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ПЕРЕДМОВА

Державний архів Волинської області – найбільша документальна скарб-
ниця історії нашого краю.

На території сучасної Волині до 1939 року державних архівів не існува-
ло, документи перебували на відомчому зберіганні в адміністративних, війсь-
кових, судових установах та в конфесійних, приватних і родинних архівах.

Волинський обласний історичний архів створений у грудні 1939 року піс-
ля утворення відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 грудня 
1939 року у складі Української УРСР Волинської області. Підпорядковувався 
архівному відділу УНКВС по Волинській області. Відтоді архів неодноразово 
змінював назву:

– Волинський обласний історичний архів (1939 – 1941);
– Державний архів Волинської області (1941, 1944 – 1958);
– Волинський обласний державний архів (1958 – 1980);
– Державний архів Волинської області (з 1980 р.)
На червень 1941 року в обласному архіві вже налічувалось 63 фонди, 

1331088 справ за 1597 – 1941 роки. 
За нацистської окупації краю (червень 1941 – липень 1944) архівні 

зібрання зазнали величезних невідтворних втрат: було знищено і розграбовано 
1163947 справ та 9071 примірників друкованих видань.

З березня 1944 року, після відновлення діяльності архіву, розпочалася 
копітка робота з упорядкування архівних фондів, комплектування, створення 
довідкового апарату, використання документів.

У грудні 1985 року держархів області, котрий розміщувався з часу ство-
рення в культовій споруді – німецькій кірсі, отримав новозбудоване типове 
приміщення, що корінним чином поліпшило умови зберігання документів. 

З 5 жовтня 1988 року у зв’язку з ліквідацією архівного відділу Волинсь-
кого облвиконкому держархів здійснює управління архівною справою в облас-
ті та є науково-методичним центром. Підпорядковувався Головархіву УРСР, з 
2000 року – Держкомархіву України, з грудня 2010 року – Державній архівній 
службі України. З 1997 року державний архів став структурним підрозділом 
Волинської облдержадміністрації.*

Значному розширенню джерельної бази архіву сприяло включення в 1991 
році до складу НАФ документів колишнього партійного архіву Волинського 
обкому КПУ (1306 фондів, 190298 справ, 308 од. зб. фотодокументів); надход-
ження з управління Служби безпеки України у Волинській області 4231 архів-
но-кримінальної справи позасудових органів на реабілітованих громадян (1939 

* Див. детальну історичну довідку до фонду архіву, с. 552 – 553.
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– 1992) та 15853 фільтраційних справи на громадян, вивезених на примусові 
роботи у країни гітлерівської коаліції (1942 –1944). Для широкого загалу стали 
доступними розсекречені протягом 1989 – 2010 рр. документи 279 фондів, які 
налічують 47562 справи.

Перше видання путівника «Волинський обласний державний архів в 
м. Луцьку» побачило світ у 1964 році. 1990 року вийшло друге, доповнене і пе-
рероблене видання путівника. В 1997 році опубліковане доповнення до путів-
ника, до якого вперше увійшли відомості про документи розсекречених фондів 
та фондів органів і організацій Компартії України.

Пропонований увазі дослідників путівник є виданням, де вперше на-
дається інформація про склад і зміст усіх наявних документів Державного ар-
хіву Волинської області. Станом на 1 січня 2011 року в архіві налічувалось 
4808 фондів, 1136161 справа за 1511 – 2001 рр., окремі з них за 2002–2010 
рр.; 161 комплекс, 665 од. зб. науково-технічної документації; 30510 од. обл. 
фотодокументів, 758 од. обл. фонодокументів, 17 од. обл. відеодокументів, 5 
од. обл. кінодокументів. Фонди науково-довідкової бібліотеки архіву нарахо-
вували 17770 книг та брошур, 2445 комплектів журналів (21920 номерів), 4090 
підшивок газет.

Наукова цінність та історична значимість документів нашого архіву зу-
мовлюється передусім особливістю західноукраїнських земель, які в певні іс-
торичні періоди входили до складу різних держав.

Починаючи з ХІV ст., волинські землі перебували у складі Великого 
князівства Литовського. Після Люблінської унії 1569 р. Волинь відійшла до 
Корони Польської. Було утворене Волинське воєводство з центром у м. Луцьку. 
Після 2-го та 3-го поділів Речі Посполитої (1793, 1795) Волинь була приєд-
нана до Російської імперії. Її землі входили до складу спочатку Волинського 
намісництва (до 1795 р. – Ізяславського), а з грудня 1796 р. – Волинської гу-
бернії (центр – Новоград-Волинський, з 1804 р. – Житомир). У травні 1919 р. 
західні повіти Волинської губернії фактично, а з 1921 р. – формально відійшли 
до складу Польщі. Тут було створено Волинське воєводство з центром у м. Лу-
цьку, яке існувало до вересня 1939 року. Більш детальна інформація про зміни 
в адміністративно-територіальному поділі надана в спеціальному додатку до 
путівника.

Систематизація архівних фондів у путівнику здійснена з урахуванням 
хронологічних рамок, особливостей історичного періоду, джерел надходження 
документів, їх матеріальних носіїв. За цими ознаками фонди включені до семи 
розділів: Фонди періоду Російської імперії (1795 – 1919); Фонди періоду Поль-
ської Республіки (1919 – 1939); Фонди періоду радянської доби та незалежної 
України; Фонди періоду нацистської окупації (1941 – 1944), Фонди особового 
походження. Колекції; Документи нефондової організації; Перелік фондів.

Найдавніші документи архіву, починаючи з ХVІ ст., відклались у фон-
ді Волинського товариства приятелів наук (Ф. 312), де зберігається колекція 
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документів на пергаменті – королівські привілеї, булли римських пап, листи з 
архіву Радзівілів.

Найстаріший із них, датований 1511 роком, – «Підтвердження польсь-
ким королем Сигізмундом І надання маєтків на користь Луцького війтівства». 
Цінними є інвентарні описи Олицького князівства (1681, 1686), Олицького за-
мку князя Радзівіла (1737), книга запису коштовностей та грошей Олицької 
колегіати, госпіталю Святого Хреста, Олицької синагоги (1746–1751); витяги 
з гродських книг Володимирського та Луцького замків, володимирських, кре-
менецьких, луцьких земських книг, головних трибунальних книг Волинського 
воєводства тощо.

Основний масив документів архіву датується з 1795 року, коли Волинь 
після 3-го поділу Польщі увійшла до складу Росії.

Документи періоду Російської імперії дають уявлення про роботу органів 
міського, станового і земського самоврядування, військово-адміністративних, 
судових установ та поліції, фінансових і господарсько-економічних установ, 
закладів освіти і медицини на території нашого краю. Надзвичайно інформа-
тивним фондом цього періоду є фонд Луцької міської управи, що містить пос-
танови управи про політичне та економічне становище м. Луцька, документи 
про розширення меж міста, відкриття нових навчальних закладів, будівництво 
електростанції, організацію торгових товариств, створення телефонної мережі, 
відкриття біржі праці, аптеки, пекарень; будівництво водопроводу, залізниці, 
статистичні відомості про чисельність і рід занять населення м. Луцька та ін. 
Документи повітових земських управ розповідають про відкриття бібліотек, 
земських училищ, гімназій, організацію медичної допомоги, будівництво доріг, 
мостів на території Волині; повітових землевпорядних комісій – про здійснен-
ня Столипінської аграрної реформи. 

Значний інтерес викликають документи установ освіти і навчальних за-
кладів періоду окупації Волині австро-німецькими військами (1916 – 1918): Во-
лодимир-Волинської української окружної шкільної ради, українського шкіль-
ного комітету, української школи, які відіграють важливу роль у висвітленні 
процесу становлення та розбудови українського шкільництва, розвитку націо-
нально-культурного руху на Західній Волині у той час.

Фонди періоду Польської Республіки вигідно вирізняються повнотою 
комплектування і відображають найрізноманітніші аспекти історії Волинсь-
кого воєводства. Документи цього періоду висвітлюють суспільно-політичний 
і економічний стан, релігійне життя регіону, розвиток окремих галузей про-
мисловості, сільського і лісового господарства, торгівлі, будівництва, освіти 
і культури; відтворюють діяльність органів державної влади та місцевого са-
моврядування, судових установ та поліції, фінансово-податкових органів, гро-
мадських об’єднань, організацій, товариств та ін. Серед фондів державного 
управління цього періоду великий інтерес викликають документи Цивільно-
го управління земель Волині і Подільського фронту. Широко відображені всі 
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аспекти політичного, економічного і культурного життя Волинського воєводс-
тва у фонді Волинського воєводського управління. Зокрема, там зберігаються 
звіти та огляди про стан промисловості, сільського господарства, будівництва, 
охорони здоров’я, культури та освіти Волині; карти шляхів сполучення воє-
водства; статистичні дані про кількість та національний склад населення, еміг-
рацію, інформації про діяльність польських, українських, єврейських партій, 
організацій і товариств тощо. Цікаві відомості з цих питань можна почерпнути 
і у фондах повітових староств. Історія Луцька знайшла відображення у фон-
ді Магістрату м. Луцька. Цінними є проект герба міста та його опис. Немало 
документів навчальних та культурно-освітніх закладів характеризують тодіш-
ній рівень освіти, культури, боротьбу волинян за своє соціальне і національ-
не визволення, збереження української мови, культури, традицій. Це – фонди 
Кураторіуму Волинського шкільного округу, шкільних інспекторатів, гімназій, 
філій «Просвіти», Головної управи Волинського Українського Об’єднання, Ук-
раїнської парламентарної репрезентації Волині, Луцької управи прихильників 
православної віри імені П. Могили.

Значно менше збереглось документів радянських установ періоду гро-
мадянської війни (1920) та початку соціалістичного будівництва на Волині 
(1939 – 1941). Фонди повітових, волосних військових комісаріатів, повітового 
військово-революційного комітету, повітової міліції, тимчасового управління 
м. Луцька, виконавчих комітетів місцевих рад містять інформацію про військо-
во-політичний стан у повітах, економічний стан м. Луцька та продрозкладку в 
місті, боротьбу з бандитизмом. Найбільш повно в архіві представлені докумен-
ти органів радянської влади, установ, організацій, промислових підприємств, 
навчальних закладів, профспілок, партійних і комсомольських організацій по-
воєнного періоду та другої половини ХХ століття, в яких відображена відбу-
дова народного господарства в післявоєнні роки та подальший економічний 
і соціально-культурний розвиток краю. Глибшому пізнанню цього періоду 
сприяють і фонди обкому партії, обкому комсомолу (1939–1991), міськкомів, 
райкомів партії та комсомолу, окремих партійних і комсомольських організацій 
(1944 – 1991). Швидкими темпами поповнюється джерельна база архіву з часу 
набуття Україною незалежності (1991).

Період нацистської окупації краю (1941 – 1944) висвітлюється у фондах 
обласної, районних та міських управ, гебітскомісаріатів, оберфельдкоменда-
тури, біржі праці, окремих установ, Волинського проводу ОУН. Важливими 
документами того часу є зібрання листів громадян, вивезених до Німеччини, 
(1941 – 1942) та картотека колишніх радянських військовополонених (1941 
– 1944).

Багаті за змістом фонди особового походження та колекція «Знатні люди 
Волинського краю», що зберігають документи людей, чия творчість і доля тіс-
но пов’язані з Волинню: науковців, краєзнавців, письменників, журналістів, 
художників, учителів, працівників промисловості та сільського господарства. 
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Документи представників волинської діаспори зібрані у фонді «Волинське за-
рубіжжя». Колекція спогадів поповнилася спогадами, свідченнями людей про 
голодомори в Україні (1932 – 1933, 1946 – 1947) та про українсько-польський 
конфлікт (1943 – 1944). Значний інтерес викликає колекція «Перші громадсь-
ко-політичні формування Волині періоду становлення державності України», в 
якій зосереджені документи про діяльність Волинської регіональної організа-
ції Народного Руху України за перебудову, Волинської організації Демократич-
ної партії України, Волинського товариства Лева.

Кінодокументи архіву включають фільми про відкриття меморіального 
комплексу у спаленому нацистами селі Кортеліси Ратнівського району, істо-
ричні події на Волині; відеодокументи містять інформацію про святкування 
1000-ліття міста Володимира-Волинського (1988), річниці Берестецької битви 
(1998) тощо. Фонодокументи зберігають записи голосів композитора А. Кос-
Анатольського, племінника Лесі Українки Ю. Косача, письменників О. Гонча-
ра, І. Драча, Б. Олійника, О. Богачука, П. Маха, краєзнавців І. Левчанівської, 
Г. Гуртового, делегатів Народних Зборів Західної України 1939 р. у Львові, 
двічі Героя Радянського Союзу, командира партизанського з’єднання О. Федо-
рова, учасників Великої Вітчизняної війни, членів КПЗУ, УПА, свідків голодо-
мору, воїнів-інтернаціоналістів, Героїв Соціалістичної праці. Багата колекція 
фотодокументів, які відображають громадсько-політичне, економічне, куль-
турне життя краю в різні періоди історії, серед них – портрети видатних людей, 
знімки архітектурних, культових споруд, у т. ч. втрачених, обелісків, краєвидів 
міст і сіл області. 

Основа фонду науково-довідкової бібліотеки архіву – література з історії 
Волині, звіти Волинського губернського статистичного комітету, праці Това-
риства дослідників Волині, огляди Волинської губернії. У складі друкованого 
фонду – підручник «Стародавня історія східних народів», написаний Лесею 
Українкою, «Волинські єпархіальні відомості», «Записки наукового товариства 
імені Т. Г. Шевченка», списки дворян Волинської губернії, перший загальний 
перепис населення Російської імперії по Волинській губернії. Найдавніша кни-
га в бібліотеці латиномовна – «Протидії розумним пророкуванням» 1481 року 
видання. У бібліотеці зберігаються видання з архівознавства, всесвітньої іс-
торії, соціології, філософії, права і т.ін. Друковані фонди поповнились новими 
надходженнями з-за кордону. Це – документи особистого архіву журналіста, 
письменника, уродженця села Сильне Ківерцівського району Степана Радіона, 
надіслані з Австралії, література від учених з діаспори – професора Індіансько-
го університету Максима Бойка та публіциста, збирача українського фолькло-
ру в США Пилипа Шайди, журнал «Мандруючі волиняни» Едвальде Вушке з 
Канади. Більш докладну інформацію про фото-, фоно-, відео-, кінодокументи 
та зібрання науково-довідкової бібліотеки подано у розділі Документи нефон-
дової організації.
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У перших чотирьох розділах матеріали розміщені за галузевим та функ-
ціональним принципами. Розділи поділяються на підрозділи, структуровані за 
історичною та логічною послідовністю, де подані насамперед характеристики 
фондів керівних органів – з урахуванням їх ієрархії в системі управління і часу 
створення, потім відомості про фонди установ низової ланки. Якщо установи, 
підприємства, організації виконували подібні функції, діяли в один період, їх 
фонди мали однорідний склад документів, вони об’єднані в групу фондів, яким 
надана узагальнена групова характеристика.

У п’ятому розділі назви фондів особового походження та колекції подані 
за алфавітом.

У сьомому розділі фонди розташовані в такому порядку: періоду до 1939 
року – з позначкою Ф., періоду після 1939 року – ф. Р-, колишнього партархіву 
– ф. П-. Перелік фондів містить відомості про всі фонди: наявні, передані – з 
приміткою (*), приєднані – (**), втрачені – (***), утилізовані – (****), пропу-
щені номери (*****), частково втрачені – (******).

Описова стаття до фондів має таку структуру:
офіційно прийнята повна і скорочена назва фонду за останньою назвою 

установи-фондоутворювача та його місцезнаходження. Назви фондів по-
дані сучасною українською мовою та мовою (мовами) оригіналу, згід-
но з основними вживаними у різні історичні періоди назвами; для ук-
раїнських установ подані і їх оригінальні історичні назви. Підставою для 
визначення оригінальної назви фонду були передусім печатки, бланки, 
статути, а в разі їх відсутності – інші документи фондоутворювача. Для 
групи фондів подана типова або узагальнююча назва.
обліково-довідкові дані про фонд. Номер фонду. При груповому описан-

ні зазначена кількість фондів. Обсяг фонду. Вказаний в одиницях збері-
гання – справах. Крайні дати документів. Крайніми датами документів 
фонду є дати найбільш раннього і пізнього документів, які входять до 
його складу. Довідковий апарат до фонду. Наявність описів, каталогів. 
Мови документів.
У групових описаннях після типової назви подані узагальнюючі дані про 
групи фондів (загальна кількість одиниць зберігання, крайні дати доку-
ментів об’єднаної групи, довідковий апарат до фондів, мови), перелічені 
назви в алфавітному порядку та довідкові дані до кожного фонду окремо.
в історичній довідці зазначені дати заснування, реорганізації та ліквіда-

ції фондоутворювача, його перейменування, підпорядкування і функції. 
У випадку складної внутрішньої організації подана структура установи. 
До групи фондів складена загальна історична довідка, в якій при необ-
хідності обумовлювались певні особливості окремих установ-фондоут-
ворювачів. До фондів особового походження складені короткі біографіч-
ні відомості про фондоутворювача.

•

•

•
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анотація документів коротко розкриває склад та зміст документів, на-
дає інформацію про найхарактерніші групи документів, дати найбільш 
важливих з них. Найдокладніші анотації складені на багатоаспектні за 
складом і змістом документи.
Для прискорення пошуку необхідної інформації до путівника складено 

покажчики:
іменний покажчик;
покажчик географічних назв;
предметно-тематичний покажчик.

Окремими додатками подані довідка про адміністративно-територіаль-
ний поділ Волинської області, видання Державного архіву Волинської області 
та публікації за документами архіву, список скорочень.

Пропонований увазі читачів путівник сприятиме приверненню уваги до-
слідників до найінформативніших фондів і документів, які містять оригіналь-
ну неопосередковану інформацію про політичний, соціально-економічний і 
культурний розвиток краю впродовж XVIII – XX  століть та значно полегшить 
пошук необхідних архівних джерел.

Над укладанням тексту путівника та додатками працювали І. Костенко, 
А. Гурська, Т. Положенцева, О. Новосад, Т. Ревуха, О. Крамар, І. Вронська.

Володимир Гика, директор архіву

Наші координати:
Державний архів Волинської області,
вул. Ветеранів, 21, м. Луцьк, 43024
Тел./факс: (0332) 25-71-60
E-mail: info@davo.voladm.gov.ua, post@davo.voladm.gov.ua
Веб-сторінка на порталі Державної архівної служби України
http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ra03

•

•
•
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Розділ І. ФОНДИ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ (1795–1919)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Повітові комісії у справах про вибори до Державної думи
5 фондів, 19 спр., 1905 – 1907, 1912 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори до Державної 
думи ІІІ скликання, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Владимир-Волынская уездная по делам о выборах в Государственную думу 
комиссия, ф. 374, 3 спр., 1907 р. Опис. Рос. мова.
Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори до Державної 
думи ІV скликання, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Владимир-Волынская уездная по делам о выборах в Государственную думу 
комиссия, ф. 375, 2 спр., 1912 р. Опис. Рос. мова.
Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи 
І скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельская уездная по делам о выборах в Государственную думу комиссия, 
ф. 371, 6 спр., 1905 – 1906 рр. Опис. Рос. мова.
Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи 
ІІ скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельская уездная по делам о выборах в Государственную думу комиссия, 
ф. 372, 7 спр., 1906 – 1907 рр. Опис. Рос. мова.
Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи 
ІІІ скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельская уездная по делам о выборах в Государственную думу комиссия, 
ф. 373, 1 спр., 1907 р. Опис. Рос. мова.

Створювались на період проведення виборів до І, ІІ, ІІІ, ІV Державної думи від-
повідно до «Положення про вибори до Державної думи» від 6 серпня 1905 р. і 
3 червня 1907 р. Діяли під наглядом губернатора, підпорядковувались губернсь-
кій комісії у справах про вибори до Державної думи. Комісії були адміністратив-
ними органами нагляду за підготовкою та проведенням виборів, дотриманням 
виборчих законів, перевіряли правильність виборчих списків і складали списки 
виборщиків, розглядали заяви і скарги у справах про вибори. Головою кожної 
комісії був член окружного суду. Складалися з представників повітової адмініст-
рації, предводителя дворянства та земських начальників.
Державні думи в Росії діяли: І – 27 квітня – 8 липня 1906 р., ІІ – 20 лютого 
– 2 червня 1907 р., ІІІ – 1 листопада 1907 р. – 9 червня 1912 р., ІV – 15 листопада 
1912 р. – 6 жовтня 1917 р. 

Роз’яснення Правительствуючого сенату щодо питань із застосування 
Положення про вибори в Державну думу (1906). Циркуляри, інструкція Мініс-
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терства внутрішніх справ про порядок виборів в Державну думу (1907). Роз-
порядження Волинського губернатора про призначення термінів виборів упов-
новажених та скликання з’їздів (1907). Журнали засідань комісій. Протоколи 
засідань виборчої комісії та підкомісій Ковельського з’їзду міських виборців 
(1906, 1907). Акти, балотувальні листи Ковельського з’їзду міських виборців, 
землевласників і священиків Ковельського повіту (1907). Копії ухвал волосних 
сходів Ковельському повіту про вибори уповноважених на з’їзд (1907). Заяви 
осіб про включення їх у списки виборців. Постанови губернської і Ковельської 
повітової комісій про внесення чи відмову про внесення осіб у списки вибор-
ців. Повідомлення про склад виборчих комісій. Списки виборців, уповноваже-
них, виборщиків.

З’їзди мирових посередників
2 фонди, 29 спр., 1858, 1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1915 рр. 
Описи. Рос. мова.
Ковельсько-Володимир-Волинський з’їзд мирових посередників, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельско-Владимир-Волынский съезд мировых посредников, ф. 188, 1 спр., 
1858, 1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр. Опис. Рос. мова.
Луцько-Дубенський з’їзд мирових посередників, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцко-Дубенский съезд мировых посредников, ф. 137, 28 спр., 1910 – 1915 рр. 
Описи. Рос мова.

Інститут мирових посередників був створений після селянської реформи 1861 р. 
для введення уставних грамот та розгляду спірних питань щодо поземельних 
стосунків між поміщиками і селянами. Підпорядковувався Волинському гу-
бернському по селянських справах присутствію. Мирові посередники повіту чи 
двох суміжних повітів складали з’їзд, який очолював повітовий предводитель 
дворянства. З’їзд розглядав скарги на дії та рішення мирових посередників, роз-
бирав окремі справи щодо спорів між поміщиками та селянськими громадами. 

Справи щодо клопотання громадян про визнання за ними права викупу 
землі за законом від 21 березня 1888 р.

МІСЬКЕ, СТАНОВЕ І ЗЕМСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Міські магістрати
3 фонди, 892 спр., 1796 – 1871 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
Володимир-Волинський міський магістрат, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимирский городовой магистрат, ф. 368, 275 спр., 1796 – 1865 рр. Описи. 
Каталог. Рос., пол. мови.
Ковельський міський магістрат, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельский городовой магистрат, ф. 229, 524 спр., 1812, 1827 – 1871 рр. Описи. 
Каталог. Рос., пол. мови.
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Луцький міський магістрат, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий городовой магистрат, ф. 485, 93 спр., 1800 – 1861 рр. Опис. Каталог. 
Рос., пол. мови.

Станові органи міського самоврядування купців, ремісників і міщан утворені 
у зв’язку з наданням магдебурзького права: Володимир-Волинську – в 1431 р., 
Ковелю – в 1518 р., Луцьку – в 1432 р. Після утворення Волинської губернії були 
реорганізовані на основі «Грамоти про права і вигоди містам Російської імперії» 
1785 р. Міське управління складалося з двох колегій: ради, до складу якої входи-
ло декілька ратманів на чолі з бургомістром, і лави, до складу якої входили лав-
ники, очолювані війтом. Спочатку магістрати відали адміністративними, гос-
подарськими, фінансовими і судовими справами міст. Наприкінці 1830-х років 
магістрати повітових міст губернії були поділені на думу, до якої перейшли ад-
міністративно-господарські функції, та власне магістрат, за яким залишався роз-
гляд судових справ. При магістратах існували «словесні суди» для спрощеного 
розгляду торговельних, вексельних та інших справ, а також «сирітські суди», що 
відали опікою маєткових справ сиріт та вдів. Підпорядковувались губернсько-
му магістрату. Апеляційною інстанцією були губернські палати кримінального і 
цивільного суду. Ліквідовані на основі іменного указу від 8 червня  1861 р. роз-
порядженням Волинського губернського правління від 27 вересня 1861 р. 

Накази Імператора Миколи І (1848). Укази Правительствуючого сенату. 
Циркуляри, розпорядження Київського військового, Подільського і Волинсько-
го генерал-губернатора, Волинського губернського правління. Рішення, поста-
нови магістратів. Журнали та протоколи засідань магістратів. Книги запису ак-
тів, контрактів, договорів. Цивільні та кримінальні справи. Журнали реєстрації 
цивільних та кримінальних справ, вироків, прохань. Звіти про прибутки і ви-
датки (1812), книги обліку нерухомого майна м. Ковеля, яке підлягало оподат-
куванню (1845) та надходжень коробочного збору (1856 – 1857) Ковельського 
магістрату. Ревізькі реєстри по м. Ковелю (1858 – 1862). Алфавітний список 
рекрутів Ковельського повіту (1859 – 1862). Прохання жителів м. Ковеля про 
видачу свідоцтв на право користування землею. Рапорти, листування та фор-
мулярні списки про роботу службовців магістратів. Список осіб, виключених з 
дворянської родовідної книги (1842).

Олицька міська ратуша, містечко Олика Дубенського повіту 
Волинської губернії
Олыкская городовая ратуша
Ф. 486, 199 спр., 1799 – 1861 рр. Описи. Каталог. Рос., пол. мови.
Ратуша як орган міського управління обиралася на підставі указу Сенату від 
23 грудня 1798 р. Тоді й був визначений склад ратуші: один бургомістр і три 
ратмани. Через кілька років склад ратуші був розширений двома ратманами від 
єврейської громади. Повноваження членів ратуші визначалися трирічним термі-
ном від часу затвердження її складу губернським правлінням. Ратуша регулю-
вала як господарське життя містечка, так і виконувала функції суду першої ін-
станції. До найважливіших обов’язків належало збирання державних і міських 
податків та зборів. Здійснювала нагляд за дотриманням правил торгівлі міща-
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нами, затверджувала цехових старійшин, видавала паспорти своїм жителям на 
право перебування в інших населених пунктах губернії, засвідчувала факт за-
пису члена громади (християнської чи єврейської) у книгу ревізького перепису, 
контролювала роботу кагальної організації євреїв. Фінансувалася за рахунок 
самооподаткування місцевого населення. Ліквідована на основі іменного указу 
від 8 червня 1861 р. розпорядженням Волинського губернського правління від 
27 вересня 1861 р. 

Циркуляри Київського військового, Подільського і Волинського генерал-
губернатора. Укази Волинського губернського правління. Журнали засідань ра-
туші. Протоколи, ухвали засідань ратуші. Книги для запису актів, контрактів, 
векселів, позичкових та довірчих листів. Справа про виявлення недоліків при 
перевірці роботи ратуші (1843).

Ковельська міська дума, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельская городская дума
Ф. 313, 8 спр., 1862, 1871, 1877 – 1879, 1881 – 1886 рр. Опис. Каталог. 
Рос. мова.
У Волинській губернії в кінці 1830-х років магістрати у своєму складі почали 
створювати думи. Після ліквідації магістратів як судових органів у губернії в 
1861 р. міські думи продовжували виконувати свої господарські функції як ор-
гани міського управління. За міською реформою 1870 р. як представницький 
орган міського самоврядування дума призначала виконавчий орган – управу, яку 
очолював обраний думою міський голова. Дума наглядала за збором податків, 
розподілом міських коштів, виділенням земельних ділянок, видачею паспортів, 
свідоцтв на право торгівлі та промислів, забезпечувала набір рекрутів.

Книги обліку прибутків. Книга обліку прибутків і видатків міської думи. 
Акти про сплату податків з нерухомого майна, за видачу паспортних бланків, 
про коробочний збір, повернення позик єврейських товариств, жителів м. Ко-
веля і Ковельського повіту. Касова книга. Відомості, листування з Волинсь-
ким губернським правлінням про недоїмку коробочного збору. Книга обліку 
доручень на торгові справи. Прохання жителів Ковельського повіту про видачу 
паспортів.

Міські управи
2 фонди, 1785 спр., 1848 – 1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови.
Ковельська міська управа, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельская городская управа, ф. 499, 4 спр., 1886 – 1896 рр. Опис. Каталог. Рос. 
мова.
Луцька міська управа, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкая городская управа, ф. 3, 1781 спр., 1848 – 1920 рр. Опис. Каталог. Рос., 
укр., пол. мови.

Виконавчі органи міських дум. Засновані згідно з пропозицією Державної ради 
від 29 квітня 1875 р. «Про введення міського положення від 16 червня 1870 р. 
в Західних губерніях». Склад управ обирався гласними міських дум строком на 
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4 роки. Окремо обирався міський голова, який затверджувався губернатором. 
При міській управі діяли продовольча, будівельна, мостова, лікарсько-санітарна, 
фінансова, юридична і торгова комісії. До компетенції управи входили місцеві 
господарчі питання, основними з яких були: бюджет та майно міста, піклування 
про його благоустрій, продовольче забезпечення городян, місцева промисловість 
і торгівля, кредитна та страхова справа, освітлення, водопостачання, транспорт, 
шляхове будівництво, запобіжні заходи від вогню та іншого лиха, а також розви-
ток народної освіти та культури, турбота про охорону здоров’я жителів, піклу-
вання про бідних, припинення жебрацтва, створення благодійних та лікуваль-
них закладів. Ліквідовані в 1919 р. 

Укази, циркуляри, постанови, протоколи засідань Волинського губернсь-
кого правління. Постанови Луцької міської думи про вибори міського самовря-
дування, виділення земельних ділянок. Постанови Луцької міської управи про 
правила торгівлі золотом та сріблом, про будівництво театру. Протоколи засідань 
Луцької міської думи, Луцької міської управи. Закони Української Централь-
ної Ради (1918). Накази Головного Комісара Української Народної Республіки 
(1918). Грамота про прийняття влади гетьманом Скоропадським (1918). Цирку-
ляр Головної комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. Про-
токоли засідань Луцької дільничної виборчої комісії (1918). Інструкція Дирек-
торії Української Народної Республіки про вибори в Конгрес трудового народу 
України (1919). Декларація об’єднаних українських соціалістів м. Луцька (1917). 
Протоколи перевірки діяльності органів Луцького самоврядування. Протоколи 
засідань ревізійної комісії Луцької міської громадської ради. Копії журналів за-
сідань Ковельського повітового розпорядчого комітету. Протоколи дільничних 
виборчих комісій та списки виборців до органів Луцького міського самовря-
дування. Рапорти луцького міського голови та контракти про оренду міських 
земель. Документи про відкриття в м. Луцьку чоловічої гімназії, будівництво 
електростанції, організацію торгових товариств і їх списки, про благоустрій ву-
лиць і площ міста, перевірку міською думою наявності земельних ділянок, що 
орендувались. Інвентарна книга м. Луцька. Постанови і накази Луцької повітової 
і міської міліції. Протоколи засідань виконавчого комітету Луцької повітової і 
міської міліції (1918 – 1919). Листування з Міністерством юстиції, Міністерс-
твом народної освіти, Міністерством праці, Волинським губернським правлін-
ням, Волинським губернським присутствієм, Волинською казенною палатою, 
Волинським приказом громадської опіки, Луцькою міською думою, інспектором 
народних училищ, Луцькою земською управою про приєднання до міста Луць-
ка прилеглих сіл, викуп земель, про окружний суд, утворення міських по квар-
тирному податку присутствій, створення телефонної мережі, відкриття в Луць-
ку біржі праці, аптеки, маслоробні, пекарень, чотирикласного училища, шкіл з 
російською мовою викладання, єврейського народного училища, єврейського 
кладовища, будівництво водопроводу, лікарні, залізниці, про діяльність Луцької 
міської пожежної команди, церковних шкіл, православного Хрестовоздвиженсь-
кого братства, про правила видачі станових і промислових посвідчень, про стяг-
нення податків, дотримання ветеринарно-санітарних правил, про встановлення 
цін на продукти харчування, лісові матеріали, паливо, забезпечення населення 
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продовольчими та промисловими товарами, закупівлю залізних виробів та скла 
для потреб війська, про евакуацію установ та допомогу населенню, яке потерпі-
ло від воєнних дій першої світової війни. Відомості про нарахування податку з 
нерухомого майна м. Ковеля. Кошторис прибутків та видатків м. Ковеля (1886). 
Статистичні відомості про чисельність і рід занять населення м. Луцька. Огляд 
діяльності Острозького Кирило-Мефодіївського братства. Повідомлення луць-
кого міщанського старости про виключення або приєднання осіб до міщан чи 
селян. Посімейні списки селян. Метричні витяги жителів м. Луцька. Списки 
жителів м. Луцька, євреїв, домовласників, власників земельних ділянок, влас-
ників ремісничих закладів, купців, торговців, промисловців. Списки торгових і 
промислових підприємств, навчальних закладів, синагог, молитовних шкіл, єв-
рейських шкіл. Прохання жителів Луцького повіту про відшкодування збитків, 
завданих воєнними діями, про відкриття шкіл. Заяви жителів міста Ковеля про 
зменшення та звільнення від сплати податку. 

