 Харкiвська губернська
креслярня

– iменний
– предметно-тематичний
– предметний
– iменний

– предметний
– предметний

– iменний, географiчний

ф.31 Харкiвська казенна палата – предметний
ф.32 Харкiвська палата державного майна
ф.40 Харкiвська духовна консисторiя
ф.44 Харкiвська мiська шестигласна дума
ф.45 Харкiвська мiська управа

– предметний
– географiчний
– предметний
– предметний

ф.46 Управлiння державного – предметний
майна Харкiвської губернiї
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ф.52 Управлiння полiцмейстера – iменний
м. Харкова
ф.Р-869 Вiддiл мiсцевої проми- – предметний
словостi Харкiвського окружного виконавчого комiтету Ради
робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв

Огляди
Тематичнi:
• з iсторiї мiстобудування, архiтектури, охорони пам’яток iсторiї
i культури;
• комiтети незаможних селян у 1920–1932 рр.;
• науково-технiчнi товариства СРСР у 1966–1980 рр.;
• органiзацiї та установи фiзичної культури i спорту на Харкiвщинi
в 1923-1970 рр.;
• урожайнiсть сiльськогосподарських культур Харкiвської областi
в 1920–1968 рр. та iн.
Фондовi:
• ф.4 Будiвельне вiддiлення Харкiвського губернського правлiння
(1865–1918);
• ф.44 Харкiвська мiська дума (1790–1870);
• ф.749 Харкiвський завод росiйського паровозобудiвного i механiчного товариства;
• ф.Р-156 Управлiння Пiвденної залiзницi (1920–1969);
• ф.Р-408 Харкiвська мiська Рада робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв (1920–1927);
• ф.Р-1330 Харкiвська обласна контора “Пiвденсахтехбуду” (1929–
1934);
• ф.Р-1354 Харкiвський державний паровозобудiвний завод
iм. Комiнтерну;
• ф.Р-1606 Харкiвська обласна рада профспiлок;
• ф.Р-2982 Харкiвська мiська управа (окупацiйний перiод, 1941–
1943);
• ф.Р-3858 Виконавчий комiтет Харкiвської обласної Ради народних депутатiв (1932–1973);
• ф.Р-4672 Управлiння сiльського господарства виконавчого комiтету Харкiвської обласної Ради депутатiв трудящих;
• ф.Р-5716 Рада народного господарства Харкiвського економiчного району та iн.

Бази даних
• Громадяни, що були вивезенi на примусовi роботи до фашистської Нiмеччини (м. Харкiв, Харкiвська область; у базi — 2 вiддiли)
кiлькiсть записiв — 94807
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• Громадяни, що були розкуркуленi у 1920–30-х рр.
кiлькiсть записiв — 46824
• Покажчик до метричних книг (ф. 40; у базi —13 вiддiлiв).
кiлькiсть записiв — 40029
• Соцiальнi групи населення у ревiзьких сказках (ф.31, оп.141;
у базi — 21 вiддiл)
кiлькiсть записiв — 56705

Довiдковi видання
Державний архiв Харкiвської областi: Путiвник. – Х., 1959. – 532 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 149–152.
Государственный архив Харьковской области: Путеводитель. – Х.,
К., 1981. – 294 с.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 183–187.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 565–569.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 122–125.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 601–605.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Радянська, 3, м. Херсон, 73000
Тел.: (0552) 22-57-33, 22-43-74
Факс: (0552) 22-58-95
Email: obl-archiv@oda.kherson.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra21.ua.html
3553 фф., 776953 спр., 1721–1998 рр.;
87 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1969–1992 рр.;
882 од. зб. кiнодокументiв, 1966–1992 рр.;
29244 од. зб. фотодокументiв, 1905–1998 рр.;
398 од. зб. фонодокументiв, 1966–1998 рр.;
19 од. зб. вiдеодокументiв, 1989–2000 рр.

Описи
• 6698

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фотофонодокументiв;
• iменний до фотодокументiв
299 фф., 130430 спр. тематично опрацьованi, складено 391430 тем.
карток.

Картотеки
ф.137 Церкви Херсонського по- – iменна
вiту Херсонської губернiї
ф.Р-407 Херсонське повiтове – iменна
управлiння робiтничо-селянської радянської мiлiцiї
ф.Р-414 Херсонська окружна – iменна
iнспектура народної освiти
ф.Р-501 Херсонмiськторг Мi- – iменна
нiстерства торгiвлi УРСР
ф.Р-504 Херсонське обласне уп- – iменна
равлiння громадського харчування
ф.Р-507 Артiль “Червоний хар- – iменна
човик”
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ф.Р-979 Херсонська державна – iменна
швейна фабрика “Бiльшовичка”
ф.Р-999 Херсонський консерв- – iменна
ний завод iм. Сталiна
ф.Р-1064 Херсонський трест – iменна
громадського харчування
ф.Р-1312 Заводський комiтет – iменна
профспiлки металiстiв заводу
iм. Петровського
ф.Р-4033 Управлiння комiтету – iменна
державної безпеки по Херсонськiй областi

Покажчики
Фондовi:
ф.14 Херсонська губернська
креслярня
ф.22 Херсонська казенна палата
ф.79 Нотарiальний архiв м. Херсона
ф.82 Поштово-телеграфнi контори Херсонського повiту Херсонської губернiї
ф.137 Церкви Херсонського повiту Херсонської губернiї

– хронологiчний
– хронологiчний
– хронологiчний
– географiчний, хронологiчний

– хронологiчний

ф.170 Херсонська митниця – хронологiчний
Одеського митного округу
ф.259 Церкви Днiпровського
повiту Таврiйської губернiї
ф.316 Церкви Мелiтопольського повiту Таврiйської губернiї
ф.237 Поштово-телеграфнi контори Днiпровського повiту Таврiйської губернiї
ф.Р-1 Херсонський повiтовий
виконком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських
депутатiв
ф.Р-169 Херсонський райвиконком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
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ф.Р-411 Херсонський повiтовий – хронологiчний
вiддiл Миколаївської губернської Ради народного господарства
ф.Р-413 Вiддiл народної освiти – хронологiчний
Херсонського повiтового виконкому
ф.Р-442 Земельний вiддiл Хер- – хронологiчний
сонського повiтового виконкому
ф.Р-445 Адмiнiстративний вiд- – хронологiчний
дiл Херсонського райвиконкому
ф.Р-469 Херсонський державний – хронологiчний
педагогiчний iнститут iм. Крупської
ф.Р-479 Херсонський повiтовий – хронологiчний
вiйськовий комiсарiат
ф.Р-614 Херсонське окружне – хронологiчний
вiддiлення Всеросiйської спiлки
транспортних працiвникiв
ф.Р-618 Херсонський окружний – хронологiчний
комiтет спiлки працiвникiв харчової промисловостi
ф.Р-619 Херсонське повiтове – хронологiчний
вiддiлення Всеросiйської профспiлки будiвельних працiвникiв
ф.Р-622 Херсонський окружний – хронологiчний
комiтет Всеросiйської профспiлки працiвникiв землi i лiсу
ф.Р-623 Херсонське окружне – хронологiчний
вiддiлення Всеросiйської профспiлки працiвникiв громадського харчування
ф.Р-628 Херсонське окружне – хронологiчний
вiддiлення Всеросiйської профспiлки працiвникiв мистецтва
ф.Р-629 Херсонський пiдрайон- – хронологiчний
ний комiтет Всеросiйської профспiлки металiстiв
ф.Р-697 Херсонський районний – хронологiчний
комiтет Всеросiйської профспiлки працiвникiв водного
транспорту
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ф.Р-731 Виконком Херсонської – хронологiчний
мiської Ради народних депутатiв
ф.Р-822 Качковський райви- – хронологiчний
конком Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
ф.Р-1887 Вiддiл управлiння – хронологiчний
Херсонського повiтового виконкому Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
ф.Р-1953 Управлiння сiльсько- – хронологiчний
го господарства Херсонського
облвиконкому
ф.Р-1958 Херсонське виробни- – хронологiчний
чо-аграрне об’єднання по садiвництву, виноградарству, виноробної промисловостi
ф.Р-1968 Херсонське обласне – хронологiчний
виробниче об’єднання молочної
промисловостi
ф.Р-1979 Виконком Херсон- – хронологiчний, географiчний
ської обласної Ради народних
депутатiв
ф.Р-1985 Херсонське обласне – хронологiчний
виробничо-технiчне управлiння
зв’язку
ф.Р-2000 Статуправлiння Херсонської областi
ф.Р-2040 Фiнансовий вiддiл
Херсонського облвиконкому
ф.Р-2131 Херсонська обласна
Рада промислових кооперативiв
i пiдвiдомчi артiлi
ф.Р-2294 Вiддiл охорони здоров’я Херсонського облвиконкому
ф.Р-3690 Херсонський обласний комiтет народного контролю
ф.П-46 Херсонський обком компартiї України
ф.П-185 Херсонський мiськком
Компартiї України
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– хронологiчний

Мiсцевi державнi архiвнi установи

Огляди
Тематичнi:
• з iсторiї благодiйностi на Херсонщинi (1869–1922);
• з iсторiї голодомору на Херсонщинi (1932–1933);
• з iсторiї заселення Херсонщини;
• з iсторiї заснування мiста Херсона;
• з iсторiї заснування товариства Червоного Хреста;
• з iсторiї мiстобудування, архiтектури i охорони пам’яток iсторiї
i культури (кiнець ХVІІІ ст. — початок ХХ ст.);
• з iсторiї нiмецьких поселень на Херсонщинi;
• з iсторiї революцiйного руху на Херсонщинi в 70–90-х рр. ХІХ ст.;
• з iсторiї розвитку народного господарства на Херсонщинi (1913–
1941);
• з iсторiї розвитку народної освiти;
• з iсторiї розвитку поштового зв’язку на Херсонщинi (1780–
1917);
• з iсторiї розвитку промисловостi на Херсонщинi в довоєнний
перiод;
• з iсторiї розвитку торгiвлi у повоєнний перiод;
• з iсторiї створення профспiлок Херсонщини (1917).
Фондовi:
• фф.Р-37, 38 Днiпровський i Херсонський повiтовi комiтети
незаможних селян;
• фф.Р-80, 83, 87, 141, 149, 158, 851, 1365, 1782: Повiтовi i волоснi
комiтети незаможних селян;
• ф.Р-389 Управлiння окружного iнженера окрвиконкому;
• ф.Р-1925 Херсонська мiська комiсiя в справах колишнiх червоноармiйцiв i червоних партизан;
• ф.Р-1953 Управлiння сiльського господарства Херсонського облвиконкому;
• ф.Р-2069 Херсонська обласна спiлка споживчих товариств;
• ф.Р-111, 113, 137, 169, 198, 207, 259, 279: Установи релiгiйного
культу.

Бази даних
• Громадяни, що були репресованi i вивезенi на примусовi роботи
до Нiмеччини (м. Херсон та Херсонська обл.)
кiлькiсть записiв — 40159
• Вiдомостi про громадян Херсонщини, що були репресованi
кiлькiсть записiв — 1844
• Інформацiйна система “Центральний фондовий каталог”(реєстр
фондiв Державного архiву Херсонської областi)
кiлькiсть записiв — 321

Довiдковi видання
Херсонський обласний державний архiв: Путiвник. – К., 1971. – 414 с.
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Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 153–156.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 187–189.
Довiдник про мiсця зберiгання документiв з особового складу. –
Херсон, 1989. – 359 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 569–573.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 126–128.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 726–728.

122

Мiсцевi
державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Грушевського, 99, м. Хмельницький, 29000
Тел.: (0382) 76-47-39
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra22.ua.html
7130 фф., 1345858 спр., 1917–1992 рр.;
258 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1967–1990 рр.;
8 од. зб. кiнодокументiв, 1944–1993 рр.;
35538 од. зб. фотодокументiв, 1918–1995 рр.;
111 од. зб. фонодокументiв,1957–1992 рр.;
5 од. зб. вiдеодокументiв, 1990–2001 рр.