Міщанські управи
3 фонди, 101 од., зб., 1892 – 1915 рр. Описи. Рос. мова.
Кашовська міщанська управа, містечко Кашовка Ковельського повіту 
Волинської губернії
Кашовское мещанское управление, ф. 213, 10 спр., 1906 – 1909, 1913 рр. Опис. 
Каталог. Рос. мова.
Мельницька міщанська управа, містечко Мельниця Ковельського повіту 
Волинської губернії
Мельницкое мещанское управление, ф. 251, 63 спр., 1904 – 1915 рр. Опис. 
Каталог. Рос. мова.
Несухоїжинська міщанська управа, містечко Несухоїжі Ковельського повіту 
Волинської губернії
Несухоижское мещанское управление, ф. 252, 28 спр., 1892 – 1914 рр. Опис. 
Каталог. Рос. мова.

Створювалися згідно з пропозицією Державної ради від 29 квітня 1875 р. «Про 
введення міського положення від 16 червня 1870 р. в західних губерніях». Від-
повідали за стягнення податків і зборів з міщан, видавали свідоцтва міщанам на 
одруження, на місце проживання, складали посімейні списки, списки призов-
ників.

Циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління, Волин-
ської казенної палати, Волинського губернського комітету у справах земського 
господарства, Волинської губернської та Ковельської повітової земських управ, 
податного інспектора Ковельського повіту, Ковельського повітового у військо-
вих справах присутствія про державний податок, земський збір з нерухомості, 
про свічкові, гербові збори, про вибори до Державної думи, порядок видачі 
паспортів, військову повинність та складання списків призовників, порядок ве-
дення посімейних списків, про ціни на сільськогосподарські продукти. Закон 
про Державну думу (1905). Адміністративні журнали Волинського губернсь-
кого правління. Ухвали Кашовського міщанського товариства. Відомості про 
стягнення громадського, свічкового, коробочного зборів та податку з нерухо-
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мого майна. Листування з Волинським губернським правлінням, Ковельською 
міською управою, міщанськими старостами, судовими органами, Ковельським 
повітовим справником, становими приставами Ковельського повіту, Ковельсь-
ким повітовим по військовій повинності присутствієм з організаційних, гос-
подарських, фінансових питань. Журнал обліку коробочного збору містечка 
Кашовка. Журнал реєстрації міщан містечка Мельниця, які отримали посвідки 
на проживання (1909). Цінники на продукти сільського господарства по Во-
линській губернії (1913 – 1914). Метричні витяги призовників. Списки платни-
ків податку, громадського та свічкового зборів, призовників. Заяви міщан про 
видачу паспортів, зменшення податків, внесення змін у посімейні списки.

Предводителі дворянства
3 фонди, 12 спр., 1858 – 1913 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинський повітовий предводитель дворянства, м. Володимир-
Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынский уездный предводитель дворянства, ф. 261, 3 спр., 1887 
– 1910 рр. Описи. Рос. мова.
Ковельський повітовий предводитель дворянства, м. Ковель Ковельського 
повіту Волинської губернії
Ковельский уездный предводитель дворянства, ф. 250, 1 спр., 1858, 1892 – 1897, 
1900, 1901, 1907 рр. Опис. Рос. мова.
Луцький повітовий предводитель дворянства, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкий уездный предводитель дворянства, ф. 256, 8 спр., 1858 – 1913 рр. Опис. 
Каталог. Рос. мова.

Діяли на підставі «Установлення про губернії» 1775 р. та «Жалуваної грамоти 
дворянству» 1785 р. Обиралися повітовими дворянськими зібраннями кожні три 
роки, з 1831 р. – затверджувались губернатором. Представляли орган місцевого 
станового самоврядування. Входили до складу найважливіших установ повіту.

Справи про визнання селян вільними людьми та про надання права вику-
пу землі за законом від 21 березня 1888 р. Листування з Селянським поземель-
ним банком про розширення селянських землеволодінь.

Повітові земські управи
3 фонди, 14 спр., 1907 – 1918 рр. Описи. Рос. мова. 
Володимир-Волинська повітова земська управа, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынская уездная земская управа, ф. 414, 1 спр., 1911 р. Опис. Рос. 
мова.
Ковельська повітова земська управа, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельская уездная земская управа, ф. 413, 2 спр., 1913, 1916 рр. Опис. Каталог. 
Рос. мова
Луцька повітова земська управа, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкая уездная земская управа, ф. 85, 11 спр., 1907 – 1918 рр. Опис. Каталог. 
Рос. мова.
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Почали діяти на основі Положення від 2 квітня 1903 р. як повітові управи у 
справах земського господарства. За законом від 14 березня 1911 р. на основі По-
ложення 1890 р. вводились виборні установи – повітові земські управи. Були ви-
конавчими органами повітових земств. Обирались на земських зборах строком 
на 3 роки; складалися з голови і двох членів. Голова повітової управи затверджу-
вався губернатором. Повітові земські управи відали будівництвом доріг, мостів, 
шкіл, організацією медичної допомоги, страхуванням майна, складанням зем-
ських кошторисів та ін. Проте права і компетенція земських управ були дуже 
обмежені. Ліквідовані в 1919 р.

Протокол засідання Луцьких повітових земських зборів (1914). Журнал 
Ковельського повітового земського зібрання (1913). Доповіді Ковельському 
повітовому земському зібранню про земські пошти, телефонну мережу, почат-
кові земські училища, школи, відкриття в м. Ковелі земської бібліотеки, утво-
рення санітарної організації та ін. Рапорти дільничних лікарів Луцького повіту 
про кількість інфекційних хворих, направлених у Луцьку земську лікарню; про 
забезпечення медикаментами лікувальних пунктів та ін. Листування з Волин-
ською губернською земською управою, ветеринарними лікарями про боротьбу 
із заразними хворобами тварин, ізоляцію та знищення хворих тварин, забез-
печення ветеринарних пунктів необхідними інструментами, про штат зем-
ських ветеринарних лікарів. Кошторис доходів і витрат з переліком закладів 
Ковельського земства. Особові справи ветеринарних лікарів та фельдшерів. 
Список мостів, що знаходились на військово-транспортній дорозі Володимир-
Во линськ – Порицьк.

Пульмівське волосне правління, с. Пульмо Володимир-Волинського 
повіту Волинської губернії
Пульменское волостное правление
Ф. 416, 134 спр., 1902 – 1915 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Згідно з Положенням від 19 лютого 1861 р. селяни одержали право утворювати 
власні органи самоврядування – на волосних сходах обирати волосні правління 
та волосні суди. Правління очолював волосний старшина. До правління входили 
сільські старости та збирачі податків. При волосному правлінні був писар. До 
функцій правління входили: розподіл грошових витрат, затверджених волосним 
сходом на потреби волості, продаж майна селян за недоїмки чи борги, нагляд за 
сплатою податків, відбуванням натуральних та рекрутської повинностей, роз-
гляд дрібних суперечок, засвідчення різного роду майнових угод, видача дові-
док. Утримувалось за рахунок селян. Діяльність волосного правління була під 
наглядом мирового посередника. Ліквідоване в 1919 р.

Циркуляри, копії циркулярів, розпорядження Міністерства внутріш-
ніх справ, Департаменту окладних зборів, волинського губернатора, Волин-
ського губернського у селянських справах присутствія, інспектора народних 
училищ Київського навчального округу, Володимир-Волинського повітового 
у військовій повинності присутствія, Володимир-Волинської повітової зем-
ської управи, Волинського відділення Селянського поземельного банку, воло-
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димир-волинського повітового справника, володимир-волинського пристава, 
Ковельсько-Володимир-Волинського з’їзду мирових посередників, мирового 
посередника 1 дільниці Володимир-Волинського повіту про землевпорядку-
вання, зміни у волосному судочинстві, волосні сходи, результати перевірки 
повітових та волосних установ, про утримання шкіл та народних училищ, про 
податки, торгівлю, промисли, надання позик сім’ям військовослужбовців, по-
рядок видачі паспортів населенню, переселення жителів у Сибір, боротьбу з ін-
фекційними хворобами, ремонт доріг, призов ратників, облік новобранців, за-
борону розповсюдження нелегальної літератури, про страхові платежі, пенсії, 
ціни на продукти. Постанови волосного правління (1915). Книги ухвал сіль-
ських сходів (1915). Книги рішень волосного і третейського суду. Опис книг 
і справ волосного суду (1911). Відомості, статистичні відомості про землеко-
ристування, посіви, врожаї, худобу, пасіки, натуральні повинності, стягнення 
окладних зборів, про позичково-ощадні каси, про зайнятість, віросповідання, 
захворювання населення, правопорушників, ціни на продукти, фураж, будма-
теріали, перевізні роботи, про видатки на утримання волосного правління та ін. 
Журнали перевірки торгових і промислових підприємств волості. Листування з 
Волинською губернською управою у справах земського господарства, Волинсь-
кою казенною палатою, інспектором народних училищ Київського навчального 
округу, Володимир-Волинським по військовій повинності присутствієм, Воло-
димир-Волинською повітовою земською управою, Ковельсько-Володимир-Во-
линським з’їздом мирових посередників, мировим посередником 1 дільниці 
Володимир-Волинського повіту, повітовим податним інспектором, становим 
приставом Володимир-Волинського повіту про збір податків, розміри посів-
них площ, перевірку торгівлі, відкриття церковнопарафіяльних шкіл та їх фі-
нансування, переселення жителів волості у Сибір, страхування будівель, облік 
призовників, про заразні хвороби, передплату книг і газет, розгляд скарг селян 
на рішення волосного суду, з кадрових питань та ін. Кошториси видатків волос-
ного правління. Звіт про доходи та видатки волосного правління (1912). Книги 
обліку збору податків. Відомості видачі допомоги сім’ям нижчих військових 
чинів (1915). Інвентарні описи майна волосного правління. Книги опіки сільсь-
ких громад (1910). Купчі на продаж земельних ділянок. Подвірні і люстраційні 
списки сіл Пульмівської волості. Книга обліку ратників державного ополчення 
Пульмівської волості (1908 – 1913). Списки волосних і сільських посадових 
осіб, присяжних засідателів, ратників, призовників, нижчих чинів запасу армії 
та флоту. Іменні списки домовласників, платників страхових внесків, євреїв.

Смідинське сільське управління, с. Смідин Ковельського повіту Во-
линської губернії
Смидынское сельское управление
Ф. 394, 288 спр., 1833 – 1870 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Найнижча інстанція господарсько-адміністративного управління сільською гро-
мадою. Утворене під час проведення реформи державного села графом П. Д. Ки-
сельовим 1837 – 1841 рр. Розподіл державних селян на сільські громади із запро-
вадженням сільського сходу, сільського управління й розправ у правобережних 
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українських губерніях проходив відповідно до «Установлення про управління 
державним майном в західних губерніях» від 28 грудня 1839 р. Смідинське сіль-
ське управління підпорядковувалось Ковельському окружному управлінню де-
ржавного майна. Складалось із сільського старшини, старост, збирачів податку. 
Займалося розкладкою і збиранням податків, питаннями землекористування, 
вирішенням родинних розподілів майна, призначенням опікунів, попечителів, 
підтриманням порядку, виносило ухвали про прийом у члени громади, призна-
чення селян у рекрути.
Після селянської реформи 1861 р. сільські управління перетворені в органи за-
гальноселянського самоврядування. Вищою інстанцією для сільського управ-
ління стало волосне правління. Після 1866 р. Смідинське сільське управління 
стало волосним правлінням.

Циркуляри, розпорядження Міністерства державного майна, волинсько-
го губернатора, Волинської палати державного майна, Ковельського окружного 
управління державного майна про порядок переходу державних селян в інші 
громади чи стани, порядок стягнення податків з селян, вільних людей та звіль-
нення від податків церковних старост, про передачу та оренду землі, патентний 
збір за продаж алкогольних напоїв, про порядок розв’язання селянських спорів, 
про опіку над сиротами, навчання селянських дітей у парафіяльних школах, 
навчання селянських хлопчиків ремесел, боротьбу з інфекційними захворюван-
нями, проведення щеплення від віспи, покарання селян за злочини, виселення 
у Сибір селян, які вчинили злочини, страхування державних маєтків, боротьбу 
з пожежами, рекрутську повинність, будівництво громадських будівель, цер-
ков, лазень, ремонт доріг, виробництво цегли та ін. Укази Волинської казенної 
палати про збір податків з казенних селян, заборону відпуску селян на заробіт-
ки, про наймання робітників на заготівлю лісу для кораблебудування, будів-
ництво хлібних комор, про заборону бродяжництва циган та ін. Розпорядження 
Ковельського окружного управління державного майна про конфіскацію майна 
дворян, які брали участь у польському повстанні 1831 р. (1849). Повідомлен-
ня про затримання учасників повстання (1846). Книги запису ухвал сільських 
сходів Смідинського староства про збір державних податків, наділення держав-
них селян земельними ділянками, розподіл вільних земель, покарання селян, 
про розгляд скарг. Книги запису ухвал сільських сходів Паридубської сільсь-
кої громади про збір державних податків, призначення селян у рекрути та ін. 
Книга запису ухвал Смідинської сільської розправи. Книги обліку та відомості 
про посіви, врожаї, хлібні запаси сільських магазинів, збір податків, кількість 
вільних селян, відставних солдатів, наявність худоби в селян Смідинської та 
Паридубської сільських громад. Табелі про кількість казенних селян, їх дворів, 
землі, худоби, зайнятість та ін. Книги запису зауважень управляючого Волин-
ською палатою державного майна при перевірках сільського управління (1847, 
1848). Річні звіти Смідинського сільського управління. Листування з Ковель-
ським окружним управлінням державного майна про продаж, оренду, розподіл 
землі, про врожаї, натуральні повинності селян, про заохочення селян, які 
займались садівництвом, городництвом, бджільництвом, про порядок видачі 
селянам, циганам, євреям паспортів, будівництво церков, лазень, рекрутський 
набір, кримінальні злочини, захоплення казенної землі і сінокосів міщанами 
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та ін. Журнали реєстрації кореспонденції. Книги прибутків та видатків Смі-
динського сільського управління. Книги прибутків та видатків Паридубського 
фільварку. Окладні листи. Штрафні книги розправи. Відомості про огляд меж 
казенних маєтків Смідинського сільського управління (1849 – 1850). Ревізькі 
реєстри. Списки церковних старост, платників податків, рекрутів. Посімейні 
списки селян Смідинської сільської громади (1865). 

З’їзди мирових посередників
2 фонди, 29 спр., 1858, 1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1915 рр. 
Описи. Рос. мова.
Ковельсько-Володимир-Волинський з’їзд мирових посередників, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельско-Владимир-Волынский съезд мировых посредников, ф. 188, 1 спр., 1858, 
1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр. Опис. Рос. мова.
Луцько-Дубенський з’їзд мирових посередників, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцко-Дубенский съезд мировых посредников, ф. 137, 28 спр., 1910 – 1915 рр. 
Описи. Рос. мова.

Інститут мирових посередників був створений після селянської реформи 1861 р. 
для введення уставних грамот та розгляду спірних питань щодо поземельних 
стосунків між поміщиками і селянами. Підпорядковувався Волинському гу-
бернському у селянських справах присутствію. Мирові посередники повіту чи 
двох суміжних повітів складали з’їзд, який очолював повітовий предводитель 
дворянства. З’їзд розглядав скарги на дії та рішення мирових посередників, роз-
бирав окремі справи щодо спорів між поміщиками та селянськими громадами. 

Справи щодо клопотання громадян про визнання за ними права викупу 
землі за законом від 21 березня 1888 р.

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ

Повітові рекрутські присутствія
3 фонди, 35 спр., 1803, 1815, 1824, 1831, 1837, 1844 – 1845, 1853, 1855, 
1859 – 1866, 1868 – 1869 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинське повітове рекрутське присутствіє, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынское уездное рекрутское присутствие, ф. 360, 2 спр., 1868 – 
1869 рр. Опис. Рос. мова.
Ковельське тимчасове рекрутське присутствіє, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинської губернії
Ковельское временное рекрутское присутствие, ф. 365, 4 спр., 1837, 1844, 
1865 рр. Опис. Рос. мова.
Луцьке повітове рекрутське присутствіє, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Луцкое уездное рекрутское присутствие, ф. 253, 29 спр., 1803, 1815, 1824, 1831, 
1845, 1853, 1855, 1859 – 1866  рр. Описи. Каталог. Рос. мова.
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Засновані після утворення в 1796 р. Волинської губернії згідно з царським Ука-
зом від 19 вересня 1776 р. про рекрутський набір. Відали усіма справами сто-
совно відбування рекрутської повинності. Складались із місцевого повітового 
предводителя дворянства, городничого, військового та медичного прийомщиків. 
Підпорядковувались Волинській казенній палаті. Працювали тільки під час рек-
рутських наборів. Ліквідовані в 1874 р. у зв’язку з введенням загальної військо-
вої повинності.

Копія маніфесту Імператора Олександра ІІ про рекрутський набір (1862). 
Вказівки Волинського губернського управління, Волинської казенної пала-
ти про проведення рекрутського набору. Протоколи засідань Волинського 
губернського правління про проведення набору в рекрути. Ухвали волосних 
сходів, оголошення про набір у рекрути. Журнали Луцького повітового рек-
рутського присутствія. Відомості про кількість рекрутів у Володимир-Волин-
ському повіті (1869). Відомість про необхідну кількість рекрутів по Луцькому 
повіту (1863). Листування з Волинською казенною палатою, Волинською пала-
тою державного майна та плани про набір рекрутів. Списки рекрутів. Списки 
поміщиків Луцького повіту, які мали більш ніж 250 кріпаків. Заяви про звіль-
нення з рекрутів. Бланк квитанції на прийняття в рекрути.

Повітові військові начальники
2 фонди, 51 спр., 1890, 1891, 1895 – 1897, 1905 – 1917 рр. Описи. Рос. 
мова.
Володимир-Волинський повітовий військовий начальник, м. Володимир-
Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынский уездный воинский начальник, ф. 500, 1 спр., 1914 р. 
Опис. Рос. мова.
Ковельський повітовий військовий начальник, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинської губернії
Ковельский уездный воинский начальник, ф. 266, 50 спр., 1890, 1891, 1895 – 
1897, 1905 – 1917 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

Повітовий військовий начальник очолював найнижчу інстанцію місцевого вій-
ськового управління, що було утворене на підставі статуту про військову повин-
ність від 1 січня 1874 р. Управління керувало прийомом, розподілом і відправ-
кою новобранців, а також обліком військовослужбовців запасу і відправкою їх у 
діючу армію під час війни. Повітовий військовий начальник виконував функції 
коменданта у місці свого перебування, був членом військового присутствія, го-
ловував у комісіях для медичного засвідчення дієздатності призовників.

Копії циркулярів, директивні вказівки штабу Варшавського військового 
округу, Управління Варшавської місцевої бригади, Управління 9-ої місцевої 
бригади м. Києва з питань мобілізації та організаційних питань. Накази коман-
дуючого Люблінською армією (1890). Донесення, відомості про стан зброї та 
боєприпасів Управління ковельського повітового військового начальника, Ко-
вельської конвойної команди (1912 – 1914). Звіт комісії про перевірку мобіліза-
ційної готовності Управління володимир-волинського повітового військового 
начальника. Пояснення начальника до зауважень комісії (1914). Листування 
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зі штабом Варшавського військового округу, Ковельським повітовим у війсь-
ковій повинності присутствієм, військовими частинами про проведення мо-
білізації, облік військовозобов’язаних запасу, розподіл на розряди офіцерських 
чинів запасу, набір та звільнення військовозобов’язаних, про перевірку стану 
здоров’я військовослужбовців, з фінансових та господарських питань. Мар-
шрути Люблінської армії при маневрах у Волинській губернії (1890). Відо-
мості на видачу платні. Послужні списки офіцерів Управління ковельського 
повітового військового начальника (1891). Алфавітний список нижчих чинів 
військовозобов’язаних запасу Ковельського повіту. Описи секретно-мобіліза-
ційних документів Управління ковельського повітового військового начальни-
ка (1895 – 1897).

Комісії військового суду
2 фонди, 17 спр., 1863 – 1864 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинська військово-слідча комісія, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Военно-следственная комиссия, учреждённая в г. Владимир-Волынске, ф. 515, 
10 спр., 1863 – 1864 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Володимир-Волинська комісія воєнно-польового суду, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Комиссия полевого военного суда, учреждённая в г. Владимир-Волынске, ф. 516, 
7 спр., 1863 – 1864 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.

З 17 січня 1863 р. по 23 грудня 1864 р. у Володимир-Волинському повіті тривав 
воєнний стан у зв’язку з польським повстанням у Росії. На час дії воєнного стану 
у повіті призначався військовий начальник, якому підпорядковувались військові 
та поліцейські чиновники і всі місцеві жителі, які підлягали військовому слідс-
тву і суду за польовими воєнними законами. Для ведення слідства і здійснення 
суду над військовими злочинцями у м. Володимирі-Волинську за наказом гене-
рала 3-ї кавалерійської дивізії від 3 травня 1863 р. відновила свою діяльність 
військово-слідча комісія та на основі наказу командуючого військами Київсь-
кого військового округу від 25 травня 1863 р. почав діяти військово-польовий 
суд. Суд відразу приступав до розгляду справи і виносив обвинувальний вирок, 
який виконувався негайно. Військово-польовий суд фактично був органом поза-
судової розправи, зважаючи на відсутність захисту та неможливість оскарження 
вироку підсудного. Складався з голови та 4 асесорів. Слідча комісія складалася 
з голови та 2 асесорів. Комісії суду припиняли діяльність після відміни воєнного 
стану та по закінченні ведення справ.

Наказ військового міністра про відміну покарання шпіцрутенами вій-
ськових нижчих чинів. Накази та розпорядження командуючого військами 
Київського військового округу. Копії наказів та розпоряджень командуючого 
військами Київського військового округу про ведення справ учасників поль-
ського повстання 1863 р. Повідомлення начальника штабу Північно-Західного 
загону про осіб, які знаходились під наглядом. Накази військових частин, пові-
домлення та листування зі штабами про призначення членів комісій. Листуван-
ня з Київською комісаріатською комісією, штабом Північно-Західного загону, 
Волинською казенною палатою, Володимир-Володимирським повітовим каз-
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начейством про зв’язок деяких поміщиків з польським повстанням, з фінансо-
вих питань. Журнали реєстрації кореспонденції.

Луцька повітова оціночна комісія, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкая уездная оценочная комиссия
Ф. 202, 59 спр., 1916 – 1919 рр. Опис. Рос. мова.
Створена на підставі наказу головнокомандувача Південно-Західного фронту 
генерала-ад’ютанта Брусилова від 11 травня 1916 р. До функцій комісії входи-
ло: оцінка збитків, завданих населенню воєнними діями, неправомірними діями 
військових чинів, мародерством, прийом і розгляд заяв громадян про встанов-
лення розміру збитків та їх компенсацію. Припинила діяльність у 1919 р. 

Справи щодо визначення збитків, завданих під час військових дій меш-
канцям Луцького повіту.

СУД, ПРОКУРАТУРА, НОТАРІАТ

Повітові суди
3 фонди, 6330 спр., 1791 – 1891 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Володимир-Волинський повітовий суд, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимирский уездный суд, ф. 359, 1343 спр., 1791 – 1891 рр. Описи. Каталог. 
Рос., пол. мови.
Ковельський повітовий суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельский уездный суд, ф. 363, 2536 спр., 1795 – 1887 рр. Описи. Каталог. Рос., 
пол. мови.
Луцький повітовий суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий уездный суд, ф. 361, 2451 спр., 1797 – 1874 рр. Описи. Каталог. Рос., 
пол. мови.

Утворені в 1796 р. згідно з «Установленням про губернії» 1775 р. під назвою 
«повітові земські суди». У 1831 р. були перейменовані в повітові суди. Були 
першою судовою інстанцією для вирішення кримінальних та цивільних справ 
дворян на території повіту. Складались із повітового судді і двох засідателів, які 
обирались на три роки дворянами повіту і затверджувались губернатором. До 
1831 р. підпорядковувались Волинському головному суду, з 1831 р. – палатам 
цивільного і кримінального суду. Ліквідовані в 1872 р.

Копії маніфестів, указів імператорів Павла І, Олександра І, Миколи І, 
Олександра ІІ. Копії указів Сенату до маніфестів імператора Миколи І 1826 р., 
1841 р. Копія доповіді Правительствуючого сенату про утворення Волинської 
губернії за указом Павла І від 12 грудня 1796 р. (Ф. 363, оп.1, спр. 10). Укази, 
циркуляри, розпорядження Правительствуючого сенату, Міністерства юстиції, 
київського військового, подільського і волинського генерал-губернатора, Во-
линського губернського правління, Волинської палати державного майна, Во-
линського головного суду, Волинської палати кримінального суду, Волинської 
палати цивільного суду, губернського прокурора. Протоколи засідань судів. 
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Журнали засідань судів. Ухвали, постанови, вироки судів. Відомості Луцького 
повітового суду про стан викупної справи по Луцькому повіту щодо викуп-
них актів (1868 – 1872). Зауваження губернатора про стан діловодства, роботу 
повітових та земських присутствених місць губернії. Листування з Міністерс-
твом юстиції, Волинським губернським правлінням, волинським губернським 
прокурором, судовими установами, Волинською контрольною палатою, ко-
вельським повітовим предводителем дворянства, повітовими казначействами, 
Ковельським міським магістратом про роботу суду, про зміни та доповнення 
статей «Зводу законів», про казенні і приватні маєтки, заборону придбання 
євреями земель у прикордонній смузі, про коробочний збір, ведення судових 
справ, службу цивільних чиновників, експертизу архівних документів, з фі-
нансових питань та ін. Кримінальні та цивільні справи. Справи про конфіска-
цію маєтків учасників польських повстань 1831 р., 1863 р. Справи про купчі. 
Реєстр заборон, зняття заборон на продаж маєтків (1799). Витяги з гродських 
книг Луцького замку, земських, підкоморських книг Луцького повіту, головних 
трибунальних книг Волинського воєводства ХVI – XVIIІ століть. Статут про 
проведення народного перепису (1857). Справа про роботу архіву Луцького 
повітового суду (1852 – 1859). Справа про ліквідацію Луцького повітового суду 
(1872) (Ф. 361, оп. 1, спр. 2265). Документи про доходи і витрати Луцького 
повітового суду. Описи справ Ковельського повітового суду та справ, що були 
передані з Ковельського міського магістрату у зв’язку з його ліквідацією. Осо-
бові справи, анкетні дані, формулярні списки членів судів. Справи про прий-
няття на службу, переміщення, звільнення чиновників судів. Ревізькі відомості, 
свідоцтва жителів губернії (1833). Списки родових дворян.

Горохівський повітовий суд
Гороховский уездный суд
Ф. 523, 1 спр., 1785 р. Опис. Рос. мова.

Справа про втечу рекрута-кріпака.

Підкоморські суди
2 фонди, 5 спр., 1800 – 1801, 1819 – 1827, 1829 – 1831 рр. Описи. Рос., 
пол. мови.
Ковельський підкоморський суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельский подкоморский суд, ф. 497, 2 спр., 1821 – 1827, 1829 – 1831 рр. Опис. 
Рос., пол. мови.
Луцький підкоморський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий подкоморский суд, ф. 496, 3 спр., 1800 – 1801, 1819 – 1824 рр. Опис. 
Рос., пол. мови.

Встановлені за Литовським статутом 1566 р. У Правобережних губерніях Росії 
після деякої перерви були відновлені законом 6 лютого 1797 р. Станові суди 
першої інстанції у межових справах. Компетенцією підкоморських судів був 
розгляд земельних спорів. Апеляційною установою був Волинський головний 
суд. Іменним указом від 11 січня 1832 р. посади підкоморіїв та коморників були 
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ліквідовані, а їх функції стали виконувати повітові судді. В 1834 р. підкоморські 
суди перейменовані на межові суди, які були ліквідовані одночасно із забороною 
дії Литовського статуту іменним указом від 25 червня 1840 р. 

Укази Волинського губернського правління. Актова книга Ковельсько-
го підкоморського суду. Настільні реєстри. Формулярний список про службу 
членів судів.

Словесні суди
3 фонди, 3 спр., 1806 – 1808, 1831 – 1833, 1868 – 1871 рр. Описи. Рос., 
пол. мови. 
Володимир-Волинський словесний суд, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынский словесный суд, ф. 492, 1 спр., 1806 – 1808 рр. Опис. Пол. 
мова.
Ковельський словесний суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельский словесный суд, ф. 493, 1 спр., 1868 – 1871 рр. Опис. Рос. мова.
Луцький словесний суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий словесный суд, ф. 494, 1 спр., 1831 – 1833 рр. Опис. Рос., пол. мови.

Словесні суди запроваджені указом Сенату від 17 лютого 1838 р. для спрощено-
го розгляду торговельних, вексельних та інших справ при магістратах, які були 
для них апеляційною та ревізійною інстанцією. Ліквідовані указом Сенату від 
11 лютого 1872 р. 

Журнал засідань Володимир-Волинського словесного суду. Книга за-
писів судових ухвал Ковельського словесного суду за позовами. Журнал реєст-
рації судових справ Луцького словесного суду.

Сирітські суди
2 фонди, 562 спр., 1867 – 1919 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Ковельський сирітський суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельский сиротский суд, ф. 495, 1 спр., 1867 – 1874 рр. Опис. Рос. мова.
Луцький сирітський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий сиротский суд, ф. 4, 561 спр., 1882 – 1919 рр. Опис. Рос., пол. мови.

Утворені при міських магістратах після 1796 р. згідно з «Установленням про 
губернії» 1775 р. для завідування опікою над сиротами, вдовами, хворими горо-
дянами міських станів і дворян та їх майном. На чолі суду стояв міський голова. 
Припинили діяльність у 1919 р.

Справи про встановлення опіки над сиротами, хворими, майном. Витяги 
з посімейних списків. Описи рухомого майна осіб. Книги запису приходу і ви-
датків грошових сум Луцького сирітського суду.

Луцький окружний суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії
Луцкий окружный суд
Ф. 49, 2398 спр., 1868 – 1928 рр. Опис. Каталог. Рос., пол. мови.
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Створений 29 червня 1880 р. Був судом першої інстанції. Його компетенція по-
ширювалась на Володимир-Волинський, Дубенський, Ковельський, Кременець-
кий, Луцький, Ровенський повіти Волинської губернії. З 1918 р. віданню Луць-
кого окружного суду підлягали Пінський та Острозький повіти. Мав відділи: 
кримінальний, цивільний, реєстраційний та канцелярію. Розглядав кримінальні 
і цивільні справи, здійснював реєстрацію виробничих, споживчих і просвітніх 
товариств. Підпорядковувався Київській судовій палаті. В липні 1915 р. у зв’язку 
з наступом австрійських військ суд був евакуйований в м. Ставрополь, де знахо-
дився до осені 1918 р. Ведення справ Луцького судового округу було тимчасово 
покладено на Житомирський суд. Припинив свою діяльність у червні 1919 р.

Царські укази, укази Правительствуючого сенату (1915). Копії указів та 
розпоряджень Міністерства юстиції з організаційних питань (1912 – 1917). 
Копії Закону Ради народних міністрів УНР про амністію, постанови Директорії 
УНР про полегшення становища карних злочинців, обіжника Міністерства су-
дових справ УНР про повідомлення повітових військових начальників при аре-
шті колишніх офіцерів російської армії. Рапорти повітових судових виконавців 
про виконання службових доручень. Листування з Міністерством юстиції, го-
ловою Київської судової палати про особовий склад Луцького окружного суду. 
Статистичні відомості про рух кримінальних та цивільних справ. Реєстри справ 
цивільного та кримінального відділів по повітах. Журнали обліку розгляду су-
дових справ на публічних судових засіданнях. Кримінальні та цивільні справи. 
Справи про реєстрацію споживчих, виробничих, благодійних, освітніх това-
риств, кооперативів, спілок, трудових артілей. Розподіл прокурорських дільни-
ць (1918). Книга запису речових доказів (1910 – 1920). Алфавітна книга камери 
прокурора суду (1917 – 1919). Списки, особові справи службовців суду.

Геєк Федір Федорович, присяжний повірений округу Київської 
судової палати при Луцькому окружному суді 
Геек Фёдор Фёдорович, присяжный поверенный
Ф. 169, 3 спр., 1904 – 1914 рр. Опис. Рос., нім. мови.
Присяжний повірений – адвокат при окружному суді. Правову регламентацію 
інститут адвокатури отримав за Судовими статутами від 20 листопада 1864 р. 
Присяжні повірені могли брати на себе представництво в цивільних і захист 
у кримінальних справах, що розглядалися в окрузі, до якого вони були припи-
сані. 
Геєк Федір-Костянтин Федорович, 1873 р. народження, євангелістсько-люте-
ранського віросповідання. Закінчив у 1897 р. Санкт-Петербурзький університет, 
де навчався на юридичному факультеті.
27 листопада 1904 р. призначений присяжним повіреним при Луцькому окруж-
ному суді Київської судової палати з проживанням в м. Ровно, з 12 липня 1906 р. 
по 15 січня 1915 р. – в м. Луцьку.

Прохання, позови, заяви, скарги громадян. Телеграми.
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З’їзди мирових суддів
2 фонди, 130 спр., 1905 – 1920 рр. Описи. Рос., укр., пол. мови.
З’їзд мирових суддів Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Съезд мировых судей Владимир-Волынского судебно-мирового округа, ф. 347, 
27 спр., 1909 – 1918 рр. Описи. Рос. мова.
З’їзд мирових суддів Луцького судово-мирового округу, м. Луцьк Луцького 
повіту Волинської губернії
Съезд мировых судей Луцкого судебно-мирового округа, ф. 292, 103 спр., 1905 
– 1920 рр. Опис. Рос., укр., пол. мови.