Описи
• 12036

Каталоги
• систематичний;
• систематичний до фотофонодокументiв
66 фф., 6493 спр. тематично опрацьовано, складено 173199 тем.
карток.

Картотеки
кримiнальнi справи репресова- – iменна
них громадян
номенклатурнi працiвники пар- – iменна
тiйних, радянських органiв влади
репресованi комунiсти (1930– – iменна
1950)
учасники пiдпiльно-партизан- – iменна
ського руху Другої свiтової вiйни
фiльтрацiйнi справи громадян, – iменна
якi були вивезенi до Нiмеччини
на примусову працю

Огляди
Тематичнi:
• участь комсомольцiв i молодi у вiдродженнi народного господарства Подiлля у 1944–1945 рр;*
• соцiально-економiчний розвиток краю у другiй половинi ХІХ ст.*
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Фондовий
ф.112 Подiльське губернське в селянських справах присутствiє*

Довiдковi видання
Державний архiв Хмельницької областi: Путiвник. – Львiв, 1964. –
304 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 157–159.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 189–191.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 573–576.
Державний архiв Хмельницької областi: Буклет. – Хмельницький,
1992. – 4 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 129–131.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 731–733.
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ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Благовiсна, 244 а, м. Черкаси, 18015
Тел./ факс: (0472) 47-30-26
Е-mail: chda@pub.nensi.net
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra24.ua.html
7496 фф., 1065764 спр.,1709–2000 рр.;
5342 од. зб. науково-технiчної документацiї,1943–1985 рр.;
103 од. зб. кiнодокументiв, 1927–1989 рр.;
13786 од. зб. фотодокументiв, 1913–1998 рр.;
270 од. зб. фонодокументiв, 1964–1998 рр.;
2 од. зб. вiдеодокументiв, 1994 р.

Описи
• 12017

Каталоги
• систематичний ;
• географiчний ;
• систематичний до науково-технiчної документацiї;
• систематичний до кiнодокументiв;
• систематичний до фотодокументiв;
• систематичний до фотодокументiв;
• об’єктний до науково-технiчної документацiї;
• iменний до фотодокументiв
409 фф., 15155 спр. тематично опрацьованi, складено 268961 тем.
карток.

Картотеки
ф.931 Колекцiя. Метричнi кни- – iменна
ги реєстрацiї актiв громадянського стану
вуличний покажчик до спискiв – iменна
працездатного населення м. Черкаси станом на 1 сiчня 1944 р.
Герої соцiалiстичної працi
– iменна
громадяни, що були вивезенi на – iменна
примусовi роботи до фашистської Нiмеччини (м. Черкаси,
Черкаський район)
громадяни, якi були розкуркуленi – iменна
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громадяни, якi були нагород- – iменна
женi медаллю “За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 рр.”
документи з особового складу – iменна
лiквiдованих органiзацiй
документи з особового складу – iменна
евакуйованi громадяни Черка- – iменна
щини (перiод Другої свiтової
вiйни)
пiдпiльники, партизани та учас- – iменна
ники iнших форм боротьби з нiмецько-фашистськими загарбниками у роки Другої свiтової
вiйни
реабiлiтованi громадяни, якi бу- – iменна
ли репресованi позасудово, розстрiлянi, закатованi та iншi
жертви фашизму
солдати та офiцери радянської – iменна
армiї, що похованi на Черкащинi
спогади учасникiв громадян- – iменна
ської вiйни 1918–1920 рр.
фiльтрацiйнi справи ф.Р-5625 – – iменна
Управлiння Служби безпеки
України по Черкаськiй областi

Покажчики
Фондовi:
ф.476 Золотонiська повiтова – географiчний
земська управа
ф.931 Колекцiя метричних книг – тематичний, географiчний
записiв актiв громадського стану
ф.Р-2398 Колекцiя листiв та – iменний, географiчний
спогадiв радянських громадян,
жителiв Черкащини, якi перебували на примусових роботах
у Нiмеччинi пiд час Другої свiтової вiйни
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Огляди
Тематичнi:
• адмiнiстративно-територiальний подiл Черкащини (кiнець
ХVІІІ ст. — 1997 р.);
• боротьба трудящих Черкащини за встановлення та змiцнення
Радянської влади (1917–1920);
• до iсторiї вiдносин радянських установ Черкащини i росiйської
православної церкви (1917–1965);
• життя та дiяльнiсть Т.Г. Шевченка;
• iсторiя мiстобудування i архiтектури, охорони пам’яток iсторiї
i культури;
• iсторiя розвитку промисловостi i робiтничого класу на Черкащинi
в дореволюцiйний перiод;
• iсторiя розвитку ремесел на Черкащинi в дореволюцiйний перiод;
• iсторiя розвитку сiльського господарства на Черкащинi 1917–
1941 рр.;
• iсторiя соцiалiстичної промисловостi i робiтничого класу;
• мiсця залягання та розробки мiсцевих видiв корисних копалин,
палива та будiвельних матерiалiв;
• подiї першої росiйської революцiї 1905–1907 рр. на Черкащинi;
• промисловiсть i робiтничий клас Черкащини (1966–1977);
• трудящi Черкащини В.І. Ленiну (1922–1934);
• розвиток торгiвлi в м. Черкаси в першi роки радянської влади.
Фондовi:
• ф.Р-121 Черкаський мiськвиконком;
• ф.Р-183 Управлiння окружного iнженера Шевченкiвського
окрвиконкому;
• ф.Р-184 Черкаський окрвиконком;
• ф.Р-235 Шевченкiвська (Черкаська) окружна рада професiйних
спiлок;
• ф.Р-376 Черкаська повiтова рада народного господарства;
• фонди райвiддiлiв та управлiнь сiльського господарства за 1944–
1970 рр. (40 фф.).

Бази даних
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 6130.
• Списки громадян, що перебували на примусових роботах у
Нiмеччинi пiд час Великої Вiтчизняної вiйни 1941–1945 рр.
кiлькiсть записiв — 14090.
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Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 160–163.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 191–195.
Державний архiв Черкаської областi: Путiвник. – К., 1989. – 259 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 578–580.
Бєлiк М.З., Кононенко С.І., Кривенко С.І. Архiви – скарбниця
iсторiї: Іст-докум. нарис. – Черкаси, 1999. – 32 с.
Державний архiв Черкаської областi: Допов. до путiвника /
Упоряд.: С.І. Кононенко (ст. упоряд.) та iн. – Черкаси, 1999. – 62 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 135–138.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 627–628.
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установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Стасюка, 20 (корп. 1), м. Чернiвцi, 58029
Тел.: (03722) 3-20-31
Вул. Шевченка, 2 (корп. 2), м. Чернiвцi, 58029
Тел.:(03722) 2-49-23
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra25.ua.html
4018 фф., 1464368 спр., 1775–2000 рр.;
2053 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1960–1977 рр.;
1072 од. зб. кiнодокументiв, 1940, 1944–1993 рр.;
65900 од. зб. фотодокументiв, 1909–1994 рр.;
555 од. зб. фонодокументiв, 1926–1989 рр.

Описи
• 6985

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• з особового складу;
• систематичний до кiнофотофонодокументiв
1040 фф., 337787 спр. тематично опрацьовано, складено 313748 тем.
карток.

Огляди
Тематичнi:
• документи Державного архiву Чернiвецької областi про пам’ятки
iсторiї, архiтектури та культури Буковини;
• документи Державного архiву Чернiвецької областi про повстання селян пiд проводом Лук’яна Кобилицi;
• документи Державного архiву Чернiвецької областi про революцiйний рух на Буковинi (1920–1940);
• документи про соцiалiстичне змагання трудящих Чернiвецької
та Рязанської областей;
• документи Державного архiву Чернiвецької областi про фашистський геноцид проти єврейського населення Буковини у роки Другої свiтової вiйни;
• матерiали Державного архiву Чернiвецької областi — важлива
документальна база вивчення iсторiї Буковини;
• особовi фонди i колекцiї Державного архiву Чернiвецької областi.
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Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 164–168.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 200–202.
Государственные архивы СССР: Справ. В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 589– 591.
Ляпунов Ю., Никирса М. Документальна скарбниця Буковини
(до 90-рiччя створення архiву). – Чернiвцi, 1998. – 73 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 139–142.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR, Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 654–663.
Grimsted Patricia Kennedy. Ukraine: A Giude to East-Central Archives / Center by Austrian Studies University of Minnesota // Austrian History Yearbook. – 1998. – Vol. 29. – Рt. 2. – P. 195–197.
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державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вул. Фрунзе, 2 (корп. 1), м. Чернiгiв, 14006
Тел.: (04622) 7-41-17, 7-32-96
Вул. Урицького, 52 (корп. 2), м. Чернiгiв, 14006
Тел.: (04622) 7-99-62
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra26.ua.html
10115 фф., 1764835 спр., XVII ст.—1999 р.;
48 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1811–1916,
1964–1969 рр.;
5 од. зб. кiнодокументiв, 1957–1973 рр.;
16449 од. зб. фотодокументiв, 1906–1996 рр.;
107 од. зб. фонодокументiв, 1960–1998 рр.

Описи
• 18433

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• географiчний;
• систематичний до фонодокументiв;
• систематичний до фотодокументiв
1528 фф., 457325 спр. тематично опрацьовано, складено 243874 тем.
карток.

Покажчики
Мiжфондовi:
фф. 223, 3916 Синявського, Хол- – iменний
менського районних КНС
фф. 679,712 Чернiгiвської, Нов- – iменний
город-Сiверської духовних консисторiй
ф. Р-1117 Чернiгiвська обласна – iменний
рада профспiлок i обкоми галузевих профспiлок
фонди робiтничо-селянської iн- – iменний
спекцiї та органiв держконтролю (25 фф.)
фонди установ охорони здо- – предметно-тематичний
ров’я

131

Нацiональний архiвний фонд України

Фондовi:
ф.86 Губернський предводитель – iменний
дворянства Новгород-Сiверського намiсництва
ф.127 Чернiгiвське губернське – систематичний, iменний
правлiння
географiчний
ф.128 Канцелярiя чернiгiв- – систематичний, iменний
ського цивiльного губернатора географiчний
ф.132 Чернiгiвська казенна па- – систематичний, iменний
лата
географiчний
ф.133 Чернiгiвське губернське – систематичний, iменний
дворянське депутатське зiбрання географiчний
ф.137 Управлiння землеробства – iменний
i державних маєтностей Могилiвської i Чернiгiвської губернiй
ф.143 Чернiгiвське губернське – iменний, географiчний
у селянських справах присутствiє
ф.144 Чернiгiвське губернське – систематичний, iменний
особливе у земських повиннос- географiчний
тях присутствiє
ф.145 Чернiгiвське губернське – систематичний, iменний
у земських i мiських справах географiчний
присутствiє
ф.147 Чернiгiвське губернське – систематичний, iменний
присутствiє
географiчний
ф.154 Чернiгiвський губерн- – систематичний, iменний
ський статистичний комiтет
географiчний
ф.179 Чернiгiвська губернська – систематичний, iменний
дорожня комiсiя
географiчний
ф.712 Новгород-Сiверська ду- – iменний
ховна консисторiя
ф.Р-593 Вiддiл народної освiти – систематичний, iменний
Чернiгiвського губвиконкому
географiчний
ф.Р-2201 Чернiгiвський губерн- – систематичний, iменний
ський вiйськовий комiсарiат
географiчний
ф.Р-723 Чернiгiвська окружна – систематичний, iменний
партизанська комiсiя
географiчний
ф.Р-2261 Чернiгiвський кому- – систематичний, iменний
нiстичний полк особливого при- географiчний
значення
ф.Р-5040 Чернiгiвське обласне – систематичний, iменний
управлiння культури
географiчний