Апеляційні інстанції на рішення мирових суддів. Почали свою діяльність на 
Волині у 1872 р. згідно з судовою реформою 1864 р. Складались із почесних і 
дільничих мирових суддів кожного судово-мирового округу. На чолі з’їзду стояв 
голова, який призначався міністром юстиції. Канцелярією і підготовкою справ 
для слухання керував т. зв. неодмінний член суду. З’їзди мирових суддів розгля-
дали вироки і рішення мирових суддів за скаргами сторін. Підпорядковували-
ся судовій палаті. Нагляд за їх діяльністю здійснювали департаменти сенату і 
міністр юстиції. В липні 1915 р. були евакуйовані в м. Самару. Припинили свою 
діяльність у 1919 р.

Циркуляри Міністерства юстиції про право покладання виконання рішень 
волосних та верхніх сільських судів на посадових осіб волосного і сільського уп-
равлінь та нижчих чинів поліції, про особовий склад судових установ, службовці 
яких призивались на війну, про виконання ратифікованої конвенції між Росією та 
Грецією про спадщини (1915). Копії циркулярів Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства фінансів, вказівки члена міжвідомчої комісії при штабі Київського 
військового округу, голови Луцького окружного суду, управляючого Волинської 
казенної палати щодо евакуації майна, службовців та їх сімей на випадок воєнних 
дій, про видачу грошової допомоги. Положення, тимчасові правила про вивіз де-
ржавного майна, урядових установ, службовців та їх сімей з прикордонної смуги 
Київського військового округу при воєнних обставинах. Витяги з номенклатури 
державного майна, що підлягало евакуації. Рапорти голови Володимир-Волинсь-
кого з’їзду мирових суддів про стан евакуації (1914 – 1915). Опис майна Володи-
мир-Волинського з’їзду мирових суддів, яке евакуйовувалось. Рапорти, відомості 
про склад сімей службовців судових установ, які евакуйовувались. Журнали роз-
порядчих засідань (1914) та судових засідань (1919) Луцького з’їзду мирових 
суддів. Рапорти судових виконавців. Настільні судові реєстри. Судові справи. 
Листування з волосними судами про їх утримання та ін. Зведені відомості про 
рух цивільних та кримінальних справ у волосних судах (1914). Відомість про 
службовців відомства Володимир-Волинського з’їзду мирових суддів (1916). 
Розрахунки до штатного розпису та кошторис витрат на утримання службовців 
Володимир-Волинського з’їзду мирових суддів. Особові справи судових праців-
ників. Списки членів Луцького з’їзду мирових суддів (1915). Списки службовців 
Луцького з’їзду мирових суддів, які евакуйовувались та тих, які залишались на 
місцях (1914). Списки службовців Володимир-Волинського з’їзду мирових суд-
дів, волосних судів, з яких утримано гроші на потреби війни. Судові повістки.
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Мирові судді
16 фондів, 312 спр., 1892 – 1903, 1911 – 1919 рр. Описи. Рос. мова.
Мировий суддя 1-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 1-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 340, 3 спр., 1911 – 1914 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 3-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
містечко Горохів Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 3-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 341, 10 спр., 1912 – 1914 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 4-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
містечко Любомль Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 4-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 342, 14 спр., 1892 – 1903, 1911 – 1915 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 5-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
с. Шацьк Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 5-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 343, 10 спр., 1913 – 1914 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 6-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
містечко Локачі Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 6-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 344, 26 спр., 1912 – 1915 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 7-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
містечко Порицьк Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 7-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 345, 5 спр., 1912 – 1917 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 8-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 
містечко Дружкополь Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Мировой судья 8-го участка Владимир-Волынского судебно-мирового округа, 
ф. 346, 4 спр., 1911 – 1915 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 1-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м. Луцьк 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 1-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 7, 46  спр., 
1913 – 1919 рр. Опис. Рос., укр., пол. мови.
Мировий суддя 2-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м. Луцьк 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 2-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 8, 34 спр., 
1913 – 1915, 1918 – 1919 рр. Опис. Каталог. Рос., укр. мови.
Мировий суддя 3-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м. Луцьк 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 3-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 56, 38 спр., 
1913 – 1919 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Мировий суддя 4-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, селище Ківерці 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 4-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 68, 47 спр., 
1913 – 1919 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Мировий суддя 6-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, містечко 
Торчин Луцького повіту Волинської губернії
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Мировой судья 6-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 76, 28 спр., 
1912 – 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 7-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, селище Ківерці 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 7-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 83, 7 спр., 
1914 – 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 9-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, містечко Колки 
Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 9-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 78, 12 спр., 
1914, 1915, 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 11-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, містечко 
Бережниця Луцького повіту Волинської губернії
Мировой судья 11-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 255, 10 спр., 
1914 – 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Мировий суддя 14-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, с. Бережниця 
Ковельського повіту Волинської губернії
Мировой судья 14-го участка Луцкого судебно-мирового округа, ф. 352, 18 спр., 
1917 – 1918 рр. Опис. Рос. мова.

Кожен повіт з повітовим містом складав мировий округ, що поділявся на де-
кілька дільниць. У кожній дільниці знаходився один дільничний мировий суддя 
та один почесний мировий суддя. Введені в 1872 р. за судовою реформою 1864 
р. Призначалися міністром юстиції на основі схваленого губернатором списку 
кандидатів. Розглядали цивільні справи за позовами на суму до 500 крб (пізніше 
до 1000 крб), а також дрібні кримінальні справи. Вибирались повітовими зем-
ськими зборами, а в містах – міськими управами на 3 роки з осіб, що володіли 
нерухомим майном не менше як на 3 тис. крб. Влітку 1915 р. у зв’ язку з військо-
вими діями були евакуйовані в м. Самару. Припинили діяльність у 1919 р.

Копії циркулярів, розпоряджень Міністерства юстиції, Луцького з’їзду 
мирових суддів про ведення судових справ, порядок виконання рішень і ви-
років судів, про гербовий збір, казначейство, кабінети науково-судової експер-
тизи, відкриття притулку для поранених і хворих у м. Луцьку, проведення бла-
годійної лотереї на користь поранених і хворих (1914), про правовий захист 
іноземних підданих у Росії та ін. Копія циркуляра Міністерства судових справ 
УНР про українську мову в державних актах і діловодстві (1918). (Ф. 7, оп. 1, 
спр. 41а). Спеціальні вихідні журнали судового слідчого Луцького окружного 
суду. Настільні реєстри справ. Алфавітні книги. 

Відомості про рух цивільних та кримінальних справ. Судові справи. 
Листування з Міністерством юстиції, Луцьким з’їздом мирових суддів із судо-
вих питань. Особові справи судових працівників. 

Повітові стряпчі
3 фонди, 144 спр., 1824, 1828, 1831 – 1832, 1839 – 1842, 1844 – 1872 рр. 
Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинський повітовий стряпчий, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынский уездный стряпчий, ф. 482, 6 спр., 1831 – 1832, 1867 – 
1871 рр. Опис. Рос. мова.
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Ковельський повітовий стряпчий, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельський уездный стряпчий, ф. 480, 119 спр., 1828, 1839 – 1842, 1844 – 
1868 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Луцький повітовий стряпчий, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий уездный стряпчий, ф. 481, 19 спр., 1824, 1839 – 1941, 1853 – 1872 рр. 
Опис. Каталог. Рос. мова.

На Волині були засновані в 1796 р. згідно з «Установленням про губернії» 
1775 р. Тимчасово ліквідовані за царювання Павла І. Відновили діяльність у 
1803 р. Здійснювали нагляд за порядком судочинства. З 1827 р. в їх обов’язки 
входив і нагляд за в’язницями. Призначались губернським правлінням. Звітува-
лись перед губернським прокурором. Ліквідовані в 1872 р. на основі Судових 
статутів 1864 р.

Укази, циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Мініс-
терства юстиції, київського військового, подільського та волинського генерал-
губернатора, Волинського губернського правління, волинського губернського 
прокурора, Волинської казенної палати про заборону вживання чиновниками 
польської мови при виконанні службових обов’язків, про заборону євреям і 
полякам здійснення закладних на нерухомі маєтки, про розкладку податку на 
нерухоме майно у Волинській губернії, про порядок звільнення кріпосних лю-
дей, прискорення розгляду справ у повітових судах про жорстоке поводження 
поміщиків і управителів з кріпосними людьми, про перейменування міських 
і повітових поліцій у поліцейські управління та зміни в їх роботі, штатному 
розписі, бюджеті, про призначення, переміщення та звільнення чиновників, 
про стягнення боргів за векселями Державного банку, проведення рекрутсько-
го набору, перевірку фамільних списків, введення в ужиток клеймованих ваг 
і мір та ін. Звіти, донесення про роботу Ковельського повітового стряпчого. 
Рапорти стряпчого про арештованих Ковельської міської тюрми. Рапорти, до-
несення Ковельського земського суду про злочини на території повіту. Відо-
мості про становище в Ковельській міській тюрмі, злочинців, місцеві промис-
ли повіту, недоїмки коробочного збору. Листування з київським військовим, 
подільським та волинським генерал-губернатором, Волинським губернським 
правлінням, волинським губернським прокурором, Волинською контрольною 
палатою, Волинською казенною палатою, Волинським дворянським депутат-
ським зібранням, Луцьким повітовим тюремним відділенням, начальником 
Луцької повітової команди із судових питань про революційні події 1848 року, 
застосування екзекуцій, зловживання повітового предводителя дворянства та 
поліції, про документи, що підтверджують дворянське походження, про неза-
конну передачу поміщиками селян у рекрути, про ціни на продукти, з фінан-
сових, господарських питань та ін. Судово-статистичні таблиці про діяльність 
судових установ. Статистичні звіти про Ковельський повіт, про в’язнів Ковель-
ської міської тюрми. Судові справи. Справи про встановлення привілеїв і прав 
за містечками, про засвідчення документів на дворянство, видачу свідоцтв про 
право власності на землю, про відкриття нотаріальних контор, про рекрутсь-
кий набір, ревізію міського майна та ін. Формулярні списки стряпчих. Спи-
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сок поміщиків, які мали маєтки в Ковельському повіті, працівників державних 
установ, в’язнів Ковельської міської тюрми. Описи справ, що були передані 
в архів Ковельського повітового суду. Список осіб та установ для внесення їх 
в адрес-календар 1868 р. 

Судові слідчі
3 фонди, 3 спр., 1872 – 1880, 1889 – 1890, 1894 – 1895 рр. Описи. Рос. 
мова.
Судовий слідчий Луцького окружного суду 1-ої дільниці Володимир-
Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Судебный следователь Луцкого окружного суда 1-го участка Владимир-
Волынского уезда, ф. 355, 1 спр., 1869 – 1880 рр. Опис. Рос. мова.
Судовий слідчий Луцького окружного суду 2-ої дільниці Володимир-
Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Судебный следователь Луцкого окружного суда 2-го участка Владимир-
Волынского уезда, ф. 518, 1 спр., 1889 – 1890 рр. Опис. Рос. мова.
Судовий слідчий Луцького окружного суду 4-ої дільниці Володимир-
Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Судебный следователь Луцкого окружного суда 4-го участка Владимир-
Волынского уезда, ф. 393, 1 спр., 1895 р. Опис. Рос. мова.

Інститут судових слідчих запроваджено Судовими статутами 1864 р. Він прий-
шов на зміну судовим стряпчим. Судові слідчі підпорядковувались прокурорам, 
Волинській палаті кримінального і цивільного суду, а пізніше Луцькому окруж-
ному суду. На судових слідчих було покладено попереднє слідство в криміналь-
них справах.

Справи за звинуваченням у нападі на будинок пульмівського волосного 
старшини, за звинуваченням сотника у невиконанні розпорядження пристава, 
про опір поліції німців-колоністів.

Луцький нотаріальний архів, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Луцкий нотариальный архив
Ф. 271, 1931 спр., 1880 – 1929 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Діяв з 1880 р. при Луцькому окружному суді. В архіві зберігалися купчі книги, 
книги запису заборон на купівлю-продаж майна та їхнє зняття. Архівом завіду-
вав старший нотаріус, який мав вести реєстри всіх виписок або копій, які він 
видавав з актових і купчих книг, а також реєстри копій актів, що зберігались в 
архіві, купчі книги, реєстри купчих справ з відповідними покажчиками, книги 
запису отриманого мита, а також журнал усіх здійснених ним операцій. Купчі 
книги і реєстри купчих справ велися окремо для кожного повіту і міста, що вхо-
дили в межі судового округу. Припинив діяльність 1919 р.

Кріпосні книги, реєстри кріпосних справ Володимир-Волинського, Ду-
бенського, Кременецького, Ковельського, Луцького, Ровенського повітів, міст 
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Володимира-Волинська, Дубна, Кременця, Ковеля, Луцька, Ровна. Збірники 
заборон, відміни заборон на нерухоме майно. Реєстри вихідних документів 
старшого нотаріуса Луцького окружного суду. Справи про купчі, продаж маєт-
ків та землі, застави маєтків та майна, про видачу заставних свідоцтв на землю 
та ін. Книги реєстрації нерухомого майна м. Кременця, м. Ровна і Ровенського 
повіту. Виписи з актових книг нотаріусів.

Демочані Дмитро Миколайович, нотаріус, м. Ковель Ковельського 
повіту Волинської губернії
Д. Н. Демочани, Ковельский нотариус
Ф. 59, 91 спр., 1913 – 1915, 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Офіційно посада нотаріусів введена Положенням про нотаріальну частину від 14 
квітня 1866 р., але ведення нотаріальних дій здійснювалось і раніше. Нотаріуси 
складали та засвідчували юридичні акти, видавали копії та виписки. Ковельсь-
кий нотаріус підпорядковувася старшому нотаріусу при Луцькому окружному 
суді, контролювався Луцьким окружним судом.

Справи про укладання купчої, закладної купчої, про складання нотаріаль-
ного духовного заповіту.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ І ТЮРЕМНІ УСТАНОВИ

Земські суди
6 фондів, 341 спр., 1796 – 1876 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Володимир-Волинський нижній земський суд, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимирский нижний земский суд, ф. 489, 10 спр., 1802 – 1830 рр. Опис. Рос., 
пол. мови.
Володимир-Волинський земський суд, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимирский земский суд, ф. 411, 50 спр., 1797 – 1876 рр. Опис. Рос., пол. 
мови.
Ковельський нижній земський суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельский нижний земский суд, ф. 450, 134 спр., 1800 – 1867 рр. Опис. Рос., 
пол. мови.
Ковельський земський суд, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельский земский суд, ф. 483, 15 спр., 1796 – 1811, 1821 – 1854, 1857 – 1858 рр. 
Опис. Каталог. Рос., пол. мови.
Луцький нижній земський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий нижний земский суд, ф. 461, 105 спр., 1796 – 1833 рр. Опис. Рос., пол. 
мови.
Луцький земський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий земский суд, ф. 484, 27 спр., 1817 – 1826, 1828 – 1861 рр. Описи. Рос., 
пол. мови.

У 1775 р. згідно з «Установленням про управління губерніями Російської ім-
перії» були утворені верхні та нижні земські суди, які являли собою виборні 
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дворянські установи. У 1796 р., коли верхні земські суди були скасовані, нижні 
суди на практиці почали називатися земськими судами. Офіційно ця назва була 
затверджена у 1837 р. Земські суди складались із земського справника (голо-
ви) і трьох засідателів. Здійснювали розпорядження державної влади на місцях, 
нагляд за своєчасною сплатою податків, за відбуттям повинностей, слідкували 
за станом шляхів і мостів та виконували судові функції. Підпорядковувались 
губернському правлінню. Ліквідовані згідно із законом від 25 грудня 1862 р. з 
передачею функцій повітовим поліцейським управлінням.

Цивільні та кримінальні справи. Рішення, вироки судів. Реєстри цивіль-
них, духовних, екзекуційних справ Луцького нижнього земського суду. 

Повітові поліцейські управління
3 фонди, 43 спр., 1803, 1835 – 1836, 1839, 1841, 1858 – 1892, 1900 – 1902, 
1907 – 1913 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинське повітове поліцейське управління, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынское уездное полицейское управление, ф. 366, 16 спр., 1803, 
1839, 1841, 1858 – 1876, 1907, 1908 рр. Опис. Рос. мова.
Ковельське повітове поліцейське управління, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинської губернії
Ковельськое уездное полицейское управление, ф. 478, 22 спр., 1835 – 1836, 1859 
– 1892, 1909 – 1913 рр. Опис. Рос. мова.
Луцьке повітове поліцейське управління, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Луцкое уездное полицейское управление, ф. 479, 5 спр., 1859 – 1862, 1867 – 
1870, 1900 – 1902 рр. Опис. Рос. мова.

Створені замість ліквідованих земських судів на підставі «Тимчасових правил» 
про реформу поліції від 25 грудня 1862 р. Очолювались повітовими справника-
ми, які були підвідомчі губернатору. Здійснювали поліцейські функції на тери-
торії повітів. Повітовим поліцейським управлінням підпорядковувались станові 
пристави, а в містечках і посадах, що не мали окремої поліції, – дільничні та 
міські пристави й поліцейські наглядачі. Ліквідовані у квітні 1917 р. «Тимчасо-
вим положенням про міліцію».

Цивільні та кримінальні справи. Витяг з настільних реєстрів Ковельсько-
го повітового поліцейського управління.

Городничі правління
2 фонди, 3 спр., 1850 – 1852, 1856 – 1860 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинське городниче правління, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимирское городническое правление, ф. 513, 1 спр., 1848, 1850 – 1852 рр. 
Опис. Рос. мова.
Ковельське городниче правління, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельское городническое правление, ф. 509, 2 спр., 1856 – 1860 рр. Опис. Рос. 
мова.



39

Розділ І.Фонди періоду Російської імперії (1795 – 1919)

Поліція повітового міста, на чолі якої стояв городничий. До компетенції город-
ничих належали справи охорони порядку, безпеки та добробуту, суду за незначні 
проступки, стягнення, нагляду за торгівлею, видачі свідоцтв на відкриття ви-
нарень, пожежної безпеки, санітарного стану міста. З 1812 р. міській поліції 
передавалось виконання судових вироків. Підпорядковувались губернському 
правлінню. Ліквідовані на підставі «Тимчасових правил» про реформу поліції 
від 25 грудня 1862 р.

Припис Волинської казенної палати про надсилання щорічних відомос-
тей про видані свідоцтва власникам винарень. Свідоцтва про дозвіл на відкрит-
тя винарень і торгівлю напоями. Кримінальна справа. Цивільна справа.

Начальник Ковельської тюрми, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинської губернії
Начальник Ковельской тюрьмы
Ф. 456, 5 спр., 1911, 1914 – 1917 рр. Опис. Рос. мова.
Посада начальника тюрми у Волинській губернії була введена законом Держав-
ної ради «Про устрій управління окремих місць ув’язнення цивільного відомс-
тва та тюремної варти» від 15 липня 1887 р. Тюрма знаходилася у віданні Голо-
вного тюремного управління у складі Міністерства внутрішніх справ, з 1895 р. 
– Міністерства юстиції. Контроль та призначення на посаду начальника тюрми 
здійснював губернатор, з 1890 р. – губернська тюремна інспекція. В підпоряд-
куванні ковельського тюремного начальника знаходились молодші тюремні на-
глядачі.

Справи про службу тюремних наглядачів Ковельської тюрми.

ФІНАНСОВІ ТА ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ

Казначейства
2 фонди, 57 спр., 1828 – 1833, 1864, 1878, 1891, 1898, 1902, 1904 – 1906, 
1911, 1913 – 1918 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Володимир-Волинське повітове казначейство, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынское уездное казначейство, ф. 249, 32 спр., 1828 – 1833, 1905 
– 1906, 1913 – 1918 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Ковельське повітове казначейство, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Ковельское уездное казначейство, ф. 262, 25 спр., 1864, 1878, 1891, 1898, 1902, 
1904 – 1905, 1911, 1914 – 1916, 1918 рр. Описи. Рос. мова.

Фінансово-податкові установи повітів. Утворені на підставі «Установлення про 
губернії» 1775 р. Відали обліком державних прибутків, збором державних по-
датків, видавали свідоцтва на право торгівлі та промислів, продавали гербові па-
пери. До складу казначейства входили: казначей, бухгалтери, касири, рахівничі 
чиновники, писарі. Підпорядковувались Волинській казенній палаті. Припини-
ли свою діяльність у 1919 р.
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Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Волинської казенної 
палати, Державного банку, Управління державними ощадними касами про стяг-
нення прибуткового податку, сприяння розвитку ощадних кас, перетворення де-
яких ощадних кас у самостійні установи, введення в ощадні каси операцій про-
дажу державних процентних паперів, ведення видатків на випадок мобілізації 
армії, фінансування мобілізаційних пунктів, про відкриття та закриття польо-
вих казначейств, постійних казначейств та установ Державного банку в зв’язку 
з воєнним станом, ведення секретного діловодства, охорону казначейств, поря-
док комплектування штату казначейства та ін. Розпорядження, повідомлення 
Державного банку про купівлю та продаж процентних паперів, про курси на 
них, конверсії, обмін та ін. (1915). Звітні відомості про надходження окладних 
та поземельних зборів до Ковельського казначейства. Звіти щодо банківських 
операцій казначейства (1916). Відомості про діяльність Володимир-Волинсь-
кого казначейства (1914 – 1915), наявність кредитів (1915), про майно казна-
чейства, що підлягає вивезенню (1919), про результати підписки на державну 
п’ятивідсоткову воєнну позику (1916 – 1917). Квитанції Державного контролю 
про результати ревізій Волинською та Київською контрольними палатами Во-
лодимир-Волинського повітового казначейства (1866 – 1915). Піврічні фінан-
сові відомості поштових, поштово-телеграфних контор, відділень та ін. (1915). 
Обігові відомості центральної ощадної, поштово-телеграфних кас при Ковель-
ському казначействі. Звіт Ковельської державної ощадкаси при казначействі 
(1914). Листування з Волинською казенною палатою і судовими органами про 
охорону казенного та цінного майна в зв’язку з воєнними діями, порядок виво-
зу цінностей казначейства, про сплату казенних і приватних боргів, про штат 
службовців казначейств. Справи про внесення державних процентних паперів 
на зберігання. Відомості на видачу платні працівникам Володимир-Волинсь-
кого повітового казначейства (1915). Ощадні книжки вкладників ощадкаси при 
Володимир-Волинському казначействі. Списки службовців казначейств, плат-
ників квартирного податку, кредиторів казни. Списки евакуйованих держав-
них кас (1916), польових та кріпосних казначейств (1916). Заяви громадян про 
купівлю державних процентних паперів, облігацій, видачу копій втрачених 
ощадкнижок. 

Акцизні наглядачі
3 фонди, 21 спр., 1837, 1851 – 1862, 1917 рр. Описи. Рос. мова.
Акцизний наглядач Володимирського повіту, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Акцизный надзиратель Владимирского уезда, ф. 487, 8 спр., 1853 – 1862 рр. 
Опис. Рос. мова.
Акцизний наглядач Ковельського повіту, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії
Акцизный надзиратель Ковельского уезда, ф. 488, 12 спр., 1837, 1851 – 1860 рр. 
Опис. Рос. мова.
Луцький акцизний наглядач, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий акцизный надзиратель, ф. 514, 1 спр., 1917 р. Опис. Рос. мова.
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З 1 січня 1851 р. в привілейованих (Маніфестом 1810 р. були підтверджені по-
міщицькі привілеї на вільне винокуріння в південних і західних губерніях, які 
через це отримали назву «привілейованих») губерніях вводилось «Положення 
про акциз із хлібного вина» від 23 листопада 1849 р. Відповідно до цього поло-
ження для нагляду за ходом акцизних зборів з алкоголю та наявністю у шинках, 
корчмах, пивницях, горілчаних магазинах та ін. патентів призначались повітові 
акцизні наглядачі. Підпорядковувались Волинській казенній палаті.
На основі Положення про питний збір від 4 липня 1861 р. були створені гу-
бернські та окружні акцизні управління на чолі з Департаментом неокладних 
зборів Міністерства фінансів, які з 1 липня 1862 р. стали на місцях керувати ак-
цизними зборами. До складу окружного акцизного управління входили наглядач 
та його помічники, які проводили нагляд за всім, що стосується надходження 
акцизних зборів до казни: описували та перевіряли заводи і фабрики, контро-
лювали дотримання встановлених вимог щодо виробництва напоїв та продуктів 
з вина і спирту, попереджали та припиняли безпатентне виробництво і торгівлю, 
притягали до відповідальності чиновників за зловживання і власників заводів та 
торгових закладів за порушення законів про акцизні збори, видавали патенти.

Розпорядження Волинської казенної палати про відкриття шинків, про 
участь акцизного наглядача в контролі за шинками, про способи виміру та виз-
начення потужності винокурних заводів, видачу дозволів на пивоваріння. Ві-
домості про врожай та хід його збирання, про винокурні заводи, про ціни на 
хліб та фураж у Володимир-Волинському повіті. Відомість про стан торгівлі 
спиртними напоями в Ковельському повіті. Листування з Волинською казен-
ною палатою, Володимирським земським судом, становими приставами про 
відкриття шинків, порушення акцизних зборів, про ведення слідств щодо пору-
шення акцизних правил. Алфавітна розрахункова книга тимчасового податку 
з підприємств 1-ої податкової дільниці Луцького повіту. Книги прибутків та 
збуту вина і спирту винокурного заводу та хліба в сільському магазині містеч-
ка Несухоїжі. Справи за звинуваченням у незаконному продажу спиртних на-
поїв. Список патентів на шинки, винарні, склади вина по Ковельському повіту 
(1860). 

Ковельське відділення Російського торгово-промислового банку, 
м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельское отделение Русского торгово-промышленного банка
Ф. 395, 6 спр., 1912 – 1915 рр. Опис. Рос. мова.
Російський торгово-промисловий банк фінансував цукрову промисловість Ук-
раїни. Ковельське відділення банку створене за фінансовою реформою 1860 р. 
Займалось посередництвом у фінансових розрахунках та операціях, перетво-
ренням грошового капіталу у функціонуючий, давало позику під заставу про-
центних паперів, дорогоцінних речей, будівель та земель. Відділення очолював 
керуючий, який призначався міністром фінансів за поданням керуючого банком. 
Ковельське відділення банку ліквідоване у 1919 р. після входження Волині до 
складу Польщі.

Циркуляри Російського торгово-промислового банку. Розпоряджен-
ня, повідомлення, роз’яснення банку про частковий переїзд відділення банку 
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в м. Київ, про відкриття кредитів, ліквідацію поточних рахунків некредитос-
проможних позичальників та з інших фінансових питань. Заяви дворян, міщан, 
селян про відкриття кредитів та відомості про їх кредитоспроможність.

Державна ощадна каса № 248 при Володимир-Волинському 
повітовому казначействі, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Государственная сберегательная касса № 248 при Владимир-
Волынском уездном казначействе 
Ф. 367, 6 спр., 1885 – 1890, 1909 – 1910, 1913 рр. Опис. Рос. мова.
Діяла на основі Статуту міських ощадних кас від 16 жовтня 1862 р., за яким 
ощадні каси переходили під загальне управління Державного банку та могли 
відкриватись при повітових казначействах, міських думах і ратушах. Відкри-
лась 1885 р., після того, як 21 лютого 1884 р. Державному банку було надано 
право відкривати ощадкаси при всіх губернських та повітових казначействах. За 
новим Статутом від 1 червня 1895 р. ощадні каси були визнані державними ус-
тановами та було утворене Управління державними ощадними касами як особ-
ливий відділ у складі Центрального управління Державного банку, який керував 
діяльністю ощадкас. Ощадна каса приймала вклади на зберігання, придбавала 
цінні папери, переказувала вклади в інші ощадні установи, надавала послуги зі 
страхування, давала позички.

Книги оголошень каси.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Ковельське окружне управління державного майна, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинської губернії
Ковельское окружное управление государственных имуществ
Ф. 412, 6 спр., 1809 – 1854 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Створене на основі указу Сенату від 8 січня 1840 р. Підпорядковувалось Волин-
ській палаті державного майна. Завідувало державним майном, селянами округу 
і незаселеними казенними землями, керувало збиранням податків і натуральних 
повинностей з державних селян, здійснювало адміністративне і господарське 
управління округом. Ліквідоване за наказом міністра державного майна від 
9 серпня 1862 р. 

Справи про здачу в оренду маєтку, переведення казенних селян на оброч-
ний стан, наділення землею Маціовського римсько-католицького парафіяльно-
го костьолу.

Повітові у чиншових справах присутствія
3 фонди, 45 спр., 1880, 1882 – 1914 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Ковельсько-Володимир-Волинське повітове у чиншових справах присутствіє, 
м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії
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Ковельско-Владимир-Волынское уездное по чиншевым делам присутствие, 
ф. 265, 16 спр., 1880, 1887 – 1895, 1901, 1910 рр. Описи. Рос. мова.
Луцьке повітове у чиншових справах присутствіє, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкое уездное по чиншевым делам присутствие, ф. 335, 3 спр., 1887 – 1914 рр. 
Опис. Рос., пол. мови.
Луцько-Дубенське повітове у чиншових справах присутствіє, м. Луцьк Луцького 
повіту Волинської губернії
Луцко-Дубенское уездное по чиншевым делам присутствие, ф. 258, 26 спр., 1882 
– 1914 рр. Описи. Рос., пол. мови.

Створювались на підставі закону від 9 червня 1886 р. для проведення чиншо-
вої реформи. За реформою чиншовики отримали право викупу за допомогою 
урядової позики у власність землю, на яку мали право спадкового володіння, 
користування та розпорядження зі згоди верховного власника, який отримував 
постійний оброк (чинш) за ту землю. У чиншових справах присутствія виноси-
ли рішення щодо встановлення прав чиншовиків на землю, визначення розміру 
чиншових ділянок, грошового еквіваленту всіх повинностей, викупної суми та 
розміру урядової позики, оформляли викупні акти. Скарги на рішення повітових 
присутствій розглядались у Волинському губернському у селянських справах 
присутствії.

Рішення Луцько-Дубенського присутствія про передачу чиншових зе-
мель і стягнення заборгованості (1887). Постанови та протоколи мирових по-
середників про чиншові права на землю. Паспорти на чиншову землю (1887). 
Справи про визнання чиншового права на землю. Акти на викуп чиншових 
земель. Журнали Волинського губернського у селянських справах присутствія. 
Заяви, клопотання, скарги селян про визнання чиншового права та викуп чин-
шової землі. Геодезичний опис, плани ділянок чиншових земель. Списки чин-
шовиків.

Повітові землевпорядні комісії
3 фонди, 702 спр., 1906 – 1915 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинська повітова землевпорядна комісія, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимир-Волынская уездная землеустроительная комиссия, ф. 254, 29 спр., 
1910 – 1915 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.
Ковельська повітова землевпорядна комісія, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинської губернії
Ковельская уездная землеустроительная комиссия, ф. 263, 417 спр., 1906 – 
1915 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Луцька повітова землевпорядна комісія, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Луцкая уездная землеустроительная комиссия, ф. 247, 256 спр., 1907 – 1915 рр. 
Опис. Каталог. Рос. мова.

Засновані згідно з указом Сенату від 4 березня 1906 р. для здійснення столи-
пінської аграрної реформи. Відали проведенням землеустрою, організовували 
розверстання землі та перехід селян на хутори і відруби, координували операції 
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з купівлі й продажу землі, організовували та надавали допомогу у справі пере-
селення селян на вільні землі в східні райони Російської імперії.
Повітові землевпорядні комісії складалися з голови – повітового предводителя 
дворянства і членів – голови повітової земської управи та голови з’їзду миро-
вих суддів, мирового посередника і 3 членів, обраних від волосних сходів, щодо 
яких розглядалася справа. Склад комісій не був постійним. Підпорядковувались 
Волинській губернській землевпорядній комісії. 

Циркуляри Головного управління землевпорядкування та землеробства, 
Волинської губернської землевпорядної комісії про «Положення про землеус-
трій», переселення селян у Сибір та азіатську частину Росії, надання позик 
селянам при перенесенні будівель на хутори, агрономічної допомоги селянам, 
продаж казенних земель та ін. Директивні вказівки, розпорядження Головного 
управління землевпорядкування та землеробства, волинського губернатора про 
складання планів проведення земельної реформи, запобігання та обмеження 
дроблення дрібної земельної власності, передачу в оренду землі з держфонду, 
порядок переселення селян на хутори, надання позик та агрономічної допомо-
ги селянам, подання звітності із землевпорядкування, проведення гідротехніч-
них робіт, з організаційних питань. Інструкції Головного управління землевпо-
рядкування і землеробства про ліквідацію пасовищних сервітутів та ін. (1913 
– 1915). Записка Головного управління землевпорядкування і землеробства про 
заходи щодо обмеження дроблення дрібної земельної власності і проект пра-
вил про запобігання дробленню дрібної земельної власності. Постанови, про-
токоли та журнали засідань Волинської губернської землевпорядної комісії, 
повітових землевпорядних комісій про перехід до хутірського та відрубного 
володіння землею, про поділ, відведення земельних ділянок, затвердження ак-
тів купівлі-продажу маєтків, продаж землі, ліквідацію маєтків, про право влас-
ності на землю, що переходила у спадок, обмін землі на казенну, про пересе-
лення селян до Сибіру та інші регіони Росії, видачу позик селянам, розгляд 
заяв та скарг селян. Документи (Проект Закону, правила про скасування па-
совищних і лісових сервітутів, циркуляри Волинського губернатора, журнали 
нарад Волинської губернської землевпорядної комісії, журнали агрономічної 
наради, відомості) про ліквідацію сервітутів. Ухвали сільських сходів, сільсь-
ких товариств про поділ землі на хутори, перехід до хутірського та відрубного 
землекористування. Протоколи засідань наради Агрономічного бюро північно-
західного району Волинської губернії про поділ Ковельського повіту на агро-
номічні ділянки і складання кошторисів агрономічних заходів (1913). Плани, 
відомості про землевпорядні роботи в повіті. Звіти про діяльність повітових 
землевпорядних комісій. Відомості про діяльність Луцької повітової земле-
впорядної комісії з покращення умов землеволодіння та землекористування 
(1907 – 1914). Відомості про хід виконання плану роботи Ковельської повіто-
вої землевпорядної комісії з розподілу землі на хутори та відруби (1913), про 
реєстрацію майна переселенців (1908), видачу позики селянам (1909 – 1911) та 
ін. Фінансові звіти Володимир-Волинської та Ковельської повітових землевпо-
рядних комісій. Листування з Головним управлінням землевпорядкування та 
землеробства, Волинським губернським у селянських справах присутствієм, 
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Волинською губернською землевпорядною комісією, Волинським відділенням 
Селянського поземельного банку про поділ землі на відрубні та хутірські ді-
лянки, про продаж і здачу в оренду казенних земель, проведення землевпо-
рядкування, висушування боліт, переселення селян у Саратовську і Самарську 
губернії, надання агрономічної допомоги, позик селянам, дозвіл німцям на 
придбання ділянок землі, про передплату періодичних видань, з фінансових 
та кадрових питань. Вимогові відомості на видачу платні службовцям землев-
порядних комісій. Статистичні відомості про проведення земельної реформи в 
Ковельському повіті (1908), про діяльність Ковельської повітової землевпоряд-
ної комісії (1908 – 1911). Відомості про особовий склад та списки службовців 
Луцької повітової землевпорядної комісії. Список та посвідчення працівників 
Володимир-Волинської повітової землевпорядної комісії. Списки працівни-
ків повітової землевпорядної комісії, селян. Посімейні списки переселенців. 
Посімейні списки орендарів. Списки селянських господарств. Плани і списки 
ділянок землі північно-східних районів Росії, призначених для переселенців 
(1914). Прохання, заяви селян про розподіл, виділення, купівлю, оренду, осу-
шування землі, надання позик, переселення в північно-східні райони Росії та 
ін. Скарги. 

УСТАНОВИ БУДІВНИЦТВА ТА ЗВ’ЯЗКУ

Володимир-Волинська будівельна комісія з відбудови 
Мстиславового храму, м. Володимир-Волинськ 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Комиссия по восстановлению Мстиславова храма 
в г. Владимир-Волынске
Ф. 364, 4 спр., 1897 – 1900 рр. Опис. Рос. мова.
Точна дата заснування та ліквідації не встановлена. Відбудова Успенського со-
бору ХІІ ст. у Володимирі-Волинському тривала протягом 1896 – 1900 років. 
Володимир-Волинська будівельна комісія складала угоди та проводила розра-
хунки щодо виконання будівельних робіт, відала питаннями придбання, до-
ставки і заготівлі будівельних матеріалів, наймом робітників на будівельні ро-
боти, наглядала за ходом відновлювальних робіт. До складу комісії входили: 
в. о. голови комісії, протоієрей, архітектор, намісник монастиря, священик, 
міський голова, мировий посередник, повітовий казначей, повітовий справ-
ник. Роботу комісії курирував Житомирський губернський комітет з відбудови 
Мстиславового храму. 

Копії журналів засідань Житомирського губернського комітету з відбу-
дови Мстиславового храму. Журнали засідань Володимир-Волинської буді-
вельної комісії. Листування з заводами, фабриками про постачання і оплату 
будматеріалів. Акти комісії про виконання відновлювальних робіт. Акти комісії 
про розрахунок за будматеріали. Відомості на видачу заробітної плати поден-
щикам. Контракти, рахунки, заяви.
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Поштові і поштово-телеграфні відділення
4 фонди, 148 спр., 1893 – 1919 рр. Описи. Рос. мова.
Буцинське поштове відділення, с. Буцин Ковельського повіту Волинської губернії
Буцинское почтовое отделение, ф. 490, 93 спр., 1893 – 1918 рр. Описи. Каталог. 
Рос. мова.
Кам’яно-Коширське поштово-телеграфне відділення, містечко 
Кам’яно-Коширськ Ковельського повіту Волинської губернії
Каменно-Коширское почтово-телеграфное отделение, ф. 521, 1 спр., 1909 – 
1910 р. Опис. Рос. мова.
Ковельське залізничне поштове відділення ІІІ відділу, м. Ковель Ковельського 
повіту Волинської губернії 
Ковельское железнодорожное почтовое отделение ІІІ отдела, ф. 457, 1 спр., 
1909 р. Опис. Рос. мова.
Ратнівське поштово-телеграфне відділення, містечко Ратно Ковельського повіту 
Волинської губернії
Ратненское почтово-телеграфное отделение, ф. 491, 53 спр., 1895 – 1919 рр. 
Описи. Каталог. Рос. мова.

Створені згідно з положенням про органи зв’язку від 28 травня 1885 р. Здійсню-
вали прийом і передачу кореспонденції, бандеролей, посилок, грошових пере-
казів, передплату і доставку газет, журналів. Проводили вилучення забороненої 
кореспонденції. При відділеннях діяли поштово-телеграфні ощадкаси. Підпо-
рядковувались начальнику Київського поштово-телеграфного округу. Ковельсь-
ке залізничне поштове відділення підпорядковувалось Управлінню ІІІ відділу 
перевезення пошти залізницями, яке знаходилось у Варшаві. Припинили діяль-
ність у 1919 р.

Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу. Листу-
вання з начальником Київського поштово-телеграфного округу, начальником 
ІІІ відділу перевезення пошти залізницями, Житомирською та Ковельською 
поштово-телеграфними конторами, Ковельським казначейством, Ковельською 
державною ощадкасою № 251 про прийом та пересилку телеграм, надсилання 
контрольних марок, запобігання помилкам при видачі грошей з ощадкнижок, 
про знищення документів, у яких закінчився строк зберігання, з фінансових 
та кадрових питань. Книги реєстрації вхідних та вихідних документів. Ста-
тистичні відомості про роботу Буцинського поштового та Ратнівського пош-
тово-телеграфного відділень. Акти ревізій поштових відділень та ощадкас. 
Відомості про обіги поштово-телеграфної ощадкаси № 13. Книги для запису 
початкових внесків вкладників поштово-телеграфної ощадкаси № 4. Ощадна 
книжка Буцинського поштового відділення (1909). Фінансові звіти Буцинсько-
го поштового відділення. Книги запису отриманих грошових переказів, стра-
хової кореспонденції, приватних посилок. Приймально-здавальні описи майна, 
грошей, цінностей і документів Буцинського поштового відділення. Відомість 
про стан охорони Буцинського поштового відділення. Вимогові відомості ут-
римання особового складу відділень. Список особового складу Ковельського 
залізничного поштового відділення. Списки поштових і поштово-телеграфних 
відділень Волинської губернії для евакуації. Списки дозволених і заборонених 
періодичних видань. Описи фальшивих кредитних білетів і поштових марок. 
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ОПІКУНСЬКІ УСТАНОВИ

Володимир-Волинська повітова дворянська опіка, м. Володимир-
Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимирская дворянская опека
Ф. 498, 1 спр., 1824 – 1835 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Утворена після входження Волині до Російської імперії на підставі «Установ-
лення про губернії» 1775 р. Відносилась до відомства Міністерства юстиції. 
Опіку очолював повітовий предводитель дворянства. Займались питаннями опі-
ки малолітніх сиріт і вдів дворянського походження та їх майна. 

Документи про опіку маєтку с. Іваничі.

Луцький повітовий тюремний комітет, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкий уездный тюремный комитет
Ф. 512, 1 спр., 1866 – 1871 рр. Опис. Рос. мова.
Повітові тюремні комітети у Волинській губернії відкривалися згідно з циркуля-
ром Київського військового, Подільського та Волинського генерал-губернатора від 
1 квітня 1841 р. на основі правил благодійного Товариства піклувального про тюрми 
(засноване в Росії 19 липня 1819 р.). За Статутом товариства 1851 р. воно перетво-
рювалося із суто благодійницької громадської організації в орган адміністративної 
влади. В 1855 р. товариство було приєднане до Міністерства внутрішніх справ. За-
вданням Товариства піклувального про тюрми було моральне виправлення злочин-
ців, окреме розміщення в’язнів за віком, статтю та родом злочину, піклування про 
улаштування місць ув’язнення, забезпечення арештантів харчуванням та одежою, 
лікування хворих, зайняття в’язнів працею. Повітові комітети очолювали повітові 
предводителі дворянства, членами комітетів призначалися старші духовні особи в 
місті, городничі, земські справники, повітові судді, стряпчі.
Луцький повітовий тюремний комітет підпорядковувався Волинському гу-
бернському комітетові Товариства піклувального про тюрми.

Розпорядження Волинського губернського комітету Товариства піклу-
вального про тюрми про порядок утримання арештантів у камерах, про заміну 
в тюрмах внутрішньої військової охорони вільнонайманими наглядачами, про 
кошти на їх утримання та ін. Рапорти наглядача Луцької тюрми.

УСТАНОВИ ОСВІТИ І НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Інспектор народних училищ Володимир-Волинського повіту 
Волинської губернії
Ф. 430, 1 спр., 1917 – 1918 рр. Опис. Рос. мова.
Посада інспектора народних училищ запроваджена 1869 р. для здійснення 
контролю за початковими народними училищами, спрямуванням навчальної 
та виховної роботи в них, урядового нагляду за політичною благонадійністю 
викладацького складу, займався підбором учителів. Входив до складу повітової 
училищної ради. Посада ліквідована 1917 р.
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Списки початкових, земських, міністерських училищ, церковнопара-
фіяльних шкіл повіту, їх учителів та учнів.

Луцьке повітове дворянське училище, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкое уездное дворянское училище 
Ф. 300, 1 спр., 1855 р. Опис. Рос. мова.
В м. Луцьку для дітей дворян існувало дворянське повітове училище. З січня по 
серпень 1841 р. російську мову в ньому викладав Пантелеймон Олександрович 
Куліш, пізніше відомий український письменник, історик, етнограф.

Формулярний список вчителя російської мови, титулярного радника 
О. Коленка.

Милецьке духовне училище, містечко Маціов Ковельського повіту 
Волинської губернії
Мелецкое в м. Мациове духовное училище
Ф. 517, 17 спр., 1890 – 1920 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Засноване 1833 р. при Милецькому монастирі в с. Мильці Ковельського повіту 
для дітей уніатського духовенства. Входило до складу Литовської єпархії Русь-
кої уніатської церкви, залежало від Литовської уніатської семінарії. Для підго-
товки юнацтва до вступу у повітове училище з 1834 р. при ньому було відкрито 
парафіяльне училище. З ліквідацією царським урядом Руської уніатської церк-
ви за наказом Святійшого Синоду Милецьке духовне училище в серпні 1841 р. 
переходить у відання Волинської семінарії і вже наступного року стає основ-
ним початковим духовним закладом для дітей православного духовенства Лу-
цького, Ковельського, Володимирського повітів. У 1853 р. класи парафіяльного 
училища були об’єднані в нижче відділення повітового училища, а парафіяльне 
ліквідоване. Духовне училище давало початкову освіту і готувало кандидатів 
для навчання в духовній семінарії. 1894 року училище переїжджає до Маціова. 
З червня 1915 р. по жовтень 1919 р. училище перебувало в евакуації у Житомирі 
та Катеринославі. За той час Маціов зайняла польська влада і в приміщенні учи-
лища розмістила сирітський притулок. 1920 року Милецьку хлоп’ячу духовну 
школу, як вона тоді називалася за української влади, було закрито.

Обіжники Міністерства віросповідань з фінансових питань (1918). Копія 
наказу, вказівка Міністерства культів УНР про викладання в училищі українсь-
кою мовою, вивчення іноземної мови, звільнення осіб, які були призначені 
гетьманським урядом (1919). Акти педагогічних зборів правління. Педагогічні 
журнали. Відомості про успішність учнів. Звіти про стан навчальної і виховної 
роботи. Економічні журнали правління училища (1919). Книги реєстрації вхід-
них та вихідних документів. Звіт про прихід та видатки грошей, асигнованих 
Святійшим Синодом на утримання училища (1915). Приходно-видаткові кни-
ги училища (1919). Коротка історія училища. Справа про евакуацію училища 
(1915). Справа про передачу училищу приміщення дитячого притулку (1920). 
Вимогові відомості на отримання платні службовцями училища. Посвідчення 
вчителів на отримання грошей. Річні відомості зі списками учнів училища.
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Луцька чоловіча гімназія, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Луцкая мужская гимназия
Ф. 6, 394 спр., 1895 – 1921 рр. Описи. Каталог. Рос., укр., пол. мови.
30 вересня 1895 р. була відкрита Луцька чотирикласна чоловіча гімназія. 
У 1898 р. її реорганізовано у Луцьку шестикласну прогімназію, а в 1908 р. – 
у Луцьку чоловічу гімназію. Знаходилась у підпорядкуванні попечителя Київсь-
кого навчального округу. Крім восьми основних класів, у гімназії існували підго-
товчий клас і паралельні відділення при класах. У гімназії вчились діти дворян, 
чиновників, духівництва, міщан, селян. У серпні 1915 р. у зв’язку з подіями 
І світової війни гімназія була евакуйована в м. Бєлгород Курської губернії, де 
перебувала до травня 1918 р. У 1918 – 1919 навчальному році у підготовчому 
класі гімназії вводиться навчання українською мовою, розпочинається новий 
етап в історії гімназії як Луцької приватної чоловічої української гімназії, що 
діяла у міжвоєнний період.

Циркулярні розпорядження Міністерства народної освіти, попечителя 
Київського навчального округу про викладацький склад, забезпечення вчителів, 
навчальних закладів. Положення про стипендії. Протоколи засідань педагогіч-
ної ради, господарського комітету. Звіти про роботу та стан гімназії. Докумен-
ти про прийом у гімназію, складання екзаменів, перевід учнів з інших навчаль-
них закладів. Відомості про успішність учнів, про вартість навчання одного 
учня в гімназії. Справи про організацію та протокол засідання батьківського 
комітету. Листування з попечителем Київського навчального округу та іншими 
установами про відкриття та закриття паралельних класів у гімназії, військову 
повинність, трудову діяльність працівників, поповнення бібліотеки періодич-
ними виданнями, екскурсії, з адміністративно-господарських та фінансових 
питань. Журнал реєстрації вихідної кореспонденції. Рапорти вчителів. Екза-
менаційні роботи. Щоденник гімназії. Бухгалтерські документи. Формулярні 
списки, посвідчення, списки працівників гімназії. Списки та свідоцтва учнів. 
Витяги з метричних книг учнів. Хронологічний каталог бібліотеки.

Луцька жіноча гімназія А. М. Коленко, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії, з 1921 – Волинського воєводства
Луцкая женская А. Н. Коленко гимназия
Ф. 69, 74 спр., 1902 – 1934 рр. Опис. Рос., укр. мови.
За «Положенням про початкові народні училища», затвердженим царем 14 лип-
ня 1864 p., всі початкові школи отримували єдину назву — початкові народні 
училища. Викладання в усіх школах мало вестися російською мовою. Одно-
часно з реформою початкової школи проводилася й реформа середньої школи. 
У 1864 р. цар затвердив статут гімназій і прогімназій, за яким засновувалися 
7-класні гімназії і 4-класні прогімназії, що відповідали за навчальним планом 
4 нижчим класам гімназій. Гімназії вважалися середніми загальноосвітніми 
школами, формально безстановими, загальнодоступними. У них могли навчати-
ся «діти всіх станів, без різниці звання і віросповідання». Але вони мусили мати 
необхідну підготовку й платити за навчання. У гімназіях і реальних училищах 
навчалися в основному діти поміщиків, чиновників, духівництва. Доступ до них 
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для дітей робітників і селян практично був закритий. Для жінок існували окремі 
жіночі гімназії і вищі жіночі курси, основним завданням яких вважалася підго-
товка з дівчат «матерів сім’ї».
Луцьке приватне жіноче училище 2-го розряду А. М. Коленко було відкрито 
в  898 році. 24 вересня 1902 р. реорганізоване в Луцьку жіночу А. М. Коленко 
прогімназію. Від 12 вересня 1903 р. – Луцька жіноча гімназія А. М. Коленко. 
З 1914 року відкрито додатково 8-й клас. Станом на 1915 рік також діяли 1 па-
ралельний та 1 підготовчий класи. Навчання було платним. Діяли опікунська та 
педагогічна ради. Підпорядковувалась попечителю Київського навчального ок-
ругу, з 1921 р. – делегату міністра віросповідань і освіти, з 1922 р. – Кураторіуму 
Волинського шкільного округу.

Циркулярні розпорядження попечителя Київського навчального окру-
гу про нові зразки атестатів і свідоцтв. Протоколи засідань педагогічної ради, 
піклувальної ради, батьківського комітету. Листування з попечителем Київсь-
кого навчального округу з адміністративно-господарських та кадрових питань. 
Повідомлення попечителя Київського навчального округу з кадрових питань. 
Списки вчителів, нагороджених медалями, учнів, яких опікав батьківський ко-
мітет. Прохання батьків учнів гімназії про звільнення їх від оплати за навчання. 
Формулярні списки викладачів. Особові справи викладачів. Відомості на вида-
чу платні викладачам. 

Луцьке міське початкове училище, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкое городское начальное училище
Ф. 130, 6 спр., 1915, 1918 – 1919 рр. Опис. Рос. мова.
Дозвіл про відкриття училища дала міська дума постановою від 1 грудня 1910 р., 
та відкрилось воно лише 1913 р. Діяло за «Положенням про міські училища» 
1872 р. Чотирикласне міське училище з шестирічним курсом навчання давало 
початкову освіту для дітей ремісників, дрібних службовців, малих торговців 
тощо. Міська управа виділяла кошти на оплату навчання найбідніших учнів.

Класні журнали. Свідоцтва про закінчення училища.

МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

Володимир-Волинський повітовий штаб-лікар, м. Володимир-
Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Владимирский поветовый штаб-лекарь
Ф. 524, 37 спр., 1810, 1813, 1817 – 1830, 1837 рр. Опис. Рос. мова.
Надавав медичну допомогу населенню міста і повіту, боровся з епідемічними 
захворюваннями серед людей і свійських тварин, а також виконував судово-ме-
дичні функції.

Циркуляри, вказівки Волинської лікарської управи про заборону недип-
ломованим особам проводити огляд мертвих та неекзаменованим повитухам 
займатись лікарською справою, про заборону польським лікарям мати лікарську 
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практику, заборону перевезення арештованих з тюрми в лікарню без огляду 
лікаря, про огляд поранених офіцерів, затребування хірургічних інструментів 
та медикаментів, про огляд дворянських дітей, які вступали до кадетського 
корпусу. Розпорядження повітового штаб-лікаря власникам аптек про надси-
лання дипломів та формулярних списків, про заборону видачі медикаментів за 
рецептами недипломованих лікарів. Рапорти лікаря про огляд хворих, засвід-
чення смертей, антисанітарний стан м’ясних крамниць, про роботу аптек. Від-
ношення штаб-лікаря про заборону продажу м’яса хворих тварин. Листування 
з Волинською лікарською управою, Володимир-Волинським нижнім земським 
судом, володимир-волинським городничим, аптеками про огляд померлих, за-
свідчення побоїв, стану здоров’я громадян, про роботу аптек, заборону прода-
жу ртуті в крамницях. Книги вихідних документів (1821–1822, 1837). Розносна 
книжка (1823). Книга обліку хворих арештантів, які лікувались у міській лікар-
ні (1823–1830). Свідоцтва про стан здоров’я, видані громадянам. Відомості про 
проведення щеплень від віспи (1821–1823).

Луцька повітова земська лікарня, м. Луцьк Луцького повіту 
Волинської губернії
Луцкая уездная земская больница
Ф. 44, 12 спр., 1918 – 1921 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Почала функціонувати в 1914 р. Була у віданні Луцької повітової земської упра-
ви та утримувалась на її кошти. Лікарня працювала під керівництвом Луцького 
міського дільничного лікаря. За своїм призначенням земська лікарня мала об-
слуговувати сільське населення повіту. Від початку військових дій надавала ме-
дичну допомогу пораненим і хворим на заразні хвороби солдатам та проводила 
огляди новобранців до війська. Припинила діяльність у 1919 р.

Історії хвороб.

РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

Волинська духовна консисторія, м. Кременець Кременецького 
повіту Волинського воєводства
Волынская Православная Духовная Консисторія
Ф. 35, 5737 спр., 1703 – 1946, 1949 рр. Описи. Каталог. Рос., 
старослов’янська, пол., нім. мови.
До середини 90-х років XVIII ст. у Правобережній Україні не було єпархіальних 
утворень Руської Православної Церкви. Відповідно до височайшого веління від 
12 квітня 1795 р. парафії Волині увійшли до складу Житомирського вікаріатства 
Мінської єпархії. Згідно з указом Святійшого Синоду від 24 травня 1795 р. міс-
цем перебування вікарія житомирського було визначено м. Острог; разом з тим 
засновано Волинську духовну консисторію. Їй доручили функції контролю за 
священнослужителями й мирянами, стеження за роботою церковного суду, здій-
снення реєстрації шлюбів та розлучень, збір статистики по єпархії. Консисторія 
виконувала завдання, які на неї покладалися, спираючись на мережу духовних 
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правлінь – установ, що стояли на щабель нижче у вертикалі єпархіальної влади. 
Указом Святійшого Синоду від 16 жовтня 1799 р. заснована самостійна пра-
вославна Волинська єпархія, єпископ її іменувався Волинсько-Житомирським. 
Спочатку консисторія розташовувалась у м. Острозі, з 1824 р. – у м. Аннополі 
Острозького повіту, з 1832 р. – у м. Почаєві Кременецького повіту, з 1841 р. 
– у м. Житомирі.
У своїх діях керувалася «Статутом духовних консисторій», прийнятим у 1841 р. 
Згідно зі Статутом духовна консисторія підпорядковувалася єпархіальному ар-
хієрею, складалася із присутствія і канцелярії; до її компетенції входили: піклу-
вання про захист і поширення православ’я; нагляд за дотриманням правил бо-
гослужіння; опікування будівництвом і облаштуванням церков; призначення на 
церковні посади, постриг у ченці; нагляд за правильністю ведення парафіяль-
ним духовенством необхідної документації; піклування про господарчі справи, 
які стосувались єпархіального відомства; єпархіальний суд.
Згідно з Ризьким договором від 18 березня 1921 р. вся західна частина Волині 
перейшла до Польщі та опинилась у віданні Польської Православної Церкви, фак-
тично ж поляки зайняли ці землі вже у другій половині 1919 р. У квітні 1920 року 
в м. Кременці організовується Єпархіальна рада як тимчасовий орган управлін-
ня при єпископі. Відповідно до Указу Собору архієреїв православного екзархату 
в Польщі від 1 лютого 1922 р. із Єпархіальної ради утворено Волинську духов-
ну консисторію. 24 лютого 1922 р. Собор архієреїв ухвалив утворити Волинську 
і Кременецьку єпархію.
У 1939 році західноволинські землі увійшли до складу УРСР,  у 1939–1940 роках 
місцевий єпископат був прийнятий під омофор Руської Православної Церкви.

Царські укази про дозвіл зарахування осіб римсько-католицького віро-
сповідання до православної церкви. Копії царських указів (1793–1826). Укази 
Святійшого Синоду (1801–1838). Копія доповіді оберпрокурора Святійшого 
Синоду князя Голіцина з приводу укладання Священного Союзу (1817). Копії 
молитов на честь царської сім’ї. Протоколи засідань консисторії (1883, 1889). 
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть, книги шлюбних 
опитів церков Володимирського, Дубенського, Ковельського, Луцького повітів. 
Клірові відомості православних церков Володимирського, Ковельського, Луць-
кого повітів. Сповідальні відомості парафіян костьолів Володимирського, Ду-
бенського, Ковельського, Кременецького, Луцького, Острозького, Ровенського 
повітів. Книга записів про прийняття римсько-католицького сповідання. Фі-
нансові звіти та відомості церков. Книги шлюбних опитів парафіян Івано-Бого-
словської церкви села Борохів та церкви Святої Параскеви села Котів Луцького 
повіту. План орних та сінокісних церковних земель; касова книга Успенської 
церкви села Перевали Володимирського повіту. Книга шлюбних опитів собор-
ної Воскресенської церкви м. Ковеля. Метричні книги записів про народження, 
шлюб, смерть парафіян костьолів Володимирського деканату. Метричні книги 
записів про народження, шлюб, смерть церков Пінського повіту Мінської гу-
бернії; Луцького римсько-католицького костьолу (1860–1881). Метричні книги 
записів про народження, шлюб, смерть костьолів Луцького повіту. Метричні 
книги записів про народження, шлюб, смерть лютеран. Церковнопарафіяльні 
книги. Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть церков Володи-
мирського, Дубенського, Ковельського повітів Волинської губернії і Пінсько-
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го повіту Мінської губернії Литовської греко-уніатської духовної консисторії. 
Реєстраційні картки парафій та церков Володимирського, Горохівського, Ду-
бенського, Здолбунівського, Ковельського, Костопольського, Кременецького, 
Любомльського, Луцького, Ровенського повітів.

Луцька уніатська генеральна духовна консисторія, м. Луцьк 
Луцького повіту Волинської губернії
Луцкая Греко-Унитская Генеральная Духовная Консисторія
Ф. 382, 610 спр., 1732–1748, 1773, 1779–1836, 1902 рр. Описи. Каталог. 
Рос., пол., лат. мови.
У 1798 р. була утворена Луцька уніатська єпархія, до якої увійшли всі греко-като-
лицькі парафії в Київській, Подільській та Волинській губерніях. Того ж року від-
повідно до Указу Луцького уніатського єпископа Стефана Левінського засновано 
Луцьку уніатську генеральну духовну консисторію. Підпорядковувалася безпосе-
редньо Римсько-католицькій духовній колегії, з 1805 р. – уніатському департаменту 
Римсько-католицької духовної колегії.
Консисторія була єпархіальним адміністративним і дорадчим органом при єпис-
копі, здійснювала управління і духовне судочинство в єпархії, займалася призна-
ченням, переміщенням, матеріальним забезпеченням та контролем за діяльніс-
тю священиків, управлінням майном, питаннями освіти.
Згідно з указом імператора Миколи I від 22 квітня 1828 р. було ліквідовано Лу-
цьку уніатську єпархію, а її парафії приєднані до Литовської єпархії. Консис-
торію у Луцьку було закрито.

Укази Римсько-католицької духовної колегії. Розпорядження Волинсь-
кого губернського правління (1798, 1799). Постанови консисторії (1787–1788). 
Ухвали сесій консисторії (1813). Розпорядження Волинського губернського 
правління щодо будівництва церков. Рапорти, прохання деканів. Описи до-
кументів ХVІ–ХVІІ століть на землі Київської митрополії (1779). Історичні 
відомості про базиліанські монастирі (1811). Опис майна, книг бібліотеки, 
грошових сум Кременецького і приєднаного до нього Стракловського монас-
тирів; відомості про заснування цих монастирів. Візитні описи церков Луцької 
єпархії (1800). Справа про капітул ордену Св. Василія Великого в м. Почаєві 
(1818). Рапорти, відомості та листи духовних осіб про церковні землі, майно, 
перехід церков у православ’я, про наявність, стан та будівництво церков, кос-
тьолів, каплиць, монастирів, перехід уніатів на латинський обряд, про Віль-
нюський університет, відкриття та роботу шкіл при монастирях та семінарій, 
їх прибутки та видатки, грошові обороти монастирів, про оновлення ікон, 
негідну поведінку духовних осіб, крадіжки, нанесення образ, переміщення 
духовних осіб, про народження, шлюби, парафіян та ін. Відомості про судові 
справи консисторії. Справи про перетворення уніатських церков і монастирів 
на православні, про священиків, які навертали православних осіб до уніатсь-
кого віросповідання, про заборону уніатським священикам проводити обряди 
православним, про посвячення в духовні сани, про ікони, чвари між духовни-
ми особами, недбале виконання службових обов’язків, негідну поведінку та 
покарання духовних осіб, збір коштів на церковні потреби, виділення коштів 
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монастирям на будівництво шкіл, привласнення церковної землі поміщика-
ми, про розірвання шлюбів та ін. Листування з консисторіями, Волинським 
губернським правлінням, духовними особами про стан церков, богослужіння, 
землекористування, зміну віросповідання, розшук селян-втікачів та ін. Реєстр 
вхідних і вихідних документів консисторії. Куріальні акти Луцької уніатської 
єпархії. Книга прибутків і видатків консисторії (1818). Табелі доходів дека-
натів і костьолів (1804). Зобов’язання ксьондзів Кам’яно-Коширського дека-
нату не здійснювати духовних обрядів для осіб православного віросповідання 
(1818). Скарги на ксьондзів, які утискали осіб православного віросповідання 
(1798) та осіб уніатського віросповідання на утиски їх ксьондзами (1799). 
Відомості про кількість населення Луцького повіту. Ревізькі реєстри жителів 
Житомирського, Овруцького повітів (1816). Списки церков Володимир-Во-
линського повіту (1902). Подвірні переписи парафіян. Відомості про церкви, 
костьоли, священиків Володимир-Волинського, Горохівського, Дубенсько-
го, Житомирського, Ізяславського, Луцького, Ковельського, Кременецького, 
Новоград-Волинського, Старокостянтинівського, Овруцького, Острозького 
повітів Волинської губернії. Відомості про священиків Київської, Подільсь-
кої губерній. Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть жителів 
сіл Володимир-Волинського, Дубенського, Житомирського, Ізяславського, 
Ковельського, Кременецького, Луцького, Новоград-Волинського, Овруцько-
го, Острозького, Ровенського повітів Волинської губернії (1802–1810, 1812–
1836), Вінницького, Гайсинського, Літинського повітів Подільської губернії 
(1827). Метричні книги та сповідальні відомості мешканців сіл Сквирського 
і Таращанського повітів Київської губернії (1810, 1818–1820), мешканців сіл 
Тернопільського краю. Сповідальні відомості жителів сіл Ковельського пові-
ту (1806, 1808), сіл Винятинці, Городок Заліщицького округу Тернопільсько-
го краю (1814), парафіян костьолу міста Липовець Київської губернії (1823), 
парафіян Любомльського костьолу. Перелік деканатів і церков Луцької уніат-
ської єпархії (1820). Опис костьолу і монастиря бригіток в м. Луцьку (1824).

Духовні правління
3 фонди, 159 спр., 1796–1806, 1808–1864, 1871, 1881 рр. Описи. Рос. 
мова.
Володимир-Волинське духовне правління, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії
Владимирское Духовное Правление, ф. 369, 38 спр., 1806 р. Опис. Рос. мова.
Ковельське духовне правління, м. Ковель Ковельського повіту Волинської 
губернії 
Ковельское Духовное Правление, ф. 362, 32 спр., 1796–1806, 1808–1864, 1871, 
1881 рр. Опис. Рос. мова.
Луцьке духовне правління, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії 
Луцкое Духовное Правление, ф. 370, 89 спр., 1806 р. Опис. Рос. мова.

Внаслідок третього поділу Польщі в 1795 р. Західна Волинь опинилась у складі 
Російської імперії. Російський уряд всіляко підтримував православ’я як один з ос-
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новних засобів зміцнення свого впливу в краї. Для цього була утворена Волинська 
губернія, а згодом – Волинська єпархія.
Для того, щоб здійснювати більш ефективний нагляд у найвіддаленіших кут-
ках просторої єпархії, в 1796 р. у повітових містах організовувалися духовні 
правління – допоміжні органи управління, що забезпечували зв’язок між кон-
систорією й духовенством на місцях. Духовні правління займалися досить ши-
роким колом питань – від фундації церкви, відання її майном, збору ряду по-
датків до закриття церкви. Духовні правління підпорядковувались Волинській 
духовній консисторії. Члени правління призначались архієреєм.
У другій половині ХІХ ст. внаслідок ініціатив імперсько-синодальної влади ду-
ховні правління було закрито. Офіційною причиною скасування інституту ду-
ховних правлінь оголошено те, що названі установи дублювали функції консис-
торій, за виключенням розповсюдження наказів та розпоряджень єпархіальної 
влади.

Копії указів Святійшого Правительствуючого Синоду. Опис церков Во-
лодимир-Волинського, Ковельського, Луцького повітів (1806). Відомості про 
рух справ Ковельського духовного правління. Листування з благочинними про 
стан справ у парафіях.

Деканати
4 фонди, 642 спр., 1600–1903, 1905–1908, 1910–1914, 1938 рр. Описи. 
Пол., лат., рос. мови.
Володимир-Волинський деканат, м. Володимир-Волинськ Володимир-
Волинського повіту Волинської губернії 
Владимір-Волынскій Деканат
Vlodimir-Volhyn. decani, ф. 193, 205 спр., 1804–1903, 1907 рр. Опис. Пол., рос., 
лат. мови.
Ковельський деканат, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії 
Ковельский Деканат
Dekanat Kowelski, ф. 195, 160 спр., 1825–1877, 1879–1883, 1885–1892, 1894–
1895, 1898–1900, 1902–1903, 1907, 1910, 1938 рр. Опис. Пол., рос. мови.
Луцький деканат, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії
Луцкий Деканат
Dekanat Łucki, ф. 22, 81 спр., 1738–1801, 1827–1834, 1848–1866, 1868–1880, 
1885, 1887–1889, 1891–1892, 1896, 1898–1899, 1905–1908, 1910–1914 рр. Опис. 
Пол., рос., лат. мови.
Луцько-Ковельський деканат, Волинської губернії, ф. 297, 196 спр., 1600–
1890 рр. Опис. Пол., рос. мови.