132

Мiсцевi державнi архiвнi установи

Огляди
Тематичнi:
• виконавчi комiтети волосних Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв Чернiгiвської губернiї (1919–1923);
• виконавчi комiтети та вiддiлення управлiння виконавчих комiтетiв повiтових Рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв (1918–1923);
• з iсторiї культурного будiвництва на Чернiгiвщинi в першi роки
радянської влади, українiзацiя (1919–1925);
• з iсторiї мiстобудування, архiтектури i охорони пам’яток iсторiї
та культури;
• комiтети незаможних селян (1920–1933);
• нафтопромисловi управлiння об’єднання “Чернiгiвнафтогаз”
(м. Прилуки);
• органiзацiя i узагальнення передового досвiду в установах сiльського господарства областi (1946–1970);
• особовi фонди та колекцiї, якi зберiгаються в Державному архiвi
Чернiгiвської областi;
• про дружбу i братерство радянських республiк у перiод розвинутого соцiалiзму (1957–1970);
• стан i розвиток сiльського господарства Чернiгiвщини (1921–
1941, 1943–1970).
Фондовi:
• ф.679 Чернiгiвська духовна консисторiя (1718–1930), м. Чернiгiв;
• ф.Р-16 Вiддiл управлiння Чернiгiвського губернського виконавчого комiтету Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв (1919–1926);
• ф.Р-526 Чернiгiвське обласне управлiння сiльського господарства
(1918–1923);
• ф.Р-804 Чернiгiвська губернська Рада народного господарства
(1918–1923);
• ф.Р-4729 Вiддiл управлiння Прилуцької повiтової Ради робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв (1918–1924), м. Прилуки;
• ф.Р-5361 Комiтет незаможних селян вiддiлу управлiння Прилуцького повiтового виконкому (1920–1923), м. Прилуки;
• ф.Р-8070 Об’єднання “Чернiгiвнафтогаз” виробничого об’єднання
“Укрнафта” (1965–1976), м. Прилуки;
• ф.Р-8165 Прилуцьке управлiння бурових робiт виробничого
об’єднання “Укрнафта” (1962–1981), м. Прилуки.
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Бази даних
• Облiк фондiв документiв, що зберiгаються в Державному архiвi
Чернiгiвського архiву
кiлькiсть записiв – 3320, кiлькiсть опрацьованих фондiв – 3320
• Систематичний каталог
кiлькiсть записiв – 7500, кiлькiсть опрацьованих справ – 4150
• Іменний каталог
кiлькiсть записiв – 145957, кiлькiсть опрацьованих справ – 56000
• Географiчний каталог
кiлькiсть записiв – 27339, кiлькiсть опрацьованих справ – 2500

Довiдковi видання
Черниговский областной государственный архив и его филиалы
в городах Нежине и Прилуках: Путеводитель / Состав.: Г. Петрова, Н. Плетнева, И. Рабинович, Е. Романова, Е. Тессен. – К., Чернигов, 1963. – 430 с.
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 169–173.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 195–200.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 586–589.
Хронологiя архiвного будiвництва на Чернiгiвщинi. 1922–1996. –
Чернiгiв. – 1997. – 18 с.
Державний архiв Чернiгiвської областi: Буклет до 75-рiччя архiву /
Вiдповiд. за вип. Т.І. Зуб. – Чернiгiв, 1998. – 20 с.
Особовi фонди i архiвнi колекцiї, якi зберiгаються в Державному
архiвi Чернiгiвської областi та його вiддiлах в м.м. Нiжинi та Прилуках:
Довiд. / Упоряд.: О.І. Баканова, К.В. Вторушина, Т.І. Зуб, В.В. Ільїна,
Н.М. Лобанова та iн. – Чернiгiв, 1999. – 115 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 143–147.
Державний архiв Чернiгiвської областi: Путiвник. – Чернiгiв,
2001. – 600 с.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 633–640.
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Мiсцевi
державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
м. КИЄВА

Вул. Олени Телiги, 23, м. Київ, 02060
Тел.:(044) 440-54-16, (044) 440-63-50
Факс: (044) 440-43-18
Е-mail archiv@archiv.Kyiv-city.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra27.ua.html
1564 фф., 949172 спр., 1645–2000 рр.;
3242 од. зб.науково-технiчної документацiї, 1953–1980 рр.;
1756 од. зб.фотодокументiв, 1834–1999 рр.;
40 од. зб.фонодокументiв, 1957–1987 рр.

Описи
• 3909

Каталоги
• систематичний;
• iменний
261 фф., 161866 спр. тематично опрацьовано, складено 83557 тем.
карток.

Покажчики
Фондовi:
ф.1 Київський городовий ма- – iменний
гiстрат
ф.16 Унiверситет св. Володимира – iменний
ф.17 Київська мiська дума
– iменний
ф.163 Київська мiська управа – iменний

Огляди
Тематичнi:
• розвиток мiського пасажирського транспорту у другiй половинi ХVІІІ ст. — на початку ХХ ст. за документами Державного архiву
м. Києва;
• зростання територiї та забудова Києва наприкiнцi ХVІІІ ст. —
у першiй половинi ХІХ ст. за документами державного архiву м. Києва.
Фондовi:
ф.1 Київський городовий магiстрат;
ф.16 Унiверситет св. Володимира;
ф.17 Київська мiська дума;
ф.163 Київська мiська управа.
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Довiдковi видання
Государственный архив Киева: Буклет. – К., 1982. – 8 с.
Государственный архив г. Киева: Путеводитель / Сост.: Н.М.Гребенюк и др. – К., 1989. – 211 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 524–526.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 148–149.
Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in
the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P. 285–289.
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Мiсцевi державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
м. СЕВАСТОПОЛЯ

Просп. Героїв Сталiнграда, 64, м. Севастополь, 99059
Тел.: (0692) 41-66-45, 41-67-25
E-mail: gosarhiv@bios.iuf.net
Web-сайт: www.gosarchiv.sevastopol.iuf.net/
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra28.ua.html
416 фф., 192044 спр., 1794–2000 рр.;
9021 од. зб. науково-технiчної документацiї, 1946–1995 рр.;
14143 од. зб. фотодокументiв, 1849–1998 рр.;
30 од. зб. фонодокументiв, 1958–1998 рр.;
1 од. зб. кiнодокументiв, 1983 р.;
2 од. зб. вiдеодокументiв, 1997–2001 рр.