Деканати – церковно-адміністративні одиниці, що об’єднували парафії на пев-
ній території дієцезії. Утворення деканатів залежало від дієцезіального єписко-
па, а межі деканатів повинні були збігатися з межами повітів. Деканати входили 
до складу Луцько-Житомирської дієцезії. Підпорядковувались Луцько-Жито-
мирській римсько-католицькій духовній консисторії.
До компетенції деканатів належали нагляд за дотриманням церковного права, 
піклування про церковне майно, перевірка діяльності костьолів, нагляд за шко-
лами.
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Метричні книги про народження, шлюб, смерть, сповідальні відомості, 
книги шлюбних опитів парафіян костьолів Володимир-Волинського, Ковель-
ського, Луцького повітів. Сповідальні відомості парафіян костьолів містечок 
і сіл Дубенського, Кременецького, Острозького, Ровенського повітів. Шлюб-
ні опити парафіян костьолу м. Любомля. Метричні книги про народження, 
шлюб, смерть, книги шлюбних опитів парафіян православних церков Воло-
димир-Волинського, Дубенського, Ковельського, Кременецького, Луцького 
повітів. Списки парафіян Коритницького, Порицького, Свійчівського кос-
тьолів Володимир-Волинського повіту. Приймальна книга учнів однокласної 
церковнопарафіяльної школи с. Подгородно Володимир-Волинського повіту 
(1889–1901). Відомості про церкви Ковельського повіту (1938). Інвентарний 
опис (1846), книга прибутків та видатків (1843–1877) Свято-Покровської цер-
кви с. Жиричі Ковельського повіту. Метричні книги про народження, шлюб, 
смерть парафіян уніатських церков Володимир-Волинського, Дубенського, 
Ковельського, Острозького повітів (1746–1835).

Луцька єврейська громада, м. Луцьк Луцького повіту Волинської 
губернії
Ф. 96, 559 спр., 1841–1842, 1844–1870, 1872, 1875–1880, 1882, 1887–
1890, 1897–1904, 1909–1911, 1915–1916, 1918 рр. Опис. Рос. мова, 
іврит.
Масове переселення ашкеназі (європейських євреїв) в Україну відбулося через 
Польщу із Західної Європи, коли Польща захопила Західну та Правобережну 
Україну. Процес переселення тривав майже 4 століття, з XV по XVIII і мав 
кілька етапів. При Олександрі I був створений єврейський комітет і в 1804 році 
видано «Положення про євреїв», яке розширювало права євреїв; скасовано, 
зокрема, закон Польського сейму 1778 року, який забороняв євреям займатися 
торгівлею та ремісництвом. Відтоді вони отримали таку можливість і були за-
раховані до станів купців, міщан, а згодом і землевласників. Наслідком такого 
законодавства стало утворення великих єврейських громад у містах, а потім 
– землеробських колоній, які будувалися на основі традиційної громади – ки-
гили та усталених принципів громадського самоуправління – кагалу. При Ми-
колі I в 1835 р. закони про євреїв були систематизовані в чергове «Положення 
про євреїв», яке ще жорсткіше обмежило права євреїв. В результаті заборони 
євреям мешкати в 50-верстовій смузі уздовж межі, в яку був довільно вклю-
чений Луцьк, община міста жила під постійною загрозою вигнання (з 1844 р. 
до відміни прикордонної смуги в 1862 р.). У 1844 р. вийшло нове Височайше 
ухвалене положення, згідно з яким кагали були знищені скрізь, окрім Риги та 
Курляндії, а євреї – підпорядковані за місцем їхнього проживання міським та 
повітовим управлінням на загальних підставах. Замість кагального управління 
створили колегію єврейських старшин. 1890 р. був виданий новий закон, згідно 
з яким єврейські громади були оголошені релігійними, і їхні функції поляга-
ли лише в організації релігійного життя євреїв, благодійності, розв’язанні мо-
рально-виховних, культурних проблем єврейського населення. Аж до початку 
Першої світової війни єврейські громади були фактичними організаторами й 
осередками культових і благодійних інститутів та установ усього краю.
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Метричні книги записів про народження, шлюб, розлучення, смерть си-
нагог Володимир-Волинського, Дубенського, Луцького повітів.

УСТАНОВИ ОСВІТИ І НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПЕРІОДУ 
ОКУПАЦІЇ ВОЛИНІ АВСТРО-НІМЕЦЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ

Володимир-Волинська українська окружна шкільна рада, 
м. Володимир-Волинськ Володимирського повіту Волинської 
губернії
Українська окружна шкільна Рада у Володимирі Волинськім 
Ф. 429, 2 спр., 1916 – 1918 рр. Опис. Укр. мова.
Утворена в 1916 р. у Володимирі-Волинську для поліпшення організації освіти 
на окупованій австро-угорськими військами території Волині. Рада здійснювала 
опіку над українськими приватними школами, заснованими комісаріатами Ук-
раїнських січових стрільців. Займалась добором учительських кадрів, органі-
зацією українських народних шкіл та курсів грамоти, збиранням та розподі-
лом пожертвувань між школами, вела нагляд за роботою шкільних комітетів, 
заснувала товариство «Українська учительська громада на Волині». Припинила 
діяльність у 1918 р.

Протоколи засідань шкільної ради. Статут про організацію шкільництва 
на Волині. Відомості про українські школи на Волині. Хроніка подій Володи-
мир-Волинської шестикласної української міської школи імені Тараса Шевчен-
ка. Списки вчителів українських шкіл. 

Володимир-Волинський український шкільний комітет, 
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської 
губернії
Шкільний комітет у Володимирі Волинськім
Ф. 519, 7 спр., 1916 р. Опис. Каталог. Укр., нім. мови.
Організований на початку 1916 р. Діяльність комітету контролювало Бюро 
культурної помочі для українського населення окупованих земель, що знахо-
дилось у Львові та займалось справами організації українського шкільництва 
на території Холмщини і Волині. За згодою Бюро культурної помочі комітет 
засновував школи, призначав на посади вчителів. Комітет вводив галицьку 
шкільну програму навчання, враховуючи місцеві етнічні відносини, вносив 
пропозиції щодо організації шкільних справ та навчання, вів нагляд за педаго-
гічною діяльністю у школах, складав бюджет школи та подавав його на затвер-
дження Бюро культурної помочі, розпоряджався шкільними коштами в рамках 
бюджету, організовував збір пожертв та допомогу бідним дітям.

Листи Бюро культурної помочі для українського населення окупованих 
земель про проект шкільної організації та з інших організаційних питань. Про-
хання вчителів про надання роботи. Повідомлення шкільного комітету про 
призначення на посади вчителів у школи Володимирського округу. Класні 
журнали чотирикласної української народної школи в м. Володимирі-Волин-
ську. Список учнів. Список жителів м. Володимира-Волинська, які мали дітей 
шкільного віку. Список книжок бібліотеки. Листи учнів львівських шкіл з при-
вітаннями у зв’язку з відкриттям української школи.
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Володимир-Волинська чотирикласна українська міська школа, 
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської 
губернії
Українська міська VІ-класова школа ім. Тараса Шевченка 
у Володимирі
Ф. 428, 1 спр., 1917 р. Опис. Укр. мова.
Організована комісаріатом УСС у квітні 1916 р. у Володимирі-Волинську на 
основі дозволу австрійської окружної команди від 25 лютого 1916 р. як чотири-
класова українська народна школа. Згідно зі статутом, затвердженим австрій-
ською військовою адміністрацією, верховною шкільною владою в окрузі був 
Володимирський етапний повітовий командант, який вів нагляд за шкільними 
справами через шкільного інспектора. Школа перебувала на утриманні Бюро 
культурної помочі для українського населення окупованих земель у Львові. 
З 1 квітня 1917 р. за рішенням Української окружної шкільної ради школа ста-
ла називатись іменем Т. Шевченка. З 1 травня 1917 р. при школі неофіційно 
відкрито гімназію. У школі велися уроки української, німецької, латинської 
мов, читання, писання, рахунків, релігії та співів, діяли підготовчі курси для 
вчителів, бібліотека, буфет. Восени 1918 р. школа проводила набір учнів уже 
як українська міська VІ-класова школа ім. Тараса Шевченка у Володимирі. 

Альбом учнів управительці школи.
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РЕСПУБЛІКИ (1919 – 1939)

ТИМЧАСОВІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Цивільне управління земель Волині і Подільського фронту. 
Управління Волинського округу, м. Луцьк Волинського округу
Zarząd Cywilny Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. 
Urząd Okręgu Wołyń skiego
Ф. 58, 265 спр., 1919 – 1921, 1923 рр. Описи. Каталог. Пол., рос., укр. 
мови.
7 червня 1919 року згідно з розпорядженням Генерального комісара східних зе-
мель було утворене управління Волинських повітів з тимчасовим адміністратив-
ним центром у м. Ковелі. 9 вересня 1919 р. на базі управління повітів був утво-
рений Волинський адміністративний округ, до якого увійшли Володимирський, 
Ковельський, Луцький, Дубенський, Ровенський, Кременецький, Острозький, 
Заславський і Звягельський повіти. На чолі управління Волинського округу сто-
яв комісар (з 10 жовтня 1919 р. – начальник округу), який був наділений законо-
давчою та виконавчою владою стосовно окупованих територій.
20 листопада 1919 р. місцеперебування Волинського окружного управління 
було перенесено з Ковеля до Луцька. Згідно з розпорядженням Верховного го-
ловнокомандувача польського війська 17 січня 1920 р. на базі Волинського ок-
ругу було утворене Цивільне управління земель Волині і Подільського фронту. 
Підпорядковувалось Генеральному комісарові східних земель. Припинило свою 
діяльність 9 вересня 1920 р. 

Наказ командуючого Волинським фронтом про організацію контрольних 
пунктів. Розпорядження начальника Волинського округу про охорону військо-
вого телефонного зв’язку. Копії розпоряджень та директивних вказівок Цивіль-
ного управління земель Волині і Подільського фронту повітовим староствам 
про реєстрацію золотих і срібних монет, здачу телефонів і телеграфів для вій-
ськових цілей, відкриття нових пошт і телеграфів. Протокол засідання вищої 
народної ради Волинської землі. Відозва голови Ради Міністрів Польщі Вла-
дислава Сікорського про визнання східних кордонів Польщі (1923). Протоколи 
засідання магістрату м. Луцька (1920). Накази, розпорядження, інструкція во-
лодимирського старости. Розпорядження, оголошення дубенського повітового 
старости про санітарний стан міста, польові суди, конференцію в м. Ризі. Ситу-
аційні рапорти начальника Волинського округу, повітових старост про суспіль-
но-політичне становище в Заславському, Ковельському, Кременецькому, Луць-
кому, Ровенському повітах. Рапорти про діяльність Кременецького повітового 
староства (1920). Оголошення луцького повітового комісара і старости про 
розстріли, штрафи (1919). Рапорти начальника Луцької тюрми про становище 
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тюрми та виділення коштів для боротьби з епідемією тифу. Протокол з’їзду 
делегатів польського населення Луцького повіту (1919). Акти ліквідаційної ко-
місії Цивільного управління земель Волині і Подільського фронту. Поперед-
ній бюджет Луцького староства (1919). Протоколи ревізій гмінних управлінь. 
Листування з Цивільним управлінням східних земель, начальником Волинсь-
кого округу, повітовими староствами, поліцією, Луцько-Житомирським єпис-
копом, інспекторами продовольчо-зернових відділів, Колківським гмінним 
управлінням про заготівлю зерна для постачання армії і населення, примусо-
ве стягнення зерна з селян, про реставрацію костьолу в містечку Радзивілові, 
проведення перепису населення, передачу приміщень костьолів, монастирів, 
Луцького повітового староства, відкриття телефонно-телеграфних пунктів, на-
явність друкарень, про мову видання газет, про промисли, торгівлю і коопера-
тиви, перевезення солі, затвердження цін на сільськогосподарські продукти, 
притягнення до відповідальності осіб, які здійснили правопорушення, надання 
матеріальної допомоги дітям поляків. Копії листів Міністерства праці та гро-
мадської опіки, начальника Волинського округу про сприяння при виїзді євреїв 
в Америку. Протоколи про притягнення до відповідальності осіб за невиконан-
ня вказівок місцевої влади, приховування зброї, спекуляцію, самогоноваріння. 
Статут Луцького повітового товариства «Просвіта». Статут та програма пра-
вославних духовних шкіл і духовної семінарії Волинського воєводства. Ста-
тистичні відомості про школи і церкви Луцького повіту. Анкети, листи обліку 
парафій Заславського, Звягельського повітів. Інструкції про порядок заготівлі, 
переробки та перевезення зерна, про перевірку пропусків. Алфавітний пере-
лік циркулярів, наказів, розпоряджень Цивільного управління східних земель 
(1919). Відомості на видачу платні службовцям Цивільного управління земель 
Волині і Подільського фронту, Луцької тюрми, медичних працівників Луць-
кого повіту. Відношення про призначення на посаду поліцейських. Інвентар-
ні списки лікарень. Списки церков та костьолів Ковельського, Острозького 
повітів, православних і католицьких парафій Звягельського повіту. Списки 
працівників колишніх поштово-телеграфних російських установ, Ровенського 
продовольчо-зернового відділу, Луцького і Старокостянтинівського повітових 
староств, Острозької тюрми, вчителів шкіл Дубенського, Заславського, Луць-
кого, Острозького і Ровенського повітів, в’язнів Луцької тюрми, іноземців, які 
проживали в Луцькому повіті. Списки медикаментів аптек Луцького повіту. За-
яви працівників управління про видачу платні. Заяви парафіян про передачу 
приміщень колишніх костьолів польській громаді, громадян про повернення 
майна, забраного польською армією під час війни (1920), зниження податків, 
дозвіл на право власності землі, отримання характеристик, будматеріалів, при-
значення пенсій, звільнення з-під арешту родичів, дозвіл на оренду земельних 
ділянок, на право носіння зброї. Заяви редактора української газети «Громада» 
про дозвіл на випуск газети, начальника прикордонної охорони про випуск га-
зети «Голос Волині». Скарги селян на дії поліції та жандармерії. Зразки шриф-
тів типолітографії.
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Ліквідаційна комісія Цивільного управління земель Волині і 
Подільського фронту
Komisja Likwidacyjna Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu 
Po dolskiego
Ф. 460, 1 спр., 1920 – 1921 рр. Опис. Пол. мова.

Утворена згідно з розпорядженням Міністерства внутрішніх справ від 23 вере-
сня 1920 р. для ліквідації Цивільного управління земель Волині і Подільського 
фронту. Своїх представників на Волинь комісія делегувала в листопаді 1920 р. Її 
завданням було проведення інвентаризації й оцінки майна управління та лікві-
дація його відомств, установ і справ. Комісія представляла управління, що лікві-
довувалось, його права та обов’язки перед органами влади, установами, судами 
і третіми особами. З цією метою комісія приймала від управління документи, 
майно, капітал та персонал. Ліквідована 1 вересня 1921 р.

Відомості про нарахування платні вчителям. Заяви вчителів про отри-
мання допомоги. 

Луцький повітовий комісаріат Цивільного управління східних 
земель, м. Луцьк Волинського округу
Łucki komisarjat powiatowy Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich 
Ф. 476, 3 спр., 1919 р. Опис. Пол. мова.
За наказом Верховного головнокомандувача польського війська від 12 травня 
1919 р. при генеральному цивільному комісарові було утворене Цивільне уп-
равління східних земель. Луцький повітовий комісаріат – місцевий орган влади 
управління на чолі з повітовим комісаром. До його компетенції входили видача 
розпоряджень у справах безпеки та громадського спокою і керівництво справа-
ми цивільного управління на території повіту відповідно до розпоряджень та 
інструкцій генерального та окружного комісарів, а також нагляд та фактичний 
контроль над адміністративними органами та установами і подання на розгляд 
окружному комісарові кандидатів на керівні посади в повіті. Місцеве управлін-
ня установами та органами самоврядування також здійснювалось під наглядом 
повітового комісаріату. Припинив діяльність згідно з наказом Верховного голо-
внокомандувача польського війська від 10 жовтня 1919 р. 

Платіжні відомості.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й УПРАВЛІННЯ

Волинське воєводське управління, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Urząd wojewódzki Wołyński
Ф. 46, 24236 спр., 1921 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., укр., рос. мови.
Вищий адміністративний орган воєводства з центром у м. Луцьку. Створене на 
підставі закону Польщі «Про нормалізацію правно-політичного стану земель, 
приєднаних до території Польщі…» від 4 лютого 1921 р. та розпорядження 
Ради Міністрів «Про організацію адміністративної влади ІІ інстанції на землях, 
приєднаних до території Польщі…» від 21 березня 1921 р. Очолювалось воєво-
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дою, кандидатура якого за рекомендацією міністра внутрішніх справ розгляда-
лась радою міністрів і затверджувалась президентом. Воєвода був виключним 
представником уряду та за його дорученням здійснював державну владу у воє-
водстві; мав вищу адміністративну і поліцейську владу: широко розгалужений 
адміністративний апарат дозволяв йому контролювати всі сторони політичного, 
господарського та культурного життя воєводства. Воєводське управління поді-
лялось на відділи, а ті відповідно на підвідділи. Структура воєводського управ-
ління не була сталою і неодноразово змінювалась. Основними відділами були 
президіальний – пізніше загальний, адміністративний, самоврядування, громад-
ської безпеки, бюджетно-господарський, громадського здоров’я, землеробства і 
ветеринарії, продовольчого постачання, промисловий, праці і громадської опіки, 
військовий, дирекція громадських робіт – пізніше комунікаційно-будівельний. 
Безпосередньо підпорядковувалось Міністерству внутрішніх справ, а відділи 
громадського здоров’я, праці і громадської опіки, землеробства і ветеринарії, 
військовий, дирекція громадських робіт – відповідним міністерствам. Воєвод-
ському управлінню підлягали всі урядові установи воєводства (повітові старо-
ства, поліцейські органи, гмінні управління, магістрати та ін.). З воєводським 
управлінням погоджували свою діяльність і місцеві органи та заклади освіти, 
зв’язку, залізничного транспорту, які підпорядковувались галузевим міністерс-
твам. Припинило діяльність у вересні 1939 р.

Президіальний відділ. Циркуляри, розпорядження Міністерства внут-
рішніх справ, Міністерства громадських робіт про організацію та функції воє-
водських управлінь (1929), про складання статистичних відомостей у держав-
них установах, про ціни на хліб, з фінансових питань, з питань будівництва 
та ін. Циркуляри, розпорядження Волинського воєводського управління про 
організаційний статут староств, складання та затвердження бюджетів, утво-
рення статистичного бюро при воєводському відділі, реєстрацію іноземців, 
будівництво аеродромів на території воєводства, щодо полювання. Внутріш-
ні розпорядження воєводи з питань діяльності управління та з кадрових пи-
тань. Тимчасовий припис Волинського воєводського управління про ставлення 
влади до православної церкви в Польщі (1930). Протоколи з’їздів старост Во-
линського воєводства (1922, 1929), з’їзду старост Станіславського воєводства 
(1929), з’їзду делегатів сільських гмін Волинського воєводства (1929). Прото-
коли засідань воєводської ради, комісій ради, воєводського відділу. Протоколи 
засідань магістратів м. Ровно, м. Корця. Звіти Волинського воєводського управ-
ління про загальне становище Волинського воєводства (1929, 1930). Звіти про 
діяльність воєводського управління (1929 – 1930), воєводського відділу (1929), 
статистичного бюро (1930). Звіти про діяльність Костопольського, Ровенсько-
го повітових відділів сеймиків, Володимирського (1928 – 1929), Сарненського 
(1930 – 1932) повітових комунальних союзів, магістратів м. Ровно, м. Олики 
(1929 – 1930). Звіти про діяльність Волинського окружного земельного управ-
ління (1930), воєводського інспекторату комунальних кас і гмінних позичко-
во-ощадних кас (1930), Віленської дирекції водних шляхів (1930), Львівської 
окружної дирекції державних залізниць на території Волинського воєводства 
(1929 – 1930). Звіти про ІІІ з’їзд президентів і бурмістрів Волинського воєводс-
тва (1924), про з’їзд працівників самоврядування (1922). Звіти про перевірку 
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Дубенського (1926, 1928), Ровенського повітових староств (1926), магістрату 
м. Ровно (1930). Протоколи перевірки Любомльського магістрату, гмін Ковель-
ського, Любомльського повітів. Звіт Кураторіуму Волинського шкільного ок-
ругу про стан освіти у Волинському воєводстві (1929 – 1930). Короткий опис 
діяльності Волинської дирекції державних лісів (1929). Звіт конференції ра-
бинів Волині (1923). Бюджети Ковельського повітового комунального союзу 
(1929 – 1930), магістрату м. Луцька, гмін. Звіти про виконання адміністратив-
них бюджетів гмін. Фінансові звіти повітових комунальних союзів. Ситуаційні 
рапорти повітових староств. Інструкція для повітових староств Волинського 
воєводства. Статути товариств, союзів. Листування з Міністерством внутріш-
ніх справ, Міністерством віросповідань і освіти, Міністерством громадських 
робіт, Волинським окружним земельним управлінням, Брестською окружною 
контрольною палатою, повітовими староствами, повітовими сеймиками, воє-
водською командою державної поліції, товариствами про взаємозв’язок функ-
цій адміністративної влади і державної поліції, про надання польського грома-
дянства, підданства, розшук іноземців, які проживали в Польщі, підозрюваних 
осіб, про скарги на адміністративну владу, про організацію землевпорядних 
комісій, організацію та узаконення товариств, переміщення православної 
духовної семінарії в м. Хелм, затвердження статуту союзу рабинів, купівлю 
земельних ділянок, призначення і переміщення по службі духовенства, з кад-
рових питань. Статистичні дані про кількісний та національний склад насе-
лення повітів Волинського воєводства (1927). Статистичний звіт Люблінського 
воєводства (1921). Проект затвердження православних парафій на території 
Волинського воєводства. Проект угоди церкви з державою (1922). Інформації 
про продаж церковних земель (1928). Інформації про сільські гміни Волин-
ського воєводства (1928). Відомості про збитки, завдані Польщі на території 
Волинського воєводства під час Першої світової війни. Штатні розписи Во-
линського воєводського управління (1925, 1927), Дубенського повітового кому-
нального союзу (1926), Ровенського магістрату (1923, 1924). Журнали і картки 
на службовців воєводського управління. Трудові угоди, кваліфікаційні описи, 
метричні витяги працівників воєводського управління, повітових староств. 
Книга обліку видачі платні працівникам воєводського управління, повітових 
староств (1925). Справи про прийняття та звільнення з роботи, призначення 
пенсій, переміщення по службі працівників. Дисциплінарні справи. Характе-
ристики на осіб, які влаштовувались на роботу в державні установи (1925). 
Заяви громадян про прийняття на роботу. Програма екзаменів для службовців. 
Протоколи атестаційних екзаменів. Свідоцтва службовців воєводського уп-
равління. Проект номенклатури справ повітових староств (1931). Книга облі-
ку виданих паспортів, по свідчень та інших документів. Відомості та журнали 
обліку видачі закордонних паспортів. Реєстраційні книги осіб, які отримали 
польське підданство (1928, 1929). Картки власників будинків м. Луцька (1923). 
Заяви товариств, гуртків про реєстрацію. Акти і протоколи про санітарний стан 
Луцького повіту. Документи про зміну кордонів Горохівського, Ковельського 
повітів (1930). Списки працівників Волинського воєводського управління, ста-
роств, магістратів м. Луцька, м. Ковеля, м. Любомля, м. Ровно, гмінних уп-
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равлінь Горохівського, Ковельського, Кременецького повітів, бургомістрів та 
їх замісників міст Волинського воєводства, членів сеймиків Ковельського, Лю-
бомльського повітів. Списки підлеглих установ Волинської окружної дирекції 
громадських робіт та їх службовців, журналістів, православних священиків 
Луцького повіту, осіб, які отримали закордонні паспорти. Списки товариств 
Волинського воєводства, виборчих дільниць Володимирського повіту по ви-
борах у сейм і сенат (1922), промислових підприємств Ковельського повіту, 
початкових шкіл Любомльського повіту (1927), населених пунктів Володи-
мирського повіту (1924). Списки прохань, поданих президенту Польщі під час 
його перебування на Волині (1929).

Загальний відділ. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Волинсь-
кого воєводського управління про роботу воєводських рад, зміну організацій-
ного статуту воєводського управління, організацію бюджетно-фінансових 
підвідділів у воєводських управліннях, організацію державної будівельної 
служби, організацію статистичного бюро при воєводському відділі, про засади 
карно-адміністративної політики, організацію дисциплінарної комісії, охорону 
службової таємниці, про кредити та бюджети союзів самоврядування, про до-
даткові посади в староствах, канцелярські правила роботи для староств, дис-
циплінарні стягнення із службовців державних установ, з’їзд повітових лікарів, 
облік ветеринарних лікарів, про державні позики, гербовий збір, контроль за 
вивезенням м’яса за кордон, протидію нелегальному ґуральництву, облік вида-
чі закордонних паспортів, прийняття польського підданства іноземцями, поз-
бавлення польського підданства осіб, які вступили в шлюб з турецькими підда-
ними, еміграцію в Палестину, записи змін у реєстрах актів цивільного стану, 
приєднання Сарненського повіту до Волинського воєводства, про охорону цер-
ковних лісів, з питань санітарії та ін. Копія постанови Ради Міністрів Польщі 
про введення в дію приписів про організацію та діяльність загальної адміністра-
тивної влади (06.09.1939 р.). Циркуляри, розпорядження Міністерства земле-
робства і земельних реформ про реорганізацію відділів землеробства і земель-
них реформ воєводських управлінь, утворення меліоративного підвідділу в 
староствах та з інших питань. Циркуляри, розпорядження, директивні вказівки 
Волинського воєводи про зміни в організації воєводського управління і органі-
заційному статуті повітових староств, розподіл повноважень повітових інже-
нерів, архітекторів, начальників дорожніх управлінь, старост, ведення обліку 
фінансово-господарської діяльності в староствах, з’їзд інспекторів гмінного 
самоврядування, проведення виборів до сейму і сенату, правила ліквідації без-
господарних маєтків, встановлення прикордонної смуги, телефонізацію сіл, 
оподаткування новобудов при дорогах та з інших адміністративно-організацій-
них і господарських питань. Внутрішні розпорядження воєводи щодо діяль-
ності управління та з кадрових питань. Рішення воєводи про позбавлення поль-
ського громадянства жителів Волині, стягнення податків за страхування 
підприємств, відшкодування власникам вартості земельних ділянок, які були 
передані державі, про ліквідацію безгосподарних маєтків на Волині. Приписи 
воєводи про діловодство в державних установах Волині. Протоколи засідань 
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Волинської та інших воєводських рад, Волинського воєводського відділу. Про-
токоли засідань комісій воєводської ради. Протоколи конференцій та з’їздів 
старост, інспекторів Волинського воєводства, старост інших воєводств. Прото-
коли конференцій службовців Волинського воєводства. Протоколи засідань 
повітових сеймиків, повітових відділів сеймиків, Луцької, Ровенської міських 
рад, магістрату м. Луцька, гмінних рад. Протоколи зборів службовців староств, 
керівників державних установ Волині. Протоколи засідань комісій з ліквідації 
безгосподарних маєтків. Протоколи перевірки гмінних управлінь. Організацій-
ні статути Міністерства внутрішніх справ, Волинського та Варшавського воє-
водських управлінь, повітових староств. Інструкції про розподіл сфери діяль-
ності відділів і службових обов’язків працівників Волинського воєводського 
управління, щодо кадрів та з інших адміністративно-організаційних питань. 
Відомості про організацію роботи Волинського воєводського управління. По-
казники роботи відділів. Рапорти староств про проведену роботу щодо змін в 
організаційному статуті. Рапорти начальника бюджетно-господарського відді-
лу управління про перевірку староств Волинського воєводства. Повідомлення 
воєводи Міністерству внутрішніх справ про зміну кордонів повітів. Рапорт воє-
води про поділ староств на три категорії. Звіти Волинського воєводи та інших 
воєводств про загальне становище воєводств та діяльність державних адмініст-
рацій. Звіти про інспекторські перевірки роботи староств, магістратів. Звіти 
повітових староств про перевірки гмінних управлінь. Звіти про діяльність пові-
тових союзів самоврядування, повітових комунальних ощадних кас, Волинсь-
кого воєводського бюро у фінансово-земельних справах. Організаційний ста-
тут, звіти про діяльність воєводського комітету фонду праці. Звіт про роботу 
комісії з наукового дослідження східних земель (1935). Звіти про роботу Па-
лестинського еміграційного товариства в містечку Чарторийськ Луцького пові-
ту. Інформації староств про роботу інспекторів. Документи про вибори до 
польського сейму (1938). Документи про надання жителям Волині польського 
громадянства, про позбавлення громадянства осіб, які проживали за кордоном. 
Справи про прийняття польського підданства. Бюджети, звіти про виконання 
бюджетів, фінансові звіти воєводського управління, повітових сеймиків, пові-
тових союзів самоврядування, магістратів, гмін. Регламент Центрального бюро 
у фінансово-земельних справах про організацію роботи воєводських бюро у 
фінансово-земельних справах. Регламент та інструкція міського управління м. 
Володимира про проведення перепису населення. Листування з Міністерством 
внутрішніх справ, Міністерством віросповідань і освіти, Державною пенсій-
ною установою, повітовими староствами про облік державних маєтків, збір 
податків, вилучення земельних ділянок у власників під державне будівництво, 
здачу в оренду жителям державних земельних ділянок, організацію статистич-
ного бюро, територіальний поділ громадських судів, видачу паспортів для виїз-
ду за кордон та дозволів на в’їзд у Польщу, прийняття чи позбавлення жителів 
Волині польського громадянства, про кредити, страхування службовців, забез-
печення інвалідів, призначення опікунів, присвоєння прізвищ дітям-сиротам, 
затвердження шлюбів осіб, які знаходилися за кордоном, узаконення шлюбів 
євреїв, порядок ведення метричних книг єврейського населення, узаконення 
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релігійних сект, введення нових правил діловодства в комунальних союзах, 
про дисциплінарні стягнення із службовців державних установ, з кадрових пи-
тань. Статистичні відомості про кількість та рух службовців воєводського уп-
равління, державних установ Міністерства внутрішніх справ, робітників на 
промислових підприємствах. Відомості про кількість населення і землі по 
повітах воєводства. Відомості шкіл про кількість учнів. Справи про надання 
особам польського громадянства. Повідомлення староств про надсилання сві-
доцтв для взяття шлюбів громадянами, які проживали за кордоном. Документи 
про присвоєння прізвищ дітям-сиротам, про зміни в записах метричних книг, 
зміну прізвищ громадян. Документи про організацію та роботу установ Волин-
ського воєводства, про перевірку староств, магістратів. Статути комунальних 
ощадних кас. Звіт про стан початкових шкіл на Волині, діяльність опікунських 
закладів Луцького повіту. Проект заснування кооперативів у Волинському воє-
водстві. Справа про організацію Волинського театру імені Ю.Словацького. Зві-
ти про роботу Волинського театру і Товариства розповсюдження театральної 
культури на Волині. Донесення староств про зміни поштово-телеграфних пун-
ктів. Документи про облік земельних ділянок, переданих жителями державі. 
Документи про сплату податків за земельні ділянки жителями Волині. Програ-
ма і відомості будівництва залізниць на Волині. Донесення воєводи про розви-
ток шляхів сполучення у воєводстві (1939). Проекти зміни кордонів повітів та 
назв населених пунктів Волинського воєводства. Рапорт Любомльського пові-
тового старости про зміну кордонів повіту і гмін. Матеріали публікацій «Во-
линської воєводської газети» та інших друкованих видань Волині. Відомості 
про приватні журнали та видання. Книга реєстрації друкованих видань Волині. 
Документи про ведення діловодства в канцелярії воєводського управління. Зві-
ти староств про ведення діловодства. Відповіді Волинського воєводського уп-
равління на скарги у Вищий адміністративний трибунал. Штатні розписи воє-
водського управління, староств, магістрату м. Ровно. Звіт про переміщення 
кадрів службовців воєводського управління. Трудові угоди, анкети, характе-
ристики на службовців, кваліфікаційні листи працівників воєводського управ-
ління, повітових староств, гмінних управлінь, повітових дорожніх управлінь. 
Відомості про видачу платні службовцям воєводського управління і староств. 
Характеристики на осіб, які влаштовувались на роботу в державні установи. 
Документи про нагородження службовців. Документи про дисциплінарні по-
рушення службовців воєводського управління. Документи про накладання 
дисциплінарних стягнень на працівників державних установ. Особові справи 
порушників законів. Рапорти староств про ринкові ціни на продовольчі та про-
мислові товари у повітах. Цінники на продукцію промислових фірм Польщі. 
Доповідь воєводи на тему «Ремесло на Волині». Алфавітний покажчик до реєс-
тру іноземців (1936 – 1938). Повідомлення воєвод Польщі про втрату та отри-
мання нових державних печаток. Плани земельних ділянок. Каталог воєводсь-
кої бібліотеки. Іменний список службовців та техперсоналу Волинського 
воєводського управління. Списки працівників воєводського управління, пові-
тових староств, магістратів м. Ковеля, м. Луцька, м. Ровно, службовців держав-
них установ, міських підприємств, артистів Луцького театру, жителів Волині, 
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які отримали польське громадянство, громадян, які отримали позики на відбу-
дову господарств, священиків, сектантів, мешканців королівського замку пре-
зидента Польщі І. Мосьціцького у Варшаві. Списки епідемічних лікарень, кі-
нотеатрів, костьолів, безгосподарних маєтків та державних земельних ділянок 
воєводства. Список вулиць міста Луцька. Список книг бібліотеки Волинського 
воєводства, газет і журналів, що надходили в державні установи Волині. Заяви, 
скарги і прохання жителів Волині. Заяви жителів Волині про надання польсь-
кого громадянства.