Описи
• 764

Каталоги
• систематичний;
• iменний;
• систематичний до фотодокументiв;
• систематичний до фонодокументiв
113 фф., 23849 спр. тематично опрацьовано, складено 54229 тем.
карток.

Картотеки
ф.Р-219 Севастопольська мiська – iменна
комiсiя у справах колишнiх червоноармiйцiв та червоних
партизан при Севастопольськiй
мiськiй Радi робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв
документи з особового складу – iменна
лiквiдованих органiзацiй та їх
правонаступникiв
документи з особового складу – iменна
органiзацiй i пiдприємств мiста
у довоєннi роки
документи з особового складу – iменна
органiзацiй i пiдприємств мiста,
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якi зберiгаються у фондах постiйного зберiгання
документи з реорганiзацiї закла- – тематична
дiв i пiдприємств м. Севастополя
особи, якi утримувалися у Се- – iменна
вастопольськiй в’язницi у 1919–
1920 рр.
перейменування вулиць мiста – алфавiтна
перейменування установ мiста – алфавiтна

Огляди
Тематичнi:
• документи архiву з iсторiї мiста Севастополя
Фондовi:
• ф.1 Севастопольський мiський словесний суд (1858);
• ф.3 Церква Дунайської гребної флотилiї (1827–1855);
• ф.4 Благочинний церков Севастопольського округу Таврiйської
єпархiї, м. Севастополь (1864–1879);
• ф.5 Митрофанiвська церква Севастопольського Адмiралтейського собору (1854–1866);
• ф.8 Управлiння Севастопольського трамваю i висвiтлення анонiмного Бельгiйського товариства (1886–1920);
• ф.9 Балаклавська Миколаївська церква (1857–1860, 1866–
1875);
• ф.11 Петро-Павлiвська церква морського госпiталю (1820–
1878);
• ф.15 Канцелярiя Севастопольського градоначальника (1878, 1879,
1882, 1884, 1888, 1891–1910);
• ф.17 Севастопольська портова митниця (1803, 1889, 1907–1917);
• ф.18 Севастопольський мiський магiстрат (1856–1866);
• ф.19 Херсонеський чоловiчий монастир (1853–1919);
• ф.20 Балаклавський Георгiєвський монастир (1794–1920);
• ф.21 Комiсiя з будiвництва в Севастополi храму Святого Володимира (1845–1872);
• ф.22 Севастопольське карантинне агентство (1852, 1867–1888);
• ф.23 Севастопольський адмiралтейський собор i Володимирська
церква (1815–1894);
• ф.25 Севастопольська мiська управа (1905–1909);
• ф.27 Управлiння полiцмейстера севастопольського градоначальства (1908–1912);
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• ф.30 Колекцiя церковних книг записiв актiв громадянського стану
(1878–1919);
• ф.Р-18 Севастопольський морський торговий порт (1921–1995);
• ф.Р-79 Севастопольська мiська рада (1921–1995);
• ф.Р-252 Севастопольська в’язниця Управлiння юстицiї при
Головнокомандувачевi збройними силами пiвдня Росiї м. Севастополя
Таврiйської губернiї (1919–1920);
• ф.Р-253 Севастопольський морський завод (ВАТ “Севморзавод”);
• ф.Р-266 Слiдча комiсiя Севастопольського Центрального виконавчого комiтету Ради вiйськових i робiтничих депутатiв, м. Севастополь
Таврiйської губернiї (1917–1918);
• ф.Р-308 Вiддiл у справах будiвництва i архiтектури виконавчого
комiтету Севастопольської мiської Ради народних депутатiв;
• ф.Р-312 Листки прибуття жителiв Севастополя в перiод нiмецько-фашистської окупацiї (1942–1944);
• ф.Р-420 Севастопольський районний виконавчий комiтет Севастопольської мiської Ради робiтничих, селянських, червонофлотських,
червоноармiйських депутатiв (1921–1930);
• ф.Р-513 Севастопольська агенцiя Чорноморсько-азовської головної контори Радторгфлоту (1920–1930);
• ф.Р-535 Колекцiя документiв дiячiв народного господарства:
оп.1. Абанiн І.М. — управляючий Кримським районним управлiнням енергетичного господарства (1929–1932, 1934–1940);
Уповноважений Наркомату електростанцiй СРСР з вiдбудови
ДРЕС (1943–1944);
• оп.2. Луньов П.Я. — начальник служби зв’язку МППО м. Севастополя в 1941–1942 рр. та iн.;
• ф.Р-536 Альошина Тамара Олександрiвна — голова мiської
планової комiсiї в перiод вiдбудови мiста, заслужений економiст УРСР
(1974);
• ф.Р-537 Стржелецький Станiслав Францевич — кандидат iсторичних наук, археолог, завiдувач античним вiддiлом Херсонеського
музею;
• ф.Р-539 Любчиков Михайло Андрiйович, член Спiлки журналiстiв СРСР, учасник оборони i звiльнення м. Севастополя
• ф.Р-541 Брусенцов Геннадiй Якович — член Спiлки художникiв
СРСР (1954), заслужений художник УРСР (1982);
• ф.Р-563 Колекцiя документiв дiячiв лiтератури та мистецтва
(поетiв, художникiв, артистiв севастопольських театрiв, драматурга
Є.І. Черткова);
• Р-567 Колекцiя документiв з iсторiї м. Севастополя:
оп.1. Шавшин Володимир Георгiйович, краєзнавець;
оп.5. Венiкеєв Євгенiй Вiталiйович, краєзнавець.
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Довiдковi видання
Державнi архiви Української РСР: Короткий довiд. – К., 1972. –
С. 181–182.
Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. –
С. 206–209.
Государственный архив г. Севастополя. Краткий справ. – К., 1982. –
224 с.
Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. –
С. 536–537.
Государственный архив города Севастополя. Краткий справочник /
Под ред. В.В. Крестьянникова; сост. Н.М. Терещук, Н.С. Калинина. –
Севастополь, 2000. – 192 с.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 151–152.
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Мiсцевi
державнi архiвнi установи
БЕРДИЧІВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ АРХІВ

Пл. Соборна, 12, м. Бердичiв, Житомирська обл., 13306
Тел. (04143) 2-23-22
1368 фф., 152897 спр., 1917–1990 рр.

Описи
• 1368

Каталоги
• систематичний;
• географiчний
146 фф., 16649 спр. тематично опрацьовано, складено 42003 тем.
карток.

Картотеки:
адмiнiстративно-територiаль- – географiчна
ний подiл Бердичiвщини
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ

Пл. Польський ринок, 14/16,
м. Кам’янець-Подiльський, Хмельницька обл., 32300
Тел.: (03849) 2-10-25
E-mail: kpmda@pku.kp.km.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Region/ra23.ua.html
863 фф., 668518 спр., 1795–1999 рр.

Описи
• 1659

Каталоги
• тематичний;
• iменний;
• географiчний
549 фф., 231000 спр. тематично опрацьовано, складено 156409 тем.
карток.

Картотеки
метричнi книги
ревiзькi казки (Подiльська
губернiя)

– географiчна
– географiчна

Огляди
Фондовi:
• ф. 226 Подiльська казенна палата;
• ф.227 Подiльське губернське правлiння;
• ф.228 Канцелярiя Подiльського губернаторства;
• ф.230 Подiльськi губернськi дворянськi депутатськi збори;
• ф.315 Подiльська духовна консисторiя;
• ф.582 Кам’янець-Подiльський Державний Український Унiверситет;
• ф.685 Подiльська римо-католицька консисторiя.

Бази даних
• Реєстр описiв
кiлькiсть записiв — 262
• Аркушi фондiв
кiлькiсть записiв — 3

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 132–134.

ГАЛУЗЕВІ
ДЕРЖАВНІ
АРХІВНІ
УСТАНОВИ

Галузевi
державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ (ДА МВС УКРАЇНИ)

Вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024
Тел.: (044) 291-37-20, 291-37-80
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba01.ua.html
50 фф., 14434 спр., 1918–2000 рр.

Описи
• 57

Картотеки
• спецпоселенцi, виселенi з територiї України у 1930–1950-х рр.;
• громадяни України, що були засудженi позасудовими органами
у 1919–1950-х рр.;
• працiвники органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

Бази даних
• Працiвники органiв внутрiшнiх справ, якi загинули або зникли
безвiсти у роки Великої Вiтчизняної вiйни
кiлькiсть записiв — 4000
• Особи, якi працювали в органах внутрiшнiх справ нетривалий час
кiлькiсть записiв — 10000
• Громадяни, якi були засудженi Особливою нарадою та “трiйками”
кiлькiсть записiв — 10000
• Іноземцi-вiйськовополоненi, якi померли в таборах, робочих батальйонах, спецгоспiталях на територiї України пiсля 1944 р.
кiлькiсть записiв — 4000

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. — К., 2000. — С. 153–154.
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архiвний
фонд України АРХІВ
ГАЛУЗЕВИЙ
ДЕРЖАВНИЙ

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
(ГДА МО УКРАЇНИ)

Вул. Сiчневого повстання, 1, м. Київ, 01010
Тел.: (044) 290-28-72
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba02.ua.html
4099 фф., 244813 спр., 1918–1998 рр.;
281 од. зб. кiнодокументiв

Описи
• 24813

Каталоги
• iменний (особовi справи);
• алфавiтний (безповоротнi втрати).
159 фф., 695 од. зб. тематично опрацьовано, складено 1736 тем.
карток.
Картотеки, автоматизованi бази даних лише для службового користування.

Покажчики:
Мiжфондовi:
• документи, що знаходяться на зберiганнi у Галузевому державному архiвi Мiнiстерства оборони України;
• вiйськовi частини, документи яких знаходяться на зберiганнi у
Галузевому державному архiвi Мiнiстерства оборони України.

Огляди
• 494 огляди до найiнформативнiших фондiв

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 155–156.
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ГАЛУЗЕВИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(ГДА ГІДРОМЕТСЛУЖБИ УКРАЇНИ)

Пр. Науки, 39 (корп. 2), м. Київ, 03028
Тел.: (044) 265-69-69, 265-69-62
Факс: 265-69-69
E-mail: vlo@gda.freenet.kiev.ua
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba03.ua.html
7 фф., 138287 од. зб.;
279 магнiтних стрiчок;
928 дискет ПЕОМ;
4 СD–диски;
1801–2000 рр.

Описи
• 3919

Каталоги
• предметно-тематичний;
• систематичний до гiдрологiчних та актинометричних документiв
25510 тем. карток.

Картотека
документи спостережень за нав- – географiчна
колишнiм середовищем України (1815–2000)
спостереження за навколишнiм – алфавiтна
середовищем України пiсля аварiї на ЧАЕС

Покажчик
пункти гiдрометеорологiчних – алфавiтний
спостережень

База даних
• Радiологiчний стан довкiлля i забруднення територiї радiонуклiдами
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Довiдковi видання
Справочник государственного гидрометеорологического фонда
СССР. (Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР) Управление гидрометеослужбы Украинской
ССР. – Ч. 1. Метеорология, аэрология и климат. Т. 10. Украинская ССР.
Вып. 1. – К., 1963–1978.
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 157–158.
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Галузевi державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(ДА СБУ)

Вул. Золотоворiтська, 7 (для листування — вул. Володимирська, 33)
м. Київ, 01034
Тел.: (044) 291-92-96
http: www.sbu.gov.ua/structure/dep13.shtml
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba04.ua.html
73 фф., 271486 спр., 1918–1999 рр.
41 од. зб. кiнодокументiв

Описи
• 105

Каталоги
• систематичний;
• предметно-тематичний;
• з особового складу
41 фф., 25908 спр. тематично опрацьовано, складено 96205 тем.
карток.
Картотеки, огляди — з грифом “Для службового користування”.

Бази даних
• Списки репресованих громадян
кiлькiсть записiв — 6 тис.