Адміністративний відділ. Постанова Ради Міністрів Польщі про реор-
ганізацію державної адміністрації (1924). Циркуляри Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства військових справ, Міністерства закордонних справ, Мініс-
терства праці і громадської опіки, Міністерства комунікацій, Волинського воє-
водського управління про надання чи позбавлення польського громадянства, 
видачу закордонних паспортів та посвідчень особи, про спадкове нерухоме 
майно іноземців у прикордонній смузі, репатріацію хворих польських підданих 
з-за кордону та виселення хворих іноземців з Польщі, з питань еміграції, про 
повноваження органів самоврядування щодо накладання адміністративних по-
карань, порядок перевірки державних установ, про адміністративні покарання, 
зарахування грошового штрафу за порушення промислового права, звільнення 
опікунських закладів від оплат у фонд праці, про збір лісового податку, поря-
док ведення записів актів громадянського стану і метричних книг для євреїв, 
кредитування комунальних союзів, про допризовників, набір в армію в східних 
воєводствах, порядок звільнення від військової повинності, введення органі-
заційного статуту відділів Міністерства внутрішніх справ, щодо статуту де-
ржавної цивільної служби, про реорганізацію окружних дирекцій громадських 
робіт та ін. адміністративні, господарські, фінансові, кадрові, судові питання. 
Проект розпорядження Міністерства внутрішніх справ про надання повнова-
жень органам самоврядування щодо кримінальних покарань (1929). Внутрішні 
розпорядження Волинського воєводи з адміністративно-організаційних, госпо-
дарських та кадрових питань. Рішення Волинського воєводи про зміну пріз-
вищ громадян. Службові розпорядження начальника адміністративного від-
ділу. Організаційний статут Міністерства внутрішніх справ. Протоколи з’їзду 
начальників повітових відділів Волинського воєводства. (1924). Протоколи 
з’їздів повітових староств Варшавського, Поліського воєводств (1930). Про-
токоли зборів начальників установ І інстанції в повітах. Протоколи засідань 
воєводської та повітових комісій по боротьбі з алкоголізмом. Протоколи засі-
дань та рішення дисциплінарної комісії при воєводському управлінні. Звіт Во-
линського воєводи про загальне становище воєводства і діяльність державної 
адміністрації (1929). Звіти староств про збір лісового податку. Звіти гмін про 
наявність промислових підприємств (1927). Звіт про роботу Союзу пожежних 
команд Волинського воєводства (1928). Рапорти староств про роботу комісій з 
відбудови господарств. Документи перевірок повітових староств. Документи 
про надання, підтвердження чи позбавлення польського громадянства жителів 
Волині. Справи про зміну прізвищ громадян. Документи про присвоєння пріз-
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вищ дітям невідомих батьків. Документи про вибори до сейму і сенату (1930). 
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Українським Центральним 
Комітетом у Польщі, Волинським окружним земельним управлінням, пові-
товими староствами, Державним земельним банком про контроль над про-
веденням парцеляції землі, репатріацію польських громадян з Росії, надання, 
підтвердження чи позбавлення польського громадянства, збір коштів для ук-
раїнських емігрантів, видачу посвідчень особи, закордонних паспортів, дозвіл 
зміни прізвища громадянам, видачу метричних витягів колишнім громадянам 
Волині, які проживали за кордоном, реєстрацію дітей невідомих батьків, про 
воєнно-польові суди, розшук офіцерів російської армії, розшук осіб, які ухи-
лялися від військової служби, про позики, узяті громадянами на будівництво, 
видачу ремісничих свідоцтв, дозвіл на продаж спиртних напоїв, зміну кордонів 
Ковельського повіту, утворення нових сільських громад і церковних пара-
фій, з питань контролю кінофільмів. Статистичні дані та відомості про кіль-
кість населених пунктів, господарств, кількість жителів та їх національність 
по повітах воєводства, кількість знищених будинків під час воєнних дій; про 
православні парафії, церкви, костьоли, парафіян, релігійні товариства, секти; 
кількість службовців Волинського воєводського управління. Відомості повіто-
вих староств про кількість виданих закордонних паспортів на право виїзду в 
Росію. Відомості та списки відновлених міст. Інструкція для повітових інс-
пекторів гмінного самоврядування. Інструкція про доставку товарів військам 
та укладання договорів. Документи про реєстрацію промислових підприємств. 
Анкети про стан комунальних підприємств Волинського воєводства. Місячні 
звіти Володимирського, Дубенського та Любомльського староств про розгляд 
кримінально-адміністративних справ. Документи про вибори рабинів у єврей-
ських гмінах (1930). Документи про ведення метричних книг євреїв. Рішення 
воєводської комісії про призначення штрафів за порушення порядку жителя-
ми Волині. Документи про проведення перепису населення у воєводстві (1931 
– 1932). Списки округів для проведення перепису населення. Донесення ста-
роств про демографічну статистику, про надання концесій жителям воєводс-
тва. Повідомлення повітових лікарів про кількість захворювань і смертність в 
інфекційних лікарнях Волинського воєводства. Список православних парафій 
та журнал обліку православних священиків Волинського воєводства. Проект 
розташування православних парафій у Луцькому повіті. Реєстраційні листи на 
православні церкви Горохівського повіту. Донесення староств про відкриття 
нових поштових відділень, визнання сект, складання метричних книг релігій-
них сект, розшук офіцерів російської армії. Протоколи з’їздів євангельських 
християн-баптистів. Статут, протоколи засідань товариства польського театру 
на Волині. Відомості про бюджет театру. Протоколи нарад власників кінотеат-
рів воєводства. Статут товариства фізичного виховання «Ютжня» (1928). Звіт 
(1931) та програма діяльності Волинського краєзнавчого товариства (1932). Ві-
домості про податки, ринкові ціни на пшеницю і жито. Зведення про ринкові 
ціни на предмети першої необхідності по Волинському воєводству, про ціни на 
продукти харчування у воєводствах Польщі (1933). Метричні витяги та заяви 
громадян про отримання громадянства, видачу дублікатів втрачених докумен-
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тів, дозвіл на право проживання в Польщі. Дисциплінарні справи службовців. 
Листи дотацій для православного духовенства в повітах. Списки працівни-
ків Волинського воєводського управління, повітових староств, Горохівського 
повітового сеймику, членів повітових відділів, магістратів, гмінних управлінь; 
кандидатів у президенти, бурмістри і віце-бурмістри міст, кандидатів у члени 
повітових відділів; працівників дирекції громадських робіт, Волинської дирек-
ції державних лісів, комісарів та підкомісарів охорони лісів, співробітників від-
ділів еміграційного синдикату; осіб, які отримали польські паспорти, закордон-
ні паспорти та дозвіл на проживання в Польщі, осіб, які отримали посвідчення 
особи і довідки про польське громадянство; рабинів і підрабинів, призовників, 
виселених осіб, осадників. Списки та анкетні дані жителів м. Луцька (1930 
– 1935). Списки промислових підприємств, земельних маєтків, друкарень у 
воєводстві, пекарень Кременецького і Ровенського повітів, млинів Горохівсь-
кого повіту, церков, православних і католицьких парафій. Списки стародавніх 
пам’яток Волинського воєводства. Заяви громадян про прийом на роботу.

Відділ самоврядування. Циркуляри, розпорядження Міністерства внут-
рішніх справ про порядок проведення виборів до міських та гмінних рад, роз-
поділ комунального податку по повітах, адміністративні стягнення, репатріа-
цію хворих польських громадян з-за кордону, видачу закордонних паспортів 
іноземцям, нагляд за цінами, затвердження географічних назв, про заробітну 
плату службовців самоврядних установ. Циркуляри, розпорядження Волинсь-
кого воєводського управління про зміни в організації воєводського управлін-
ня, бюджети комунальних союзів, будівництво нових доріг та осушувальних 
каналів, зниження цін на сільськогосподарські продукти у зв’язку з кризою, 
вирощування худоби та боротьбу із заразними хворобами, норми заробітної 
плати, службові категорії бурмістра та інших службовців міських управлінь, 
правила дорожнього руху. Внутрішні розпорядження воєводи з питань діяль-
ності управління та з кадрових питань. Проекти постанови Міністерства внут-
рішніх справ, розпорядження волинського воєводи про громади (1936). Пос-
танови воєводи про затвердження нових громад (1938). Протоколи, витяги з 
протоколів засідань Волинської воєводської ради, воєводського відділу, пові-
тових, гмінних та міських рад Волинського воєводства. Протоколи засідань 
Варшавської, Віленської, Келецької, Новогрудської, Тернопільської воєводсь-
ких рад. Статут Білостоцької воєводської ради (1929). Протоколи з’їздів, кон-
ференцій старост, бурмістрів, війтів та інспекторів повітових відділів і гмінних 
управлінь Волинського воєводства та інших воєводств. Звіти з’їздів прези-
дентів міст, бурмістрів і війтів. Протоколи засідань воєводських та повітових 
комісій. Протоколи, витяги з протоколів засідань повітових, міських, гмінних 
органів самоврядування. Рішення та копії рішень магістратів. Документи (роз-
порядження, протоколи, рапорти, звіти) про проведення перевірок діяльності 
староств, повітових та гмінних органів самоврядування. Інструкція воєводи 
про нагляд за діяльністю міських та гмінних управлінь. Протоколи засідань 
повітових комунальних ощадних кас, міських громадсько-господарських ко-
мітетів. Протоколи перевірки роботи повітових комунальних ощадних кас. 
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Звіти волинського воєводи про загальне становище воєводства і діяльність 
державної адміністрації. Проект і рапорти Волинського воєводи в Президію 
Ради Міністрів про сільськогосподарську кризу на Волині (1929). Інструкція 
Міністерства землеробства про допомогу сільському господарству з боку са-
моврядних органів. Звіти про роботу відділів Волинського воєводського уп-
равління. Звіти про діяльність повітових староств, повітових, міських та гмін-
них органів самоврядування, повітових комунальних ощадних кас, гмінних 
позичково-ощадних кас. Звіти про перевірку установ м. Луцька, опікунських 
закладів у повітах. Документи щодо виборів у повітові, міські та гмінні орга-
ни самоврядування. Списки виборчих округів. Статути про податки. Рішення, 
повідомлення, інформації повітових відділів про підвищення податків. Рішен-
ня міських гмін про порядок збору земельних, промислових, торгових та інших 
податків. Інструкції про збір податків у сільських гмінах воєводства. Службові, 
дисциплінарні статути повітових комунальних союзів Волинського, Полісь-
кого і Віленського воєводств. Бюджети, звіти про виконання бюджету та фі-
нансові звіти воєводського управління, повітових, міських та гмінних органів 
самоврядування. Бюджети єврейських гмін. Статути комунальних ощадних 
кас. Баланси повітових комунальних ощадних кас. Документи про громадську 
опіку. Донесення повітових староств про діяльність кооперативних організа-
цій. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинською фінансовою 
палатою, повітовими староствами, повітовими відділами, сеймиками, міським 
управлінням м. Ковеля, гмінами, торговими фірмами, Луцьким шкільним інс-
пекторатом про створення нових громад, купівлю та продаж землі, надання по-
зик для будівництва, про нерухоме майно жителів прикордонної смуги, вибори 
в повітові сеймики, переділ общинних земель, прийняття особами польського 
підданства, повернення польських сімей з-за кордону, допомогу полякам, які 
проживали за кордоном, облік резервістів, про бюджет, податки, продаж лі-
соматеріалів, санітарний стан населених пунктів, базарних площ і криниць, 
будівництво електростанції в м. Ковелі, шпиталю в м. Любомлі, шкіл, відкрит-
тя музеїв, затвердження герба м. Ровно, про ціни на продукти харчування, змі-
ну кордонів населених пунктів, про дисциплінарні стягнення із службовців, з 
фінансових та кадрових питань. Доповідь Волинського економічного комітету 
про програму інвестицій для органів самоврядування (1936). Документи про 
виділення кредитів та дозвіл на будівництво в містах Волинського воєводс-
тва. Відомості про будівництво шкіл. Звіт Вищої Палати Контролю Держави 
про діяльність лісового господарства (1934 – 1935). Інструкція для інспекторів 
гмінного самоврядування. Інструкції з діловодства для повітових староств, 
сільських гмінних управлінь воєводства. Програма та тексти лекцій інспек-
торів воєводського управління для представників органів самоврядування. До-
несення староств про наявність війтів і бурмістрів у гмінах (1929). Документи 
про видання спеціального журналу «Волинський огляд», присвяченого 10-літ-
тю польської влади (1929–1930). Статистичні відомості про кількість членів 
міських та сільських гмінних управлінь (1937). Статистичні дані про кількість 
єврейських гмін, єврейського населення, рабинів (1925). Документи про утво-
рення нових сіл, зміну кордонів Волинського воєводства. Документи про зміну 
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назв вулиць міст. Рапорти повітових відділів Волинського воєводства, відомості 
про ціни на продукти харчування, на предмети широкого вжитку. Ціни на про-
дукти харчування у воєводствах Польщі (1936). Відомості повітових староств 
про кількість виданих закордонних паспортів, посвідчень особи, дозволів на 
мисливську зброю. Відомості про кількість пожеж на Волині. Журнал обліку 
православного духовенства Володимирського повіту. Відомості про кількість 
штатних одиниць, рух службовців та іменний список штатів Міністерства 
внутрішніх справ по Волинському воєводству. Кваліфікаційні листи працівни-
ків староств. Анкетні дані та характеристики на службовців, представлених 
до нагородження. Документи (статути, протоколи) про штати службовців гмін 
воєводства. Копії метричних витягів та трудові угоди працівників воєводського 
управління. Службові справи бурмістрів. Списки президентів і бурмістрів міст, 
працівників староств, повітових комунальних союзів, повітових союзів само-
врядування, повітових сеймиків, магістратів, міських рад, гмінних управлінь 
Волинського воєводства, повітових делегатів окружного з’їзду самоврядних 
установ, працівників установ м. Ровно, вчителів Луцької української гімназії, 
військових осадників Луцького повіту, безробітних м. Луцька, членів єврейсь-
ких гмін, жителів містечка Торчина. Списки підприємств комунальних союзів, 
опікунських закладів, промислових підприємств, друкарень, ярмарків, базарів 
воєводства, церковних будівель Ковельського повіту, які були знищені під час 
Першої світової війни, церковних земельних ділянок і будівель Сарненського 
повіту. Списки сільських общин, гмін, містечок, староств Волинського воє-
водства. Список печаток установ Волинського воєводства та відтиски печаток. 
Скарги жителів на рішення воєводського управління, на війтів за зловживання 
службовим становищем та ін. Заяви, прохання громадян. Карта Сарненського 
повіту (1933). План м. Дубно. 

Бюджетно-господарський відділ. Циркуляр, розпорядження Міністерс-
тва внутрішніх справ про протидію нелегальному ґуральництву, організацію 
ощадних комунальних кас (1927), порядок надання медичної допомоги, підви-
щення податків від залізничних вантажів, про бюджети, будівництво та з ін. фі-
нансових питань. Циркуляри, розпорядження Волинського воєводського управ-
ління про сплату комунальних податків, контроль над державними прибутками, 
страхування приватних підприємств, про службові інструкції староств, сей-
микові ревізійні комісії. Постанови, рішення повітових сеймиків, магістратів, 
гмінних рад про податки. Протоколи, витяги з протоколів засідань сеймиків, 
повітових відділів, магістратів, міських громадсько-господарських комітетів, 
гмінних рад і управлінь Волинського воєводства. Протоколи проведення ревізій 
по гмінах Волинського воєводства. Протокол конференції про стан залізниць 
на Волині (1923). Інструкція про складання міських бюджетів. Бюджети пові-
тових сеймиків, повітових комунальних союзів, магістратів, гмін, повітових 
рад громадської опіки, державних лікарень та інших установ Волинського воє-
водства. Звіти, відомості про виконання бюджету, фінансові звіти Волинського 
воєводського управління (1921), повітових сеймиків, повітових комунальних 
союзів, магістратів, гмін, установ та організацій воєводства. Відомості про 
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податки, зібрані магістратами воєводства, про кошти, затрачені на репатріан-
тів (1922 – 1923). Статути про податки. Статут для комунальних ощадних кас 
міст і повітів. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 
громадських робіт, Міністерством праці і громадської опіки, повітовими ста-
роствами, повітовими відділами сеймиків, Волинською фінансовою палатою 
про податки, статути, організацію міських комісій щодо податків, виділення 
кредитів, порядку надання медичної допомоги, відкриття базарів та ярмарків, 
про конфісковану зброю, боротьбу з марнотратством та з інших фінансових 
питань. Звіти староств про заходи щодо боротьби з марнотратством. Піврічна 
статистична відомість про цивільні автомашини та велосипеди (1930). Баланси 
і статистичні зведення Державного земельного банку (1929). Відомості пові-
тових староств про ціни на м’ясо та м’ясні продукти. Відомості про зарплату 
працівників відділів громадського здоров’я воєводського управління та повіто-
вих староств. Заяви власників торгових фірм про видачу патентів. Заяви пра-
вославного духовенства про видачу грошової допомоги. Списки працівників 
Волинського воєводського управління, повітових староств, гмінних управлінь 
Дубенського повіту, іменний список співробітників магістрату м. Кременця.

Відділ землеробства і ветеринарії, земельний відділ, відділ земле-
робства і земельних реформ. Циркуляри, розпорядження, директивні вказів-
ки, інструкції Міністерства земельних реформ, Міністерства землеробства і 
земельних реформ про порядок проведення земельної реформи на Волині, про-
ведення парцеляції державної землі, об’єднання земельних ділянок, купівлю 
і продаж землі, ліквідацію сервітутів, проведення водно-меліоративних робіт, 
придбання нерухомого майна іноземцями, розподіл кредитів, зменшення забор-
гованості сільських господарств із земельного податку після земельної рефор-
ми, зайнятість безробітних. Розпорядження Волинського воєводського управ-
ління про боротьбу із заразними захворюваннями тварин і нелегальним забоєм 
худоби, про умови здачі худоби на заготівельні пункти. Рішення Волинського 
воєводи про закріплення землі за селянами, воєнними осадниками, купівлю 
жителями земельних ділянок, оплату за земельні роботи. Постанови, рішен-
ня, справи Волинського воєводи про затвердження права власності на землю 
жителів Волині. Циркуляри, розпорядження, рішення Волинського окружного 
земельного управління. Розпорядження Волинського воєводського бюро у фі-
нансово-земельних справах. Закон про державне земельне управління госпо-
дарськими органами самоврядування і територіальними органами самовряду-
вання (1939). Інструкція Міністерства землеробства про порядок видачі землі 
військовим осадникам. Інструкції Міністерства землеробства і земельних ре-
форм про ціну на землю при поділі її на ділянки, про видачу державних позик. 
Рішення Ковельського, Луцького повітових староств про об’єднання земель. 
Протоколи засідань Волинської земельної палати (1939). Статути, протоколи 
засідань повітових земельних комісій. Протоколи засідань повітових комітетів 
з розподілу землі про передачу державної землі у власність селянам. Прото-
кол з’їзду земельних комісарів Волинського воєводства (1937). Протокол з’їзду 
луківників Польщі (1937). Документи (протоколи засідань, рішення, повідом-
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лення, технічні виміри, вимірювально-оцінювальні реєстри, плани, листуван-
ня, заяви) про проведення парцеляції, комасації, меліорації землі, ліквідації 
сервітутів. Справи про оцінювання землі, обмін ділянок, встановлення чи пе-
редачу права власності на земельні ділянки, ліквідацію іпотечної заборгова-
ності, розрахунки за землю, що перейшла в держфонд, розгляд скарг громадян 
на рішення повітових комісій з наділення землею. Документи про надання зем-
лі воєнним осадникам. Відомості про земельні ділянки, кількість нерухомого 
майна в гмінах Волинського воєводства, про землі, що надходили в держфонд 
та їх розподіл, про зернову продукцію на Волині. Проекти планів оборотного 
фонду земельної реформи. Господарські комунікати Волинської земельної па-
лати. Донесення повітових староств про збір сільськогосподарського податку, 
стан маєтків. Інформації староств про роботу молочарень і маслозаводів на 
Волині (1933). Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства 
та діяльність державної адміністрації (1933). Загальний звіт про діяльність 
державного земельного банку (1926 – 1928). Звіти про проведення земельної 
реформи, меліоративні роботи. Звіти про роботу відділу. Звіти, фінансові зві-
ти повітових бюро у фінансово-земельних справах Волинського воєводства 
(1933). Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Мініс-
терством громадських робіт, генеральною прокуратурою, Волинською дирек-
цією державних лісів, державним земельним банком, повітовими староствами, 
гмінними управліннями, Луцькою курією-біскупією, духовними особами про 
проведення парцеляції, об’єднання земельних ділянок, ліквідацію сервітутів, 
запаси державної землі, купівлю, продаж, здачу в оренду земельних ділянок, 
користування державною землею, придбання жителями Волині нерухомого 
майна в прикордонній смузі, призначення опікунів безгосподарних маєтків, 
організацію класифікаційно-оцінювальної комісії для перевірки земельних ді-
лянок, видачу позик для проведення земельної реформи, розрахунки за про-
ведення робіт з виділення хутірських наділів, про облік державних маєтків, 
гідротехнічних споруд, придбаних земельних ділянок, введення податків на 
землю, продаж майна громадян, які мали заборгованість у державному зе-
мельному банку, щодо позовних справ, про організацію сільськогосподарських 
шкіл та їх викладацький склад, облік воєнних осадників, про лісові ділянки, 
церковні землі, утворення нових парафій, передачу землі костьолам, заготів-
лю фуражу, про шкідників рослин, боротьбу із заразними хворобами тварин, 
наявність ветеринарних лікарів у повітах, нелегальний вивіз птиці за кордон, 
виставку тварин. Журнали реєстрації кореспонденції. Інформації староств про 
обмір землі і стягнення податків за землю. Дані про кількість землі осадників 
у Ковельському повіті. Анкетні дані про майновий стан осадників Кременець-
кого повіту. Статистичні дані по сільському господарству, про кількість землі 
по повітах, великих маєтків на Волині, непридатних земель у гмінах, кількість 
господарств воєнних осадників на Волині. Статистичні відомості про кількість 
населення в Луцькому та Ровенському повітах. Норми середнього прибутку 
сільських господарств (1936). Звіти, відомості воєводського управління, повіто-
вих староств, ветеринарних комісій, повітових ветеринарних лікарів про захво-
рювання тварин, боротьбу із заразними хворобами тварин. Щоденники повіто-
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вих ветеринарних лікарів. Справи про роботу землемірів, техніків, інженерів. 
Відомості про нарахування оплати за земельні роботи. Службові атестаційні 
листи, трудові угоди службовців відділу землеробства і земельних реформ. 
Договори з громадянами воєводства на оренду державних земельних ділянок. 
Облікові листи із забудови земельних ділянок у Волинському воєводстві. Кни-
га перепису державного нерухомого майна, орендованих та вільних земель-
них ділянок Здолбунівського і Сарненського повітів (1933). Перелік земельних 
управлінь воєводств та повітів Польщі (1929). Реєстр сільськогосподарських 
товариств і союзів Волинського воєводства. Повідомлення Головного статис-
тичного управління про ціни на продукти сільського господарства. Облікові 
листки на землевласників прикордонної смуги. Реєстраційні картки осадників. 
Анкетні дані власників лісів. Плани та описи земельних ділянок, лісових діля-
нок. Списки працівників штату Міністерства землеробства і земельних реформ 
працівників відділу землеробства та співробітників у повітах, ветеринарних 
працівників і фельдшерів у староствах воєводства, осадників, власників маєт-
ків, власників великих земельних ділянок Луцького повіту, громадян, які мали 
державні земельні ділянки, малоземельних громадян, осіб, які отримали доз-
віл на придбання нерухомого майна в прикордонній смузі. Списки маєтків, що 
знаходились у розпорядженні державного земельного банку, маєтків, що були 
у відомстві Волинської дирекції державних лісів, малоземельних господарств 
у східних землях, державних земельних ділянок в м. Володимирі, державних 
маєтків та лісових ділянок, які перевищували 50 га, приватних земельних діля-
нок, переданих у держфонд, церковних земельних ділянок та будинків у пові-
тах, нерухомого майна, повітів Волинського воєводства. Заяви громадян про 
придбання землі, затвердження права власності, надання пільг щодо податків. 
Карта водоймищ і річок Волинського воєводства. Ескіз обміру річок та озер 
Ковельського повіту.

Відділ громадського здоров’я, відділ праці і громадської опіки, від-
діл праці, опіки та здоров’я. Циркуляри Міністерства громадського здоров’я, 
Міністерства праці і громадської опіки, Міністерства внутрішніх справ, Во-
линського воєводського управління про опіку над дітьми, молоддю, репатріан-
тами, реорганізацію опікунських закладів, лікування в громадських лікарнях, 
організацію закритих дитячих лікувальних закладів, курсів підвищення 
кваліфікації лікарів, нагляд за лікарською практикою, боротьбу з епідеміями, 
проведення щеплень, звільнення опікунських закладів від оплат у фонд праці, 
про кошти для лікарень, виробництво і контроль за медикаментами, про аптеч-
ні склади, порядок прийому на роботу в аптеки кваліфікованих працівників, 
вимоги до власників продуктових магазинів, збір податків, лікування, протезу-
вання, працевлаштування інвалідів, перевірку справ інвалідів, допомогу війсь-
ковим інвалідам, безробітним, боротьбу з жебрацтвом, бродяжництвом, без-
робіттям, висилання хворих іноземців, допомогу польському товариству 
Червоного Хреста та ін. Розпорядження волинського воєводи про організацію 
підвідділу громадського здоров’я, з питань роботи інвалідних комісій. Розпо-
рядження волинського воєводи і донесення повітових староств про боротьбу з 
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бродяжництвом, алкоголізмом, розпустою і торгівлею людьми. Постанови, рі-
шення Вищого адміністративного трибуналу у Варшаві про неправильні рі-
шення інвалідної комісії, встановлення інвалідності громадян, відновлення 
групи інвалідності та призначення пенсії інвалідам війни. Рішення Волинсько-
го воєводського управління про страхування працівників підприємств, уста-
нов, організацій, сплату страхових внесків власниками підприємств, надання 
допомоги військовим інвалідам, жителям воєводства, прийняття на роботу іно-
земців, які проживали на Волині. Рішення відділу праці, опіки і здоров’я, ін-
валідної комісії про призначення допомоги інвалідам та сім’ям загиблих. Рі-
шення, витяги з протоколів засідань повітових сеймиків про обов’язки повітових 
лікарів. Протоколи з’їздів та конференцій староств воєводства (1922), началь-
ників відділів здоров’я воєводських управлінь (1928), начальників відділів пра-
ці, опіки і здоров’я воєводств (1937), керівників управлінь і установ Міністерс-
тва громадської опіки (1938). Протоколи засідань, рішення Волинської 
воєводської ради, воєводського відділу, воєводської комісії громадської опіки. 
Витяг з протоколу засідання Волинського окружного управління Союзу воєн-
них інвалідів (1936). Протоколи засідань комісії опіки над дітьми та інвалідної 
комісії. Протоколи засідань повітових відділів про централізацію опікунських 
закладів. Книга протоколів лікарської комісії при воєводському управлінні. 
Інструкції для інспекторів громадської опіки, для повітових санітарних нагля-
дачів, про порядок призначення пенсій, про правила роботи в лікувальних за-
кладах. Перелік найважливіших сфер діяльності санітарної адміністрації. Си-
туаційні рапорти староств про стан опікунських закладів (1922). Інформації 
староств про діяльність інвалідних організацій, роботу інвалідних комісій. До-
несення, повідомлення повітових староств і магістратів про контроль діяль-
ності опікунських закладів Волинського воєводства, медичний нагляд у шко-
лах, опіку над бідними сім’ями, боротьбу з бродяжництвом та жебрацтвом, про 
іноземців, які працювали в повітах, надання роботи іноземцям, які не мали 
польського громадянства, реєстрацію забезпечених роботою жителів, які не 
мали польського підданства, організацію народних домів у повітах, про наяв-
ність громадських організацій для боротьби з алкоголізмом, про кількість ін-
фекційних захворювань у повітах. Статути, регламенти, звіти, відомості про 
організацію, діяльність та кількість опікунських закладів, благодійних това-
риств і союзів на Волині. Відомості про осіб, які перебували в опікунських за-
кладах та опікунів. Відомості повітових відділів, міських та гмінних управлінь 
про контроль над опікунами. Звіти та відомості повітових староств про сім’ї, в 
яких виховувались нерідні діти, кількість репатріантів у повітах. Відомості, 
звіти воєводських управлінь, повітових староств, повітових лікарів, лікарень 
про роботу, рух хворих, інфекційні захворювання та смертність, боротьбу з ту-
беркульозом, венеричними захворюваннями, проведені щеплення, про роботу 
лікарів та медичних закладів, особовий склад лікарень, санітарний стан повітів 
і міст Волинського воєводства. Звіти і рапорти біржі праці про кількість без-
робітних на території Волині. Рапорти з ринку праці про забезпечення без-
робітних роботою. Звіти про роботу відділу громадського здоров’я, відділу 
праці і громадської опіки. Звіт про з’їзд представників воєводських комітетів 
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«Тиждень дитини» (1931). Протоколи засідань президії Волинського комітету 
«Тиждень дитини» (1931). Звіт волинського воєводи про загальне становище 
воєводства і державно-адміністративну діяльність (1931). Документи (статути, 
протокол засідання ради, проект бюджету) Волинського воєводського міжко-
мунального союзу громадської опіки. Документи про опікунство над військо-
вими інвалідами та розумово хворими людьми Волинського воєводства. Доку-
менти про надання допомоги громадянам, які зазнали збитків від повені. 
Документи про контроль за діяльністю опікунських закладів Волинського воє-
водства. Щотижневі інформаційні бюлетені еміграційного синдикату (1937, 
1938). Статути про забезпечення військових інвалідів та їх сімей, забезпечення 
працівників комунальних союзів пенсією. Статути єврейських повітових ліка-
рень. Листування з Міністерством праці і громадської опіки, Міністерством 
громадського здоров’я, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством зе-
мельних реформ, повітовими староствами, повітовими сеймиками, гмінними 
та міськими управліннями про діяльність опікунських закладів та виділення 
коштів на їх утримання, про реєстрацію інвалідів, призначення і видачу допо-
моги інвалідам, непрацездатним громадянам, голодуючим жителям, службов-
цям, безробітним, громадянам, які постраждали від стихійних лих, на будів-
ництво і утримання літніх дитячих таборів, про репатріацію громадян та 
виділення їм допомоги, забезпечення роботою іноземців, діяльність санітар-
них комісій опіки над дітьми, організацію кас взаємодопомоги, кошти для ут-
римання дітей-сиріт, про притулок для дітей-сиріт у м. Кременці, переведення 
дітей у дитячі будинки за місцем проживання, розшук батьків дітей, які знахо-
дилися в опікунських закладах, боротьбу з венеричними хворобами, про вар-
тість лікування, відкриття в м. Ковелі лікарні, відкриття аптек, регулювання 
річки Сапалаївки в м. Луцьку. Фінансові документи опікунських закладів. Ста-
тистичні дані, звіти про кількість опікунських закладів у воєводстві, кількість 
їх мешканців та смертність серед них, кількість інвалідів, військових інвалідів, 
безробітних і дітей, які потребували опіки, про захворюваність та смертність 
від інфекційних хвороб у повітах Волинського воєводства та воєводствах Поль-
щі, про попит на роботу в установах і організаціях Польщі. Статистичні дані 
про опікунські заклади воєводств Польщі (1936, 1937). Документи з’їздів пові-
тових лікарів. Відомості про кількість безробітних. Документи про забезпечен-
ня роботою жителів, які не мали польського підданства. Документи про розшук 
зниклих дітей, їх родичів і громадян Волинського воєводства. Анкети санітар-
ного стану міст і містечок Волині (1927). Відомості Ровенського магістрату про 
результати аналізу води. Проект мережі лікарень у Польщі. Дозволи на від-
криття аптек, експлуатацію нових кладовищ. Анкети товариств, союзів та ор-
ганізацій, що отримували кошти на громадську опіку. Звіт про діяльність Сою-
зу осадників (1929 – 1931). Особові справи, листи обліку, реєстраційні листи, 
анкети інвалідів, військових інвалідів. Пенсійні справи. Висновки лікарів та 
інвалідної комісії про причини смерті колишніх військових (1938). Відомості, 
списки про загиблих під час війни. Особові справи, трудові угоди, реєстраційні 
картки, анкетні дані медпрацівників Волинського воєводства. Особові рахунки 
співробітників відділу громадського здоров’я. Облікові картки фармацевтів. 
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Реєстраційні картки власників аптекарських складів повітів. Реєстраційні зо-
шити сімей емігрантів у повітах. Книги та брошури з медицини. Списки пра-
цівників відділу праці і громадської опіки, службовців інвалідної комісії, медич-
них працівників державних та приватних лікарень і аптек Волинського воєводства, 
ветеринарних лікарів, лікарів Львівського і Поліського воєводств, керівників, ви-
хователів, пенсіонерів, дітей опікунських закладів, сиріт, інвалідів, військових 
інвалідів, які пройшли медкомісію, вихованців ремісничої школи у м. Володими-
рі, службовців та членів їх сімей, які мали право на медичну допомогу за рахунок 
держави, осіб, які отримали щеплення від віспи, емігрантів, працюючих інозем-
ців. Списки опікунських закладів, лікарень, медичних пунктів, санаторіїв, лазень 
воєводства, аптек Луцького повіту. Книга обліку та списки опікунських закладів 
воєводства. Списки промислових підприємств воєводства. Заяви громадян про 
виплату пенсій, матеріальної допомоги, страховок, видачу довідок про стан 
здоров’я, дозвіл на відкриття аптек, про прийняття на роботу та ін. Заяви лікарів 
про дозвіл на приватну практику. Скарги жителів на незаконні дії страхового 
товариства, на лікарів. Відповіді на скарги інвалідів. Карти поділу повітів на ме-
дичні округи.