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 159–160.
Кокiн С. А. Анотований покажчик документiв з iсторiї ОУН i УПА
у фондах Державного архiву СБУ / НАН України. Інститут iсторiї України; Державний комiтет архiвiв України. – К., 2000. – Вип. 1: Анотований покажчик документiв з фонду друкованих видань (1944–
1953). – 214 с.
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ДЕРЖАВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО “ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ”
(ДНВП “ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ”)

Вул. Ежена Потьє, 16, м. Київ, 03057
Тел.: (044) 446-60-61
Факс: (044) 241-84-60
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba05.ua.html
146834 од. зб., 1919–2000 рр.

Описи
•2

Каталоги
• картковий до фондових матерiалiв

Бази даних
• Баланси корисних копалин України
• Геологiчна вивченiсть України
• Геологiчнi звiти (1944–2001)
• Дiючi лiцензiї на проведення геологiчних розвiдок в Українi
• Державний кадастр родових i проявiв корисних копалин України
• Кон’юнктури мiнеральної сировини зарубiжних країн

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 161–162.

150

Галузевi
державнi архiвнi
установи
ДЕРЖАВНИЙ
КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ

ФОНД УКРАЇНИ
(УКРКАРТГЕОФОНД)

Пров. Новопечерський, 3 ( корп. 2 ), м. Київ, 01042
Тел.: (044) 261-14-73, 261-19-57, 261-18-49
Факс: (044) 261-14-73
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba07.ua.html
2 фф., 411004 спр., 1932–2000 рр.
24638 од. зб. науково-технiчної документацiї;
33855 комплектiв видавничих оригiналiв створення карт;
24425 книг технiчної документацiї по проектах i звiтах виконаних
топографо-геодезичних робiт

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 163.
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ІСТОРИКО-АРХІВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
(ІАУ МЗС УКРАЇНИ)

Пл. Михайлiвська, 1, м. Київ, 01018
Тел.: (044) 293-44-88, 212-82-94
http://www.scarch.kiev.ua./Archives/Branch/ba08.ua.html
56 фф., 200 тис. спр., 1945–2000 рр.

Довiдники, огляди, описи — з грифом “Для службового користування”.

Картотеки
• договори та угоди України з iноземними державами;
• документи Генеральної Асамблеї ООН;
• документи спецiалiзованих установ ООН;
• мiжнароднi договори, зареєстрованi в ООН;
• особовий фонд працiвникiв Мiнiстерства з 1944 р.;
• символи та колективи мiжнародних органiзацiй (росiйською, англiйською та французькою мовами).

Довiдковi видання
Архiвнi установи України: Довiд. – К., 2000. – С. 164–165.
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— Всесоюзна комунiстична партiя (бiльшовикiв) Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк
— волосний виконавчий комiтет
— волосний революцiйний комiтет
— Всеукраїнський революцiйний комiтет
— вулиця
— галузевий державний архiв
— гiдрометеорологiчна служба
— губернський виконавчий комiтет
— державний архiв
— державна статистика
— довiдник
— доповнення
— iменi
— iнше
— iсторико-документальний
— Комiтет державної безпеки
— комiтети незаможних селян
— корпус
— Комунiстична партiя (бiльшовикiв) України
— Комунiстична партiя Захiдної України
— Комунiстична партiя України
— Кримська Автономна Радянська Соцiалiстична Республiка
— Комунiстична спiлка молодi Захiдної України
— Ленiнська комунiстична спiлка молодi України
— мiсто
— мiський комiтет
— мiське комунальне господарство
— мiський фiнансовий вiддiл
— машинно-тракторна станцiя
— Нацiональна Академiя наук України
— науково-довiдковий апарат

Нацiональний архiвний фонд України
нтд
обком
обл.
облвиконком
од. зб.
од. об.
окрвиконком
окрiнспектура
окркомгосп
Оргбюро ЦК КПРС
ООН
ОУН
партархiв
партком
пл.
повiтревком
повiтфiнвiддiл
Полiтбюро ЦК КПРС
просп.
р.
Раднаргосп
райвиконком
райфiнвiддiл
радторгфлот
ред.
реклам.
РНК
рос.
РСІ
с.
СБУ
св.
спр.
СРСР
ст.
статбюро
статуправлiння
т.
та iн.
тел.
УКП
УПА
упоряд.
УРСР
ф.
хiмлiсгосп
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— науково-технiчна документацiя
— обласний комiтет
— область
— обласний виконавчий комiтет
— одиниця зберiгання
— одиниця облiку
— окружний виконавчий комiтет
— окружна iнспектура
— окружне комунальне господарство
— Органiзацiйне бюро Центрального комiтету
комунiстичної партiї Радянського Союзу
— Органiзацiя об’єднаних нацiй
— Органiзацiя українських нацiоналiстiв
— партiйний архiв
— партiйний комiтет
— площа
— повiтовий революцiйний комiтет
— повiтовий фiнансовий вiддiл
— Полiтичне бюро Центрального комiтету комунiстичної партiї Радянського Союзу
— проспект
— рiк
— Рада народного господарства
— районний виконавчий комiтет
— районний фiнансовий вiддiл
— радянський торгiвельний флот
— редакцiя
— рекламний
— Рада народних комiсарiв
— росiйська мова
— робiтничо-селянська iнспекцiя
— сторiнка
— Служба безпеки України
— святий
— справа
— Союз Радянських Соцiалiстичних Республiк
— столiття
— статистичне бюро
— статистичне управлiння
— том
— та iнше
— телефон
— Українська комунiстична партiя
— Українська повстанська армiя
— упорядник
— Українська Радянська Соцiалiстична Республiка
— фонд
— хiмiко-лiсове господарство

Список скорочень
ЦВК
ЦК КП (б)У

— Центральний виконавчий комiтет
— Центральний комiтет комунiстичної партiї
(бiльшовикiв) України
доп. — дополнение (рос.) — додаток
др. — другие (рос.) — iншi
справ. — справочник (рос.)— довiдник
сост. — составитель (рос.) — упорядник
ЦГА
— Центральный государственный архив (рос.) —
Центральний державний архiв
ч. — часть (рос.)
— частина
B. — book (англ.)
— книга
р. — page (англ.)
— сторiнка
vol. — volume (англ.)
— том
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