Промисловий відділ. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, 
Волинського воєводського управління про графік роботи базарів та ярмарків, 
про ціни на продовольчі товари. Статут про податки від промислу. Інструк-
ція про продовольче постачання міст. Інформації повітових староств про вста-
новлення цін на м’ясо (1931). Звіти про роботу промислового відділу. Звіти 
про стан промисловості у Волинському (1924), Лодзинському (1926, 1927), 
Поморському (1928) воєводствах. Донесення повітових староств про ціни на 
зерно, хліб і борошно, про кількість хлібних магазинів у повітах (1928), про 
стан промислових підприємств у повітах (1930). Листування з Міністерством 
внутрішніх справ, Волинською фінансовою палатою, повітовими староствами 
про відкриття та роботу підприємств, базарів, ярмарків, про видачу чи про-
довження терміну дії промислових свідоцтв на роботу заводів, фабрик, елект-
ростанцій, майстерень, млинів, пекарень та ін., про вибори в ремісничу палату, 
охорону рибних господарств, реєстрацію зубних техніків, з питань торгівлі. 
Відомості про кількість ремісничих закладів, які мали свідоцтва. Інформації 
Центрального управління Союзу купців про з’їзд. Статут союзу (1923). Опис 
рибних господарств. Плани будівництва заводів, фабрик, млинів та ін. Заяви та 
справи громадян про відкриття підприємств, отримання промислових свідоцтв. 
Списки власників водяних млинів у Дубенському і Луцькому повітах, реміс-
ників воєводства. Списки державних млинів, пекарень, приватних майстерень 
воєводства, водяних млинів і рибних господарств Луцького повіту. Прейску-
рант ринкових цін на продукти харчування і палива на території Волинського 
воєводства (1928 – 1929). Список цін на продукти харчування в Поморському, 
Поліському та інших воєводствах.

Дирекція громадських робіт, комунікаційно-будівельний відділ. 
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства ко-
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мунікацій, Міністерства громадських робіт, Міністерства фінансів, Волинсь-
кого воєводського управління про з’їзд воєвод, будівництво залізниць, нових 
телефонних і телеграфних ліній, будівництво та виконання загальних вимог 
щодо будівництва доріг, про належне утримання доріг для безпеки руху, облік 
та перевірку державних доріг, оплату за користування державними дорогами, 
ремонт дорожнього транспорту, про виготовлення карт, ремонт вулиць у містах, 
виділення позик на будівництво будинків та коштів на будівельні матеріали, 
про гербові збори, порядок стягнення податків на будівництво, охорону річок, 
правила видачі довідок польським громадянам, які працювали за кордоном, 
продаж майна російських громадян та ін. Вказівки Міністерства комунікацій 
про цільове та економне ведення дорожнього господарства. Циркуляри Мініс-
терства внутрішніх справ, внутрішні розпорядження Волинського воєводи з 
кадрових питань. Інструкції Міністерства громадських робіт про проведення 
меліоративних робіт. Рішення дирекції громадських робіт, комунікаційно-буді-
вельного відділу про проведення дорожніх робіт, затвердження проектів доріг. 
Доповідна записка воєводи Міністерству внутрішніх справ про реорганізацію 
дирекції громадських робіт (1932). Протоколи засідань повітових рад, воєвод-
ської туристичної комісії, комітету експлуатації залізниць, державної комуніка-
ційної ради, повітових комісій з дослідження цін на будматеріали і будівельні 
роботи, аукціонних комісій у м. Луцьку, загальноволинської спортивної конфе-
ренції (1936, 1937). Документи (рішення, ескізи, листування) про затверджен-
ня напрямку державних доріг на Волині. Інформації воєводського управління 
і повітових відділів про дорожню службу на території Волинського воєводства 
(1938). Відомості повітових дорожніх управлінь про стан доріг. Відомості про 
кількість, стан, довжину доріг на Волині, кількість затрачених коштів на будів-
ництво доріг і мостів у воєводстві. Програма комунікаційно-будівельних робіт 
на Волині (1937). Програма водно-меліоративних робіт (1921 – 1931). Доповідь 
начальника комунікаційно-будівельного відділу про стан шляхів сполучення 
та програму інвестицій на їх розбудову. Програма утримання та будівництва 
державних доріг і мостів. Документи (плани, проекти, дозволи, рапорти) про 
будівництво державних доріг на Волині. Програма меліоративних робіт на Во-
лині. Звіти повітових дорожніх управлінь про будівництво доріг і мостів на 
Волині. Плани, креслення доріг та мостів. Звіт про роботу залізничного транс-
порту на Волині. Звіти повітових староств про будівництво будинків. Звіти про 
діяльність водного і будівельного підвідділів, про меліоративні роботи. Листу-
вання з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством комунікацій, Волинсь-
кою дирекцією державних лісів, Радомською окружною дирекцією державних 
залізниць, повітовими староствами, повітовими дорожніми управліннями, Лу-
цьким магістратом, Кураторіумом Волинського шкільного округу, Волинським 
краєзнавчим товариством про ведення дорожнього господарства, виділення зе-
мельних ділянок під будівництво, оренду землі жителями, вилучення земель-
них ділянок у власників під державне будівництво, про ремонт та будівниц-
тво доріг, залізниць, мостів, водоканалів, шкіл, будинків у містах, кінотеатру в 
м. Луцьку, доставку каміння та лісоматеріалів для будівництва, про стан доріг і 
мостів на кордоні, стан лікарень у м. Луцьку, дозвіл на будівництво млинів, за-
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лучення безробітних на роботах, регулювання річки Луги, організацію курсів 
для дорожніх наглядачів, знахідку останків мамонта в с. Горники Дубенсько-
го повіту врегулювання руху поїздів, про дорожні знаки, технічні паспорти 
мостів, з кадрових питань. Звіти про роботу комісії з наукового дослідження 
східних земель (1937, 1939), Волинського економічного комітету (1936), Во-
линського музею (1931), відділення польського туристично-краєзнавчого то-
вариства в Луцьку (1935). Справа щодо проведення інвентаризації державно-
го нерухомого майна на території воєводства. Документи (протоколи, карти, 
листування, списки) про військові стратегічні дороги в Ровенській гміні. До-
кументи про будівництво шкіл, перебудову вулиць м. Луцька, про зруйнування 
замку в с. Губков Ровенського повіту, про ремонт церкви в містечку Клевані. 
Плани, проекти, ескізи будівельних об’єктів (навчальних закладів, лікарень, 
електростанцій, млинів, пекарень, лісопильних заводів, церков, костьолів, мо-
литовних домів, кінотеатрів, житлових будинків, доріг, мостів, каналізацій, во-
допроводів та ін.) на Волині. Проекти доріг і вулиць у містах (1937). Проект 
регулювання річки Стир і її притоки Сапалаївки. Таблиця середньодобового 
рівня річки Стир. Документи про регулювання річки Турії. Опис кордонів Лу-
цького повіту і гмін. Документи про складання топографічних карт східного 
кордону Польщі. Статистичні дані про службовців воєводства, які входили в 
штати Міністерства комунікацій. Штатний розпис комунікаційно-будівельного 
відділу. Анкетні дані, трудові угоди працівників дирекції громадських робіт, 
комунікаційно-будівельного відділу, дорожніх управлінь. Договори про оренду 
земельних ділянок. Документи про надання квартир службовцям воєводського 
управління в м. Луцьку. Справи громадян про отримання водійських прав. Осо-
бові справи водіїв. Дані про археологічні знахідки, виявлені на колишньому 
православному кладовищі в с. Городок Ровенського повіту. Списки службовців 
воєводства, Волинської окружної дирекції громадських робіт, комунікаційно-
будівельного відділу, інженерів і техніків Волині, працівників повітових до-
рожніх управлінь, власників водяних млинів. Список домовласників вулиць м. 
Ковеля (1936). Списки доріг і мостів Волинського воєводства, меліоративних 
каналів Дубенського повіту, забруднених річок і каналів у Луцькому та Ро-
венському повітах; дорожніх машин та інвентарю повітових дорожніх управ-
лінь, поштових пунктів. Списки зруйнованих та пошкоджених під час Першої 
світової війни будинків Ровенського повіту та списки відбудованих будинків 
(1930). Заяви громадян про дозвіл на будівництво підприємств і будинків. Кар-
ти доріг воєводства.

Відділ безпеки. Циркуляри, циркулярні вказівки, розпорядження Мініс-
терства внутрішніх справ про організацію воєводських управлінь, роботу від-
ділу безпеки воєводського управління (1936), державної поліції, боротьбу з 
комуністичним рухом, про запобіжні заходи на випадок страйків, охорону при-
кордонних зон, порядок видачі закордонних паспортів та продовження їх тер-
міну, виселення жителів з прикордонної смуги, еміграцію громадян, облік і рух 
іноземців, порядок організації виборчих округів та безпеку під час виборів, 
заборону органам поліції надання інформації у пресу, встановлення нагляду за 
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друкованими виданнями, про мову написів у громадських місцях, конфіскацію 
вогнепальної зброї, амністію та ін. Циркуляри Міністерства військових справ 
про роботу промислових підприємств у воєнний період. Циркуляри та інструк-
ція Генерального виборчого комісара для окружних виборчих комісій (1938). 
Розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про усунення від служби 
неблагонадійних православних священиків, видачу дотацій православному ду-
ховенству. Розпорядження волинського воєводи про введення нового кримі-
нального кодексу (1931), обов’язки старост, залучення безробітних на громад-
ські роботи, духовну семінарію у м. Володимирі та створення нових парафій, 
затвердження рабинів єврейських гмін. Накази Головної, воєводської та повіто-
вих команд державної поліції. Проект декрету президента Польщі про амністію 
(1939). Протоколи конференцій Міністерства внутрішніх справ (1938, 1939). 
Протоколи засідань воєводської ради. Протокол конференції воєводського уп-
равління (1936). Протоколи конференцій начальників відділів воєводського уп-
равління. Протоколи з’їздів, конференцій повітових старост Волинського воє-
водства. Протоколи з’їздів старост Білостоцького (1927), Станіславського 
(1935), Тернопільського (1935) воєводств. Протоколи з’їзду (1929), нарад пові-
тових комендантів державної поліції. Протоколи засідань радянсько-польської 
комісії з ліквідації прикордонних конфліктів. Тимчасовий організаційний ста-
тут Волинського воєводського управління (1928). Тези державної внутрішньої 
національної політики. Проект положення Міністерства віросповідань і освіти 
про правове становище православної церкви у Польщі (1924). Проект статуту 
православної церкви в Польщі (1934). Інструкції Міністерства внутрішніх 
справ про охорону кордонів Польщі (1921), проведення репатріації (1921), об-
лік та нагляд за іноземцями (1923), виконання радянсько-польського договору 
про прикордонну торгівлю (1925), проведення розслідувань органами поліції 
(1932), зберігання документів в управліннях загальної адміністрації (1934), 
поштово-телеграфну службу (1935), структуру відділу безпеки Міністерства 
внутрішніх справ (1935), з питань організації роботи державної поліції (1936), 
про придушення страйків (1936), видачу закордонних паспортів (1938), збере-
ження службової таємниці (1939). Інструкції воєводського управління для від-
ділів повітових староств. Ситуаційні звіти, інформаційні комунікати, рапорти, 
оперативні зведення Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го управління та інших воєводських управлінь, воєводської та повітових ко-
манд державної поліції, повітових староств про суспільно-політичне станови-
ще в Польщі. Ситуаційні рапорти, донесення, повідомлення корпусу 
прикордонної охорони про становище на кордоні, про нелегальний перетин 
кордону. Відомості про стан безпеки у воєводстві (1932). Відомості про політи-
ку польського уряду щодо українців. Документи (програми, статути, постано-
ви, циркуляри, протоколи зборів, відомості, інформації, листування, звіти, 
реєстраційні листи, облікові листи, списки, листівки, відозви) про створення та 
діяльність партій, громадсько-політичних, профспілкових, культурно-освітніх, 
спортивних організацій, об’єднань, товариств, союзів, гуртків. Документи 
(повідомлення, інформації, характеристика, звіти Міністерства внутрішніх 
справ, воєводських управлінь, повітових староств, карта розташування під-
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пільних організацій КПЗУ) про комуністичний рух. Повідомлення, інформації 
та донесення Міністерства внутрішніх справ, воєводських управлінь, повіто-
вих староств та держполіції про суспільно-політичний рух на Волині, створен-
ня та діяльність партій, громадсько-політичних організацій, товариств, союзів, 
гуртків, про з’їзди, конференції, конгреси, політичні виступи, профспілковий 
рух, страйки, саботажі, мітинги, діяльність партизанських загонів, настрої се-
ред населення та безробітних, арешти, втечі політв’язнів та голодовки у тюр-
мах, стан безпеки та кримінальні злочини, розшуки осіб, встановлення нагляду 
за громадянами, нелегальний перетин кордону, структуру розвідувальної ме-
режі СРСР на території Польщі, про осіб, запідозрених у розвідувальній роботі 
та шпигунстві, настрої серед населення та безробітних, про хід та результати 
виборів до сейму, сенату та органів самоврядування, розслідування зловжи-
вань під час виборів, видачу посвідчень та закордонних паспортів, нагляд за 
друкованими виданнями, розповсюдження забороненої літератури, конфіска-
цію газет, вилучення українських календарів, залучення безробітних на гро-
мадських роботах, облік руху населення, про іноземців, які приїздили з-за кор-
дону чи проживали у воєводстві, еміграцію та репатріацію українців, відкриття 
прикордонних пунктів для торгівлі з СРСР, про православне духовенство, роз-
повсюдження православної віри в Польщі, автокефальну церкву, діяльність па-
рафій, монастирів, релігійних товариств, сект, про духовенство римсько-като-
лицького віросповідання, переміщення по службі ксьондзів, кількість осіб, які 
змінили православне віросповідання на римсько-католицьке, сіоністський рух, 
антисемітські виступи, єврейські гміни, чеські та німецькі колонії, проведення 
призову в армію, діяльність українських театральних груп, організацію роботи 
поліції і переміщення постерунків у повітах, накладання дисциплінарних стяг-
нень на поліцейських. Інформація агентури з приводу вбивства міністра внут-
рішніх справ Польщі Б. Пєрацького членами ОУН. Звіти Міністерства внут-
рішніх справ про стан безпеки, профспілковий рух, політичне життя 
національних меншин у Польщі (1927–1929), про безробіття у воєводстві 
(1934–1935). Звіти воєводи про загальне становище у воєводстві, боротьбу з 
комуністичним рухом, стан безпеки у воєводстві, діяльність воєводського уп-
равління. Звіти, відомості повітових староств, повітових команд держполіції 
про громадсько-політичне становище в повітах (1937–1938), охорону польсь-
ко-радянського кордону, реєстрацію та кількість безробітних, про вибори до 
єврейських гмін. Звіт про з’їзд рабинів (1921). Звіти про перевірку відділів без-
пеки повітових староств. Протоколи, копії протоколів розслідувань, допитів 
членів КПЗУ, КСМЗУ, УСРП, УВО та ін. за звинуваченням у комуністичній, 
націоналістичній, розвідувальній діяльності. Зведення воєводських управлінь, 
повітових староств, корпусу прикордонної охорони про політичний і націо-
нальний рух, страйки та виступи, судові процеси, стан злочинності, безробіття, 
виселення іноземців, кількість парафій римсько-католицького та православно-
го віросповідання, перевірку благонадійності священиків, кількість релігійних 
сект та ін. Інтерпеляції депутатів сейму і сенату про зловживання поліції і ад-
міністрації у воєводстві, про повстання селян на Поліссі і Волині, про терори-
зування людей воєводською поліцією, з приводу побиття політв’язнів, вилу-
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чення землі у малоземельних селян, про випадки нападу осадників на цивільне 
населення. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юс-
тиції, повітовими староствами, Головною, воєводською та повітовими коман-
дами держполіції, корпусом прикордонної охорони про введення нового кримі-
нального кодексу, реєстрацію та діяльність партій, громадсько-політичних, 
культурно-освітніх, спортивних організацій, товариств, об’єднань, гуртків, 
клубів, нагляд за їх діяльністю, про страйки та виступи, боротьбу з партизансь-
ким рухом, про осіб, запідозрених у шпигунстві, розшуки, арешти, судові про-
цеси, продовження термінів роботи воєнно-польових судів, з питань виїзду за 
кордон, в’їзду і проживання в Польщі громадян та іноземців, встановлення за 
ними нагляду, затримання листів з СРСР, видачу паспортів та посвідчень, про 
репатріацію, еміграцію, рееміграцію, нелегальний перетин та охорону кордо-
ну, відселення жителів з прикордонної зони, виселення іноземців з Польщі, 
надання дозволів на проживання і придбання жителями воєводства та інозем-
цями нерухомого майна, відкриття прикордонних пунктів для торгівлі з СРСР, 
створення нових постерунків, поділ повітів на виборчі округи, проведення ви-
борів до сейму, сенату та органів самоврядування, зловживання на виборах, 
інтерпеляції депутатів сейму, про друковані видання, нагляд за друкарнями, 
роботу опікунських закладів, відкриття українських, німецьких шкіл, заборону 
українських пісень та конфіскацію українських друкованих видань, виступи 
членів ОУН проти навчання українських дітей польською мовою, про відкрит-
тя бібліотек, роботу кіноустановок, про православні церкви, земельні ділянки 
для церков, про єврейські гміни, уніатів, молитовні доми, будівництво кос-
тьолів, реєстрацію і діяльність релігійних сект, про безробіття, залучення аре-
штованих на громадські роботи, про зловживання поліцейських, про скарги 
громадян на поліцію, надання дозволів на володіння зброєю, про розшук осіб, 
які ухилялись від військової служби, з кадрових питань. Листування з Мініс-
терством віросповідань і освіти, митрополитом православної церкви, Волинсь-
кою духовною консисторією, повітовими староствами з питань релігії, мови, 
про будівництво, охорону і ремонт церков, нерухоме майно костьолів, про ве-
дення метричних записів, службові переміщення та виділення дотацій духо-
венству. Статистичні відомості про територію, населення, національний склад, 
віросповідання, громадсько-політичне і культурно-господарське життя воє-
водства, про кількість виданих закордонних паспортів, православних парафій, 
костьолів, священиків, релігійних сект та їх членів, про кількість приватної і 
церковної землі, про газети і журнали, що видавались на Волині, кількість осіб, 
які ухилялись від військової повинності. Статистичні зведення та дані про іно-
земців, емігрантів, реемігрантів, безробітних, священиків, про партії, громад-
ські організації, профспілки, товариства, союзи, про штати воєводської та пові-
тових команд державної поліції, працівників воєводського управління і староств 
штату Міністерства внутрішніх справ. Статистика кримінальних злочинів по 
воєводству. Документи (циркуляри, розпорядження, положення, інструкції, ін-
формації, відомості, статистичні дані, звіти, списки) з виборів у сейм, сенат та 
органи місцевого самоврядування. Документи (інформації, відомості, звіти, 
листування, списки) про життя національних меншин у Польщі. Доповідь се-
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натора Даля Лазаря про економічне і політичне становище єврейського народу 
на Волині (1928). Документи (статути, інформації, відомості) про діяльність 
релігійних товариств, сект. Щотижневик з життя політичних партій у Польщі 
«Усі партії». Періодична преса, інформаційні бюлетені, комунікати. Огляди 
преси воєводства. Огляд закордонної преси. Огляд преси національних мен-
шин (1929). Облікові листи на друковані видання Волині. Анкети газет і бро-
шур воєводства. Реферати, статті про діяльність ОУН, ВУО. Статут еміграцій-
ного синдикату. Статут православних духовних консисторій у Польщі. Статут 
автокефальної православної церкви в Польщі. Відомості про римсько-католи-
цькі церкви, що будувались у воєводстві. Документи про надання польського 
підданства жителям Волинського воєводства. Книга обліку виданих закордон-
них паспортів (1928 – 1934). Документи (протоколи, рішення дисциплінарної 
комісії, дисциплінарні справи) про розслідування дисциплінарних порушень 
службовців поліції. Скарги громадян на поліцію. Штатний розпис центрально-
го управління Міністерства внутрішніх справ (1932). Характеристики на пра-
цівників державних установ та на осіб, які влаштовувались на роботу в де-
ржавні установи. Характеристики на вчителів. Особові справи, характеристики, 
анкети на священиків та ксьондзів. Облікові листи на духовенство. Анкетні 
дані депутатів сейму і сенату, арештованих та звільнених із тюрми членів 
КПЗУ, німців, які виїхали в Німеччину. Справи виселених з країни осіб. Дого-
вори на купівлю земельних ділянок в прикордонній смузі. Облікові листи на 
могили солдатів, які загинули під час Першої світової війни. Списки особового 
складу центрального управління Міністерства внутрішніх справ, начальників 
відділів безпеки воєводських управлінь, працівників Волинського воєводсько-
го управління, повітових староств, членів повітових сеймиків, міських рад, 
гмінних рад та управлінь, повітових комендантів держполіції, службовців від-
ділу безпеки воєводського управління, службовців слідчих управлінь і відділів, 
осіб, які проводили розвідувальну роботу, звільнених із служби таємних аген-
тів, співробітників корпусу прикордонної охорони. Список учасників парти-
занського руху. Списки депутатів сейму і сенату, які були обрані на Волині 
(1922, 1928, 1930, 1935), депутатів сейму по клубах, членів окружних виборчих 
комісій, осіб, позбавлених виборчих прав. Списки співробітників посольства 
СРСР у країні, службовців радянських представництв у Польщі, працівників 
Генерального консульства в м. Гданську, консульства в м. Львові, торгового 
представництва СРСР в Польщі; виселених з країни, репатрійованих, інозем-
ців, іммігрантів з СРСР. Списки осіб, які нелегально перетнули державний кор-
дон, розшукуваних, арештованих, засуджених, осіб, які значилися в картотеках 
слідчого управління воєводської команди держполіції, підозрюваних у розвіду-
вальній роботі та шпіонажі, звільнених із тюрем, у тому числі за амністією, 
політичних в’язнів Луцької тюрми. Списки ремісників, працівників залізниць, 
вчителів громадських шкіл, студентів вищих навчальних закладів, власників 
приватних лісів. Списки православного духовенства, ректорів православних 
відділень у повітах, ксьондзів, які не мали польського підданства, греко-като-
ликів, членів релігійних сект. Списки членів єврейських гмін. Списки колиш-
ніх офіцерів армії гетьмана П. Скоропадського, армії С. Петлюри та Українсь-
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кої Галицької армії, колишніх військовослужбовців армій Денікіна, Врангеля. 
Списки працівників радянських установ 1918 – 1919 рр. Списки повітових ко-
манд держполіції, господарських підприємств, партій, громадсько-політичних, 
профспілкових, культурно-освітніх, спортивних організацій, товариств, 
об’єднань, союзів, кооперативів, гуртків та їх членів, промислових підпри-
ємств, друкарень, громадських та приватних шкіл, бібліотек, книжкових мага-
зинів, кінотеатрів, кіноустановок, єврейських гмін та шкіл, парафій, церков, 
монастирів, сект. Списки періодичних видань воєводства, легальної іноземної 
літератури. Списки тюрем і таборів Радянського Союзу та їх колишніх в’язнів. 
Заяви громадян про дозвіл на в’їзд, виїзд та на право проживання в країні, про 
прийняття на роботу, видачу закордонних паспортів та ін. Заяви організацій 
про дозвіл на проведення заходів. Скарги громадян на дії поліцейських. Скарги 
осіб, відселених з прикордонної зони. Опис лінії кордону Польщі з півночі від 
Костопольського до Здолбунівського повітів (1928). Карти розташування пос-
терунків. Фотографії воєвод, повітових старост, віце-старост, референтів без-
пеки Волинського воєводства. Фотографії членів ОУН. 

Військовий відділ. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про 
призови в армію. Розпорядження Волинського воєводи про розшук осіб, які 
ухилялися від призову в армію. Рішення воєводи про звільнення від служби в 
армії. Інструкція Міністерства військових справ про призов в армію офіцерів 
запасу (1938). Документи про роботу комісії з призову в армію. Донесення 
староств про організацію загонів легкої кавалерії. Відомості повітових ста-
роств про облік коней, повозок і упряжі. Інформації повітових староств про 
осіб, які ухилялися від призову в армію. Звіти воєводи, повітових старост про 
проведення призову в армію допризовників Волинського воєводства (1935). 
Листування з Міністерством внутрішніх справ, штабом корпусу в м. Любліні, 
штабами дивізій, повітовими староствами про проведення військових манев-
рів, звільнення військових зі служби, мобілізацію в армію, надання відстрочок 
від служби, військові пільги, навчання резервістів, зміну системи обліку коней, 
про перевірку коней. Статистичні звіти про набір призовників в армію по Во-
линському воєводству. Списки службовців воєводства, які підлягали мобіліза-
ції на випадок війни, осіб, які були звільнені від військової служби, офіцерів 
запасу, призваних на перепідготовку, військових осадників, які проживали на 
території Кременецького повіту, осіб, які ухилялися від призову в армію. Ал-
фавітний список допризовників. Заяви громадян про звільнення від військової 
служби в армії.

Повітові староства
6 фондів, 10753 спр., 1919–1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. мови.
Органи адміністративної влади першої інстанції на території повітів. Організо-
вані за розпорядженням Ради Міністрів від 28 серпня 1919 р. та генерального 
комісара східних земель від 5 листопада 1919 р. Спочатку підпорядковувались 
Цивільному управлінню східних земель, Управлінню прифронтових і етапних 
територій, з 1921 р. – Волинському воєводському управлінню. Очолювалися 
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старостами, яких призначав міністр внутрішніх справ. Виконували функції за-
гальної адміністрації, за винятком військових, судових, фінансових, залізничних 
та поштово-телеграфних справ, були вищестоящими органами для гмінних та 
міських управлінь. До компетенції староств належала охорона громадської без-
пеки, контроль діяльності державної повітової поліції, товариств, союзів, преси, 
відання справами промисловості, торгівлі, продовольчого постачання, сільсь-
кого господарства, наземного, водного та дорожнього будівництва, громадської 
опіки, охорони праці, здоров’я та обліку населення, маєтків, землі, лісів, ветери-
нарії, санітарії, науки, культури, туризму, також справами щодо віросповідання, 
володіння зброєю, мобілізації та призову до армії. За структурою поділялись на 
реферати. Ліквідовані у вересні 1939 р.

Луцьке повітове староство, м. Луцьк Волинського воєводства
Starostwo powiatowe Łuckie 
Ф. 36, 10471 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. мови.

Адміністративний відділ. Циркуляри, розпорядження, накази, вказівки 
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Волинського 
воєводського управління про надання віз, видачу закордонних паспортів, кон-
троль за виїздом осіб за кордон, реєстрацію та рух іноземців, нелегальний пе-
ретин кордону, виселення осіб, контроль над органами друку, кінематографії. 
Протоколи з’їзду та конференції старост воєводства. Протоколи засідань від-
ділів староства, магістратів міст, гмінних управлінь. Ситуаційні рапорти старо-
ства, повітової поліції про суспільно-політичне становище. Службова інструк-
ція для повітових староств. Службові журнали. Звіт про діяльність староства 
(1920). Статути союзів, товариств, кооперативів. Листування з Міністерством 
закордонних справ, Генеральним польським консульством, Управлінням при-
фронтових та етапних територій, Волинським воєводським управлінням, пові-
товими староствами, магістратом, гмінними управліннями, окружним судом, 
поліцією про підтвердження, надання та позбавлення польського підданства, 
дозвіл на в’їзд у Польщу, розшук, виселення осіб, реєстрацію товариств, полі-
тичну діяльність осіб, про мобілізованих в армію. Журнали реєстрації корес-
понденції. Відомості про кількість сіл і населення в гмінах. Статистичні дані 
про кількість, національність та віросповідання населення, кількість церков та 
шкіл. Журнал обліку союзів і товариств на Волині. Інформація волинського 
воєводи про організацію воєводського театрального комітету. Журнали обліку 
видачі посвідчень, характеристик, довідок про прийняття польського підданс-
тва. Книга реєстрації свідоцтв про позбавлення польського підданства. Реєст-
раційні та облікові картки жителів Волині, репатріантів, емігрантів, колишніх 
російських підданих, осіб непольської національності, керівників політичних, 
громадських, кооперативних організацій. Протоколи показань громадян про 
перетин кордону і документи про їх місце проживання. Книги реєстрації актів 
громадянського стану жителів повіту. Метричні витяги громадян. Послужні 
списки. Особові справи службовців. Відомості про виплату платні службовцям. 
Облікові документи мобілізованих. Статути про податки. Протоколи і реєстри 
про накладання штрафів. Ціни на товари. Списки староств, старост, співробіт-
ників Луцького повітового староства, працівників Волинського воєводсько-
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го управління, магістрату, інших установ, керівників громадсько-політичних 
організацій та кооперативних підприємств. Списки жителів повіту, власників 
будинків, військових осадників, резервістів, осіб, які мали і не мали польсько-
го підданства, громадян, які отримали закордонні паспорти, осіб, які прибули 
чи виїхали за кордон, іноземців, виселених, духовенства, мобілізованих в ар-
мію, дітей, які перебували в притулках, сиріт. Списки державних підприємств, 
цивільних установ, постерунків поліції, друкарень, кооперативів, гуманітарно-
філантропічних організацій, промислово-торгівельних точок, шкіл, парафій, 
церков, релігійних сект, населених пунктів з православним населенням, маєт-
ків, державного нерухомого майна, вивезених бібліотек, кінофільмів. Списки 
населених пунктів Луцького повіту. Карта Луцького повіту. Заяви громадян на 
отримання закордонних паспортів, дозволу на виїзд за кордон та ін. Заяви то-
вариств та організацій про дозвіл на проведення заходів. 

Паспортний відділ. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ 
про видачу посвідчень особи. Книги та журнали обліку виданих паспортів, 
посвідчень особи. Витяги з книг актів громадянського стану, подвірних книг, 
метричні витяги та довідки громадян. Книги запису про шлюби євреїв. Листу-
вання з повітовою поліцією, гмінними управліннями про видачу, наявність чи 
відсутність документів, про покарання за втрату документів. Заяви громадян 
з додатком особових документів про отримання посвідчень особи, паспортів, 
перепусток, довідок про дозвіл виїзду в інші міста, за кордон та підтвердження 
місця проживання. Списки осіб, які отримали паспорти, посвідчення особи, 
перепустки. 

Відділ самоврядування. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ 
про організацію повітового самоврядування (1922). Розпорядження Волинсь-
кого воєводського управління про діяльність адміністративної та самоврядної 
влади в період виборів до сейму і сенату. Циркуляри начальника воєводського 
виборчого бюро про вибори солтисів (1928). Протоколи засідань Луцької пові-
тової ради, магістратів, гмінних рад, виборчих комітетів, Головної піклуваль-
ної ради. Протокол конференції староств Волинського воєводства (1929). Доку-
менти (протоколи загальних зборів, протоколи виборів, відомості, листування, 
характеристики) про вибори війтів, солтисів. Звіти про роботу Луцької народ-
ної ради, Луцького повітового сеймику, гмінних управлінь. Звіти про роботу 
відділу самоврядування. Бюджети гмін. Фінансові звіти Луцького повітового 
комунального союзу (1927 – 1928), гмін про виконання бюджету. Листування з 
Міністерством внутрішніх справ, Волинським воєводським управлінням, гмін-
ними управліннями, поліцією про вибори до сейму і сенату, вибори солтисів, 
утворення нових гмін, утримання залізничної школи в містечку Ківерці, про 
нерухоме майно костьолів, польську мову, проведення підготовки резервістів. 
Журнал реєстрації кореспонденції про вибори. Статистичні дані про вибори 
до сейму і сенату, рух населення в повіті, кількість шкіл, церков, храмів, землі 
селян. Реферат про обов’язки старости. Характеристики та історії назв сіл Лу-
цького повіту. Анкетні дані членів гмінних управлінь. Списки членів повітових 
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сеймиків, гмінних рад, солтисів, виборців до сейму і сенату. Списки жителів 
Луцького повіту, осіб, які підлягали мобілізації в армію. Списки населених 
пунктів гмін Луцького повіту.

Загальний відділ. Копія Царського указу про організацію та діяльність 
старообрядницьких та сектантських гмін (1906). Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства громадських робіт, Волинського воєводського 
управління, Луцького повітового староства про реєстрацію сект, проведення 
реєстрації народжень у старообрядницьких гмінах, організацію туристичних 
баз, встановлення поліцейського контролю та боротьбу з дорожнечею про-
дуктів харчування. Протоколи зборів працівників Луцького повітового старо-
ства. Протокол ІV конференції працівників староства (1934). Протокол зборів 
Луцького повітового комітету допомоги жертвам повені, донесення гмінних 
управлінь про організацію комітетів та список комітетів і членів правління. 
Бюджет Луцького повітового союзу самоврядування. Списки жителів с. Но-
восілки Медвезької гміни Луцького повіту, працівників Колківського гмінного 
управління. Списки громадян та працівників староства, представлених до на-
городження.

Організаційний відділ. Циркуляри, розпорядження, інструкції Мініс-
терства внутрішніх справ і Волинського воєводського управління про внутріш-
ню організацію управління в старостві, поділ воєводства на промислові округи 
та добування мінералів, відкриття акушерської школи та курсів для меліоратив-
них наглядачів, про роботу театрів, кіно, з адміністративно-господарських та 
фінансових питань. Проект декрету президента Польщі про службову відпові-
дальність членів керівних органів у територіальному самоуправлінні (1938). 
Протоколи з’їздів, конференції старост та їх замісників, інспекційних конфе-
ренцій працівників староства. Протоколи засідань Луцької повітової ради, Лу-
цької міської ради (1939), комісії з оцінювання нерухомого майна, організацій-
ного комітету фонду праці та його статут. Протоколи засідання гмінної ради 
про утворення магістрату в містечку Колки. Протоколи перевірки діяльності 
міського та гмінних управлінь, загального та організаційного відділів Луцького 
повітового староства. Звіти про загальне та економічне становище повіту (1935 
– 1936). Загальні відомості про Луцький повіт (1934). Звіти про діяльність Лу-
цького повітового староства. Оголошення про поділ повіту на виборчі округи 
під час виборів до сейму і сенату (1935). Телефонограми про результати голо-
сування в окремих повітах під час виборів до сейму (1935) та сенату (1938). 
Протоколи зборів гмінних управлінь про висунення кандидатів у солтиси, про-
токоли виборів і прийняття присяги солтисами. Документи (бюджети, звіти та 
річні фінансові звіти) про роботу Луцького повітового союзу самоврядування. 
Донесення гмінних управлінь про зловживання війтів. Звіти гмін про виконан-
ня бюджетів. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинським воє-
водським управлінням, гмінними управліннями, повітовою поліцією, парафією 
Луцького собору про вибори солтисів, зміну та утворення нових громад, зміну 
назви та кордонів Медвезької гміни, з’їзд учасників руху незалежності Союзу мо-
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лоді Польщі, встановлення контролю над друкарнею «Промик», виплату пожер-
твувань духовенству, всиновлення дітей, адміністративні стягнення з громадян, 
реєстрацію сектантів, безробітних, з кадрових питань. Журнали реєстрації вхід-
ної кореспонденції. Інструкції для начальників канцелярій староств, членів ради. 
Регламент та інструкція з проведення обліку руху населення в гмінах (1935). Інс-
трукція Союзу осадників про умови прийому молоді в союз. Опис кордонів Лу-
цького повіту і гмін (1931). Книга обліку майнового стану Луцької гміни (1937). 
Статистичні відомості про кількість населення Волинського воєводства (1931). 
Журнал обліку жителів Рожищенської гміни (1931). Особові та службові спра-
ви, трудові угоди працівників староства. Списки працівників староства. Особові 
картки солтисів. Списки осіб, які займали керівні посади на території Волинсь-
кого воєводства, членів гмінних управлінь, солтисів та їх замісників, Волинсько-
го Українського виборчого комітету Луцького повіту, виборців Луцького повіту в 
ремісничу палату, виборців у єврейські гмінні управління, осіб, які пожертвува-
ли коштовності у фонд народної оборони, платників податків за нерухоме майно, 
жінок, обраних у громадські ради, громадян, які отримали довідки про пенсію 
та право на спадщину, євреїв Сильненської гміни (1935). Списки сіл Луцького 
повіту із зазначенням кількості жителів (1935), районів міста Луцька (1937), 
єврейських гмін (1935), громадських шкіл у Луцькому повіті. Заяви та скарги 
громадян. План містечка Рожище (1937). 

Відділ безпеки. Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ, Міністерства закордонних справ і Волинського воєводського управлін-
ня про видачу паспортів, дозвіл на проживання в Польщі, порядок реєстрації, 
виїзду та в’їзду іноземців, видачу віз, роботу державної поліції, організацію 
мережі агентів, виселення з прикордонної смуги неблагонадійних осіб, органі-
зацію безпеки під час виборів до сейму і сенату, роботу телеграфу, охорону 
залізниці, заборону використання поліцейських в особистих цілях працівни-
ками адміністрації, видачу дозволів на придбання вогнепальної зброї та пра-
во на полювання, про осіб, які нелегально перетинали кордон з Радянського 
Союзу в Польщу, розшук російських біженців, проведення зборів і мітингів, 
проведення збору коштів з населення повіту на будівництво і ремонт церков, 
вибори до єврейських гмінних управлінь, бюджет єврейських гмін, шлюби 
євреїв. Приписи Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління про еміграцію та видачу закордонних паспортів. Накази Волин-
ського воєводського управління і Луцького повітового староства про правила 
прийому іноземців на роботу. Директивний лист Волинського воєводського уп-
равління і Луцького повітового староства, донесення гмінних управлінь про 
перевірку радіоточок з метою виявлення чутності станцій Радянського Союзу. 
Інструкція для відділів безпеки повітових староств Волинського воєводства. 
Накази Головної, воєводської і Луцької повітової команд державної поліції. 
Ситуаційні рапорти, звіти староства, гмінних управлінь, Луцької повітової 
команди і постерунків держполіції про політичне та економічне становище в 
повіті, кримінальні злочини. Повідомлення, інформації та листування з Мініс-
терством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, консульствами, 
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Волинським воєводським управлінням, воєводською та Луцькою повітовою 
командами державної поліції, гмінними управліннями, Волинською духовною 
консисторією про український повстанський та партизанський рух, діяльність 
українських, польських, чеських, німецьких політичних партій, організацій, 
товариств, релігійних сект, реєстрацію та ліквідацію організацій, товариств, 
союзів, гуртків, збір підписів за від’єднання Західної України від Польщі, про 
диверсійні напади, вороже ставлення української молоді до влади, створення 
осередків сільської культури, настрої селянства та розгортання комуністичної 
агітації серед селян, страйки робітників, конфіскацію газет і журналів, підтвер-
дження польського підданства, реєстрацію іноземців, виселення громадян, ви-
дачу дозволів на проживання в повіті, еміграцію жителів Волині в Бразилію, 
нелегальний приїзд іноземців у Польщу, переселенців з Радянської Росії і Ман-
чжурії, життя німецьких колоністів, будівництво церков, діяльність священи-
ків, уніатський рух в повіті, проведення виборів у єврейських гмінах, видачу 
свідоцтв про зміну віросповідання, розшук осіб, видачу дозволів на проведен-
ня заходів, на придбання вогнепальної зброї, проведення телефонної мережі та 
створення поштових відділень, утворення місцевих комітетів протиповітряної 
та протихімічної оборони, про осіб, які ухилялися від мобілізації в армію. Звіти 
Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства, Луцької 
повітової команди держполіції, гмінних управлінь. Звіти староства про вибори 
до сейму і сенату 1930 р., 1938 р. Документи (статути, протоколи засідань, за-
гальних зборів, звіти, інформації, заяви про реєстрацію) про діяльність органі-
зацій, товариств, союзів, клубів, гуртків. Реферат про партії та профспілковий 
рух у Польщі (1930). Інструкція про реєстрацію земельних гуртків. Відомості 
про виборчі дільниці з виборів до сейму (1935), наявність партій і культур-
но-освітніх організацій на Волині, кількість молитовних домів. Відомості про 
проживаючих іноземців та емігрантів, які виїхали за кордон з Луцького пові-
ту. Донесення гмінних управлінь, поліції про місце проживання іноземців та 
про осіб, запідозрених у політичній діяльності. Донесення Луцького повіто-
вого староства і повітової поліції про кількість безробітних та настрої серед 
них, роботу комітетів у справах безробітних. Документи (протоколи засідань, 
розпорядження, директивні вказівки про вибори в гміну та список кандидатів, 
бюджет, список населення і розцінки на забій худоби) Луцької єврейської гмі-
ни. Звіт про з’їзд представників православної церкви в Луцьку, протоколи і 
резолюції з’їзду (1927). Виписки з протоколів засідання повітового сеймику 
про викладання в початкових школах польською мовою. Виписка зі звіту про 
життя національних меншин (1927). Монографії про національні меншини в 
Луцькому повіті (1931). Розпорядження і циркуляри еміграційного синдикату 
у Варшаві, щотижневі еміграційні відомості. Статистичні відомості про на-
ціональний склад і віросповідання жителів Луцького повіту, кількість жителів 
Волині, які емігрували, кількість іноземців, які проживали у повіті станом на 1 
червня 1939 р., про видачу закордонних паспортів, кількість членів військових 
організацій, штат працівників повітової команди і постерунків держ поліції, 
кількість костьолів, релігійних союзів і сект у воєводстві. Організаційний поділ 
і штати Луцького повітового староства. Інструкція прикордонним постам на 
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період репатріації. Інструкції про видачу закордонних паспортів, тимчасових 
посвідчень іноземцям. Інформаційний бюлетень для емігрантів. Вказівки для 
емігрантів, бажаючих виїхати у Францію. Інформація про позбавлення польсь-
кого підданства осіб німецької національності, які нелегально знаходились за 
кордоном (1937). Реєстраційні картки, журнал реєстрації іноземців та облікові 
листи емігрантів. Журнали реєстрації реемігрантів. Реєстраційні книги вида-
чі закордонних паспортів. Облікові та реєстраційні листи товариств, союзів, 
клубів, гуртків та їх керівників, на друковані видання, на громадян, які прид-
бавали нерухоме майно в прикордонній смузі. Реєстраційні картки на солтисів 
і підсолтисів. Реєстраційні картки парафій і духовних осіб Луцького повіту. 
Повідомлення редакцій про видання газет і журналів. Огляди преси воєводства 
(1927, 1935). Реферат про українські кооперативи на Волині. Характеристики 
на службовців державних установ та приватних підприємств, священиків, учи-
телів богослов’я, громадян, які проживали та виїжджали за кордон. Скарги гро-
мадян на поліцейських та протоколи розслідувань за скаргами. Списки партій, 
організацій, союзів, товариств, кооперативів, гуртків та їх членів, повітових ко-
манд, постерунків та службовців держполіції, членів гмінних рад, ревкомів Лу-
цького повіту, єврейських гмін, виборців із виборів членів управління та голів 
єврейських гмін, службовців державних установ непольської національності. 
Списки осіб, які отримали закордонні паспорти, іноземців, осіб, які виїхали за 
кордон, виселених з Польщі осіб та тих, які підлягали виселенню, розшукува-
них осіб, арештованих за нелегальний перехід кордону, православних свяще-
ників, церковних опікунів, ректорів, приватних власників лісів, радіоабонентів, 
осіб, які мали вогнепальну зброю, добровольців армії Юденича, службовців 
Державного геологічного інституту, делегованих на Волинь. Списки чеських 
шкіл, друкарень, бюро послуг, українських кооперативів, обов’язкових екзем-
плярів друкованих видань державної друкарні в м. Луцьку, журналів, що вихо-
дили в Луцькому повіті, кінофільмів, які демонструвались у повіті, сект штун-
дистів-баптистів. Списки мостів у Волинському воєводстві. Заяви та особові 
документи громадян на отримання закордонних паспортів, особових посвід-
чень, характеристик, права на проживання в повіті, дозвіл на в’їзд у Польщу і 
виїзд за кордон, придбання земельних ділянок, надання відстрочки мобілізації 
в армію, дозволу на носіння зброї та полювання, довідок про зміну віроспові-
дання. Заяви організацій, товариств, союзів, гуртків про дозвіл на проведення 
заходів. Опис кордонів Луцького повіту і гмін (1930).

Військовий відділ. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Во-
линського воєводського управління, Луцького повітового староства про мобілі-
зацію осіб в армію, про військовий податок. Книги протоколів мобілізаційної, 
військово-призовної комісій. Протоколи засідань гмінних підкомітетів війсь-
кової підготовки і фізичного виховання. Протоколи перевірки військових від-
ділів гмінних управлінь. Рішення гмінних управлінь та відомості про виплату 
грошової допомоги сім’ям резервістів. Відомості про загиблих військовослуж-
бовців, виплату грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, про осіб, які 
підлягали мобілізації, ухилялись від військової служби. Звіти про діяльність та 
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про виконання бюджетів повітового комітету і гмінних підкомітетів військової 
підготовки і фізичного виховання. Інструкція Міністерства військових справ 
про спортивні нагороди. Статзвіти гмінних управлінь про кількість мобілізо-
ваних на військову службу та тих, які мали відстрочки, про видачу повісток 
резервістам. Листування з Волинським воєводським управлінням, гмінними 
управліннями, поліцією, призовною комісією, фінансовою палатою про купів-
лю зброї, військовий податок, внесення змін в облікові картки мобілізованих 
осіб, про допомогу сім’ям резервістів, розшук чи позбавлення польського під-
данства тих, хто ухиляється від мобілізації в армію. Особові та облікові картки, 
посвідчення осіб та метричні витяги мобілізованих в армію. Особові докумен-
ти осіб, які виїхали за кордон та померлих. Списки членів гмінних підкомітетів 
військової підготовки і фізичного виховання, військових, осіб, мобілізованих в 
армію, та тих, які отримали відстрочки і пільги, осіб, які пройшли перепідго-
товку, лікарів, які входили до складу мобілізаційної комісії, осадників Луцького 
повіту. Заяви громадян про вступ на військову службу, відстрочку від служби, 
про отримання документів, грошової допомоги. План містечка Рожище.

Земельний відділ. Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробс-
тва та земельних реформ щодо проведення парцеляції, комасації землі та лікві-
дації сервітутів, про орендну плату за землю. Розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про реєстрацію маєтків. Рішення Волинського воєводського 
управління та Волинського окружного земельного управління про передачу 
права власності на землю, відведення місць для рибальства, про ціни на про-
даж землі. Протоколи, рішення Луцького повітового староства про проведення 
парцеляції та комасації землі, ліквідацію сервітутів, закріплення землі в маєт-
ках, оцінку державних земельних ділянок. Інструкція про проведення парцеля-
ції землі. Протоколи засідань ліквідаційної комісії про ліквідацію окольничого 
майна. Звіти про роботу земельного відділу. Проект парцеляції землі в Луцько-
му повіті та іменні списки покупців землі. Контрольна книга обліку проведен-
ня робіт щодо парцеляції землі в повіті. Список нерухомого майна і план робіт 
з ліквідації сервітутів у повіті. Вимірювально-оцінювальні реєстри. Відомості 
про кількість церковних земель Луцького повіту. Статут меліоративного това-
риства. Протокол конференції сільськогосподарських інструкторів. Статистич-
ні дані про кількість земельних ділянок у гмінах, про проведення парцеляції, 
кількість посівів у повіті, про колоністів. Листування з Волинським воєводсь-
ким управлінням, Волинським окружним земельним управлінням, гмінними 
управліннями про роботу земельного відділу, проведення парцеляції, комасації 
землі, реєстрацію маєтків, передачу маєтків у держфонд, про орендну плату за 
землю, продаж зерна. Списки державних земельних ділянок в повіті. Списки 
землевласників із зазначенням кількості землі, власників дрібних господарств, 
нерухомого майна, лісових ділянок, маєтків, осадників, які отримали земель-
ні ділянки з держфонду, колоністів. Списки працівників земельного відділу. 
Заяви жителів про визнання права власності на землю, про дозвіл продажу чи 
викупу землі та ін. 
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Промисловий відділ. Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства 
землеробства і земельних реформ, Міністерства внутрішніх справ, Волинського 
воєводського управління і Луцького повітового староства про ведення торгівлі, 
допуск іноземців до промислів, нагляд за рибальством та забоєм худоби, про 
продаж вугілля, випічку хліба, перевірку пекарень, експорт м’яса з Польщі в Ка-
наду, про ціни на борошняні вироби та предмети першої необхідності, реєстра-
цію машин спеціального призначення, облік автомобілів. Відомості староства 
і гмінних управлінь про промислові підприємства та їх реєстрацію, купецькі 
організації, кількість заводів, молочарень, чинбарних складів, про ринкові ціни 
на продукти першої необхідності. Реєстраційний журнал промислових підпри-
ємств на Волині (1935). Анкетні дані про промислові підприємства м. Луцька. 
Документи (статути, протоколи зборів, протоколи перевірок) товариств, цехів. 
Донесення гмінних управлінь, ремісничих палат про кустарне виробництво, 
наявність готелів, ресторанів, гаражів, нелегальне виготовлення м’ясних ви-
робів, про предмети релігійного культу, реєстрацію мотоциклів. Повідомлення 
підприємців про відкриття чи перереєстрацію торгових точок. Листування з 
Волинським воєводським управлінням, магістратом м. Луцька про відкриття та 
роботу промислових, торговельних та ін. підприємств, отримання патентів, об-
лік військового транспорту, затвердження прейскуранту. Протоколи перевірки 
млинів та пекарень. Статистичні відомості про кількість промислових підпри-
ємств у гмінах, ремісників, зернові підприємства, роботу фірм, електростанції, 
вивіз сільськогосподарських продуктів та худоби, продукцію молочарень, ри-
бальство. Плани будівель промислових, торгівельних та інших об’єктів. Облі-
кові дані про торфорозробки в повіті (1938). Ціни на продукти першої необхід-
ності. Списки промислових і торговельних підприємств, союзів, кооперативів, 
маслозаводів, цехів, млинів, пекарень, кузень, підприємств, що виробляють 
електроенергію для власних потреб, автомобілів і велосипедів. Список мостів 
на дорогах Луцького повіту. Списки власників промислових підприємств та зе-
мельних ділянок. Списки працівників електростанцій, дорожнього управління, 
ремісників. Заяви громадян про дозвіл на відкриття підприємств, торгівлю, про 
отримання промислових, ремісничих свідоцтв.

Відділ промислу і торгівлі. Циркуляри і розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства фінансів про видачу дозволів на відкриття роз-
важальних закладів, про сплату комунальних податків, врегулювання цін на 
продовольчі товари, відкриття механічних пекарень. Розпорядження Волинсь-
кого воєводського управління про накладання штрафів на фірми, боротьбу з 
дорожнечею, обмеження закупівлі закордонних товарів. Копії протоколів за-
сідань магістрату м. Луцька про встановлення цін на споживчі товари, прей-
скуранти цін на продовольчі, мануфактурні і галантерейні товари. Протоколи 
засідань калькуляційних комісій. Документи про реєстрацію фірм і підпри-
ємств у Луцькому повіті. Повідомлення і донесення ремісників про відкриття 
підприємств. Звіти староства про стан ремесла. Відомості гмінних управлінь 
про кількість приватних майстерень із пошиття обмундирування. Листуван-
ня з Волинським воєводським управлінням, повітовою поліцією про відкрит-
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тя підприємств, встановлення цін, нелегальний продаж солі. Статистичні дані 
гмінних управлінь про кількість промислових підприємств, про сільськогос-
подарську продукцію. Реєстраційні листи на власників промислових підпри-
ємств. Свідоцтва про надання права на торгівлю. Списки промислових підпри-
ємств, промислово-торговельних точок, кооперативів, готелів, водяних млинів, 
рибних господарств, пекарень, списки гмінних доріг повіту. Списки власників 
фірм і підприємств, млинів та їх власників, кузень і ковалів, ремісників, візни-
ків. Заяви громадян про отримання патентів, ремісничих свідоцтв, зменшення 
розміру податків, дозвіл на торгівлю, реєстрацію та відкриття промислових 
підприємств, майстерень, пекарень, торговельних фірм, магазинів, ресторанів, 
буфетів, базарів та ін.

Відділ продовольчого постачання. Циркуляри, розпорядження Цивіль-
ного управління східних земель і Управління прифронтових та етапних тери-
торій. Розпорядження Волинського воєводського управління і Луцького пові-
тового староства про утворення комісії для перевірки цін. Накази Волинського 
воєводського управління, протоколи гмінних управлінь про встановлення цін 
на продукти. Розпорядження Луцького повітового староства, рапорти і доне-
сення гмінних управлінь про закупівлю фуражу для військових частин, про 
кількість млинів, залишених маєтків у повіті. Повідомлення Луцького повіто-
вого староства про дозволи на проведення реквізиції зерна. Відомості гмін-
них управлінь про кількість зерна, зібраного для армії. Листування з Луцьким 
міським комісаріатом держполіції про порушення правил торгівлі. Статистичні 
дані про розподіл продовольчих товарів по установах. Прейскуранти на продо-
вольчі товари, будматеріали, гужовий транспорт. Списки службовців відділу 
продовольчого постачання. Списки жителів сіл Луцького повіту на отриман-
ня продуктів та одягу. Списки крупорушок, маслоробень. Заяви громадян про 
зменшення державних поставок зерна, звільнення від реквізиції зерна.

Відділ громадської опіки. Розпорядження Ради Міністрів Польщі, Волин-
ського воєводського управління про культурну роботу серед безробітних, видачу 
допомоги сім’ям резервістів. Накази та розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ про лікарську допомогу працівникам державних установ. Протоколи засі-
дань фінансової секції Луцького міського громадського комітету зимової допо-
моги безробітним. Відомості громадських комітетів зимової допомоги безробіт-
ним про збір коштів, надання допомоги безробітним. Звіти про роботу курсів для 
безробітних. Рапорт інспектора медицини про санітарний стан дитячих установ. 
Листування з Волинським воєводським управлінням, гмінними управліннями, 
членами комітету допомоги полоненим, школами про консультативні паритетні 
комісії при державних біржах праці, надання допомоги учням та безпритульним 
дітям, реєстрацію інвалідів. Статистичні відомості про кількість безробітних. Ста-
тистичні звіти лікарень про інфекційні захворювання. Статут, інструкції, бюджет 
Луцької повітової лікарні на 1938 – 1939 рр. Донесення відділу громадської опіки 
про нещасні випадки. Списки безробітних, сиріт, лікарів-практикантів. Заяви гро-
мадян про надання роботи, надання допомоги безробітним, отримання пенсій.
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Відділ громадського здоров’я. Циркуляр Міністерства громадської опі-
ки про боротьбу з трахомою. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, 
Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства про 
санітарний стан шкіл, медичний огляд молоді, санітарний нагляд за населени-
ми пунктами. Відомості про кількість лікарів, хворих, рух населення, венерич-
ні захворювання, медичне обстеження учнів у школах. Відомості про роботу 
санітарної комісії, комітету зимової допомоги безробітним, контроль питної 
води в криницях. Донесення гмінних управлінь про санітарний стан населе-
них пунктів (1936). Звіти про роботу санітарного відділу магістрату м. Луцька, 
лікарні матері і дитини. Звіти лікувальних закладів повіту про захворювання 
населення та боротьбу з венеричними хворобами. Звіти про рух хворих у ліку-
вальних закладах м. Луцька та в Луцькій тюрмі. Звіти лікарів. Звіт про санітар-
ний стан м. Луцька (1939). План, протокол і звіт про створення та діяльність 
секції санітарної допомоги в повіті. Листування з Міністерством громадського 
здоров’я, Волинським воєводським управлінням, гмінними управліннями, Лу-
цьким шкільним інспекторатом про стан та діяльність лікувальних установ, 
роботу комітету зимової допомоги безробітним, медичне обслуговування де-
ржавних установ, проходження практики лікарями та фельдшерами в Луць-
кому повіті, надання медичної допомоги, про санітарний стан шкіл, нагляд за 
піклувальними установами, оплату за лікування хворих, санітарну перевірку 
продовольчих складів. Статистичні звіти та відомості про захворювання і смер-
тність у Луцькому повіті, проведення профілактичних заходів серед населення. 
Програма з’їзду лікарів Волині. Щоденники луцького повітового лікаря (1938, 
1939). Анкети санітарного нагляду за школами. Відомості про кількість пека-
рень, пивоварень. Протоколи перевірки виробництва м’ясних виробів. Книга 
реєстрації ветеринарних лікарів, фармацевтів, аптекарів, фельдшерів. Особові 
справи акушерок. Списки медпрацівників Луцького повіту, дітей, яким зроб-
лені щеплення від віспи. Списки аптек, аптечних складів. Заяви медпрацівни-
ків про надання роботи та дозволу медичної практики. Заяви громадян про на-
дання довідок про стан здоров’я.

Санітарний відділ. Циркуляри, розпорядження, накази Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства громадського здоров’я, Міністерства праці і 
громадської опіки, Волинського воєводського управління про нагляд за ліку-
ванням, недопущення смертності в дитячих опікунських закладах, небезпеку 
захворювання холерою, про фельдшерські школи, проходження лікарської 
практики, лікування польських громадян за кордоном та іноземців у Польщі, 
оплату лікування, виділення матеріальної допомоги голодуючому населенню 
Волині. Протокол з’їзду повітових лікарів (1921). Протоколи засідань тимча-
сової воєводської санітарної ради, санітарної і санітарно-будівельної комісій. 
Протоколи і реєстри про стягнення штрафів за невиконання санітарних пра-
вил. Книга протоколів засідань лікарських комісій з огляду мобілізованих в 
армію. Інструкції для роботи лікарів, фельдшерів, акушерок. Статут приватної 
хірургічно-гінекологічної лікарні в Луцьку. Відомості про інфекційні захворю-
вання в Луцькому повіті. Звіти про діяльність санітарного відділу Луцького 
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повітового староства, лікарень. Відомості та звіти лікарень про рух хворих. 
Відомості про санітарний стан гмін. Бюджет на утримання державних ліка-
рень Луцького повіту. Листування з Волинським воєводським управлінням, 
магістратом, гмінними управліннями про роботу санітарної комісії, відкриття 
фельдшерських пунктів, виділення коштів, оплату лікування, санітарний стан 
вулиць міста Луцька. Статистичні відомості Луцького повітового лікаря про 
захворювання серед населення. Особові справи та відомості на видачу плат-
ні медпрацівникам. Списки лікарів, фельдшерів. Списки інфекційних хворих, 
громадян, які отримали щеплення, дітей притулку села Жидичина, сиріт міс-
течка Колки, голодуючих, проституток. Списки аптек. Заяви про прийняття на 
роботу медпрацівників, дозвіл на відкриття аптек, отримання довідок про стан 
здоров’я громадян. 

Інвалідний відділ. Справи громадян про встановлення інвалідності. 
Особові справи військових інвалідів. Списки інвалідів та вдів загиблих, осіб, 
які отримали довідки про стан здоров’я.

Ветеринарний відділ. Розпорядження Міністерства землеробства і зе-
мельних реформ, Волинського воєводського управління, Луцького повітового 
староства про ветеринарний нагляд за тваринами, вивіз м’ясних продуктів за 
кордон, клеймування тварин, боротьбу із заразними захворюваннями. Рішен-
ня Луцького повітового староства та повідомлення про адміністративні стяг-
нення за нелегальний забій худоби, випасання худоби над дорогами та кана-
вами. Донесення та протоколи про адміністративні стягнення за нелегальну 
торгівлю птицею. Інструкції Волинського воєводського управління для роботи 
ветеринарних лікарів. Річні звіти повітового ветеринарного лікаря. Відомості, 
інформації гмінних управлінь про масові захворювання тварин. Листування з 
Міністерством землеробства і земельних реформ, Волинським воєводським 
управлінням про заразні захворювання, перевірку, перевезення та забій худо-
би, кількість коней у повіті, про зменшення цін та відміну процентних податків 
за торгівлю худобою, кількість ветлікарень, стан базарів, бюджет на ветеринар-
ні витрати. Статистичні відомості про кількість худоби на території Луцького 
повіту. Заяви ветеринарних працівників про прийом на роботу. Заяви грома-
дян про вивіз худоби в Польщу, дозвіл на право навчання собак, продаж землі. 
Списки ветеринарних пунктів Луцького повіту, ветеринарних лікарів. Списки 
власників коней. 

Відділ охорони лісів. Розпорядження Міністерства землеробства і зе-
мельних реформ, Волинського воєводського управління з господарських пи-
тань. Протоколи з’їздів інспекторів охорони лісів. Статистичні відомості про 
видачу дерева на будівництво по повітах. Списки власників лісових ділянок, 
приватних лісових маєтків у Луцькому повіті. 

Відділ лісової данини. Накази, інструкції Міністерства землеробства і 
земельних реформ, Міністерства фінансів, Міністерства громадських робіт про 
надання кредитів особам, які брали участь у комасації землі, надання позик 
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на будівництво. Рішення волинського воєводи про право власності. Рішення 
комісії відбудови про призначення позик на будівництво. Відомості про неру-
хоме майно. Інформація про шляхи сполучення на Волині. Протоколи огляду 
і кошториси на ремонт навчальних закладів та державних установ. Плани та 
звіти про виконання дорожніх робіт. Плани доріг. Листування з Міністерством 
громадських робіт, Волинським воєводським управлінням про сплату орендної 
заборгованості за землю та приміщення, про ремонт та утримання державних 
будинків, будівництво мостів через річку Стир, водоканалів, криниць. Списки 
державних земель, призначених для будівництва. Списки осіб на отримання 
будматеріалів та позик, осіб, будинки яких пошкоджені під час війни. Заяви 
громадян про отримання позик на будівництво, відбудову зруйнованих у пе-
ріод війни 1914 – 1917 рр. будинків та відстрочок на сплату заборгованості.

Меліоративний відділ. Відомості про діяльність працівників меліора-
тивного відділу. Листування з Волинським воєводським управлінням про про-
ект плану меліоративних робіт. Заяви жителів про проведення меліоративних 
робіт.

Відділ громадських робіт. Розпорядження Міністерства громадських 
робіт, Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства 
про складання списку будівель, яким завдано збитки чи знищено під час воєн-
них дій. Відомості гмінних управлінь про збитки, завдані під час Першої сві-
тової війни, та хід відбудови. Листування з Волинським воєводським управ-
лінням про ремонт православного собору в Луцьку; з повітовою поліцією про 
будівництво телефонної мережі; з Львівською дирекцією державних залізниць 
про будівництво залізниці Луцьк–Стоянів; з Волинською окружною дирекцією 
громадських робіт про дозвіл на будівництво друкарні; з гмінними управлін-
нями про сплату лісового податку. Плани будівництва телефонної мережі, 
друкарні. Заяви жителів про будівництво школи, надання позик на відбудову 
господарств. Списки громадян, яким були завдані збитки під час воєнних дій, 
військових осадників, які отримали гроші на будівництво. Списки історичних 
будівель м. Луцька, відновлених будинків.

Будівельний відділ. Повідомлення Волинського воєводського управлін-
ня про оцінювання та обмін земельних ділянок. Плани ділянок. Проект бюд-
жету на проведення дорожніх робіт у Луцькому повіті. Трудові угоди на будів-
ництво будинків і доріг. Листування з Волинським воєводським управлінням, 
Луцьким шкільним інспекторатом про будівництво будинків в м. Луцьку та Лу-
цькому повіті, будівництво каналу Раймісто – Кияж, ремонт шкіл, про військові 
ділянки, збір податків за користування земельними ділянками, заборгованість 
орендної плати. Плани Полонківської гміни. Список шкіл на території гміни. 
Списки мостів на дорогах Луцького повіту. Списки орендарів, власників жит-
лових будинків у м. Луцьку, осіб, які отримали будматеріали, робітників, які 
працювали на будівництві доріг, каплиці на військовому кладовищі в колонії 
Кошище Колківської гміни Луцького повіту. Заяви громадян.
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Районний архітектор. Повідомлення Волинського воєводського управ-
ління, Луцького повітового староства про затвердження планів відновлення 
споруд та перевірку будівель, які підлягали відбудові. Донесення, повідомлен-
ня Волинського воєводського управління про заселення та звільнення квартир 
службовцями в державних будинках. Протоколи засідань комісії про визначен-
ня категорій квартир службовців та встановлення податку. Відомості гмінних 
управлінь про наявність пам’ятників старовини в Луцькому і Горохівському 
повітах. Договори з жителями на оренду земельних ділянок. Список орендарів 
церковних земель. 

Технічний відділ. Розпорядження Волинського воєводського управління 
про дозвіл на будівництво вузькоколійної дороги в маєтку Колки Колківської 
гміни. Протоколи та листування з Волинським воєводським управлінням про 
будівництво дороги Луцьк–Брище. Списки інженерів, техніків, креслярів, які 
проживали в Луцькому повіті.

Статистичний відділ. Розпорядження Волинського воєводського уп-
равління про порядок створення списку населених пунктів. Розпорядження 
головного статистичного управління, Волинського воєводського управління 
про статистику та реєстрацію продуктів землеробства. Відомості про продукти 
землеробства. Донесення гмінних управлінь про списки населених пунктів, ві-
домості про зміни їх назв. Відомості гмінних управлінь про кількість чехів, які 
проживали в Луцькому повіті. Статистичні відомості про ремонт і будівництво 
шкіл, кількість інфекційних захворювань у Луцькому повіті, кількість вибор-
ців з виборів до сейму по гмінах. Інструкції для виконання картотеки населе-
них пунктів Луцького повіту, проведення реєстрації населення.

Виборчий сектор. Циркуляри Генерального виборчого комісара, ок-
ружної виборчої комісії по виборах. Циркуляр Міністерства внутрішніх справ, 
вказівки Люблінської дирекції пошт і телеграфів про поштово-телеграфне об-
слуговування в період виборів. Розпорядження Волинського воєводського уп-
равління, Луцького повітового староства про надсилання відомостей та звітів 
про результати виборів, охорону порядку під час голосування на виборах до 
сейму і сенату. Документи (протоколи, листування, списки) з виборів до сейму 
і сенату (1930, 1938). Відомості про результати виборів до сейму і сенату 1930, 
1935 рр. Проект із проведення виборів до сейму і сенату та поділ на виборчі 
округи (1935). Оголошення про поділ Луцького повіту на виборчі дільниці під 
час виборів 1938 р. Вказівки щодо складання списків виборців (1938). Листу-
вання з Волинським воєводським управлінням про вибори 1935 р., з магістра-
том м. Луцька, гмінними управліннями та дільничними виборчими комісіями 
про складання списків членів виборчих комісій та звітів по виборах до сейму і 
сенату (1930). Статистичні відомості про результати виборів до сейму 1928 р. 
Списки членів виборчих комісій (1930, 1938), керівників дільничних виборчих 
комісій (1935), виборців (1938). Списки делегатів до воєводської виборчої ко-
легії.
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Ковельське повітове староство, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Starostwo powiatowe Kowelskie 
Ф. 178, 71 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Розпорядження староства про написання оголошень, вивісок, табличок, 
дороговказів і т.п. польською мовою, введення в обіг єдиної національної ва-
люти, реєстрацію товариств, союзів, організацію адресного бюро, добровіль-
ну здачу зброї, на яку у власників не було дозволу, дотримання санітарних 
правил власниками садиб (1920 – 1921). Ситуаційні рапорти староства (1920 
– 1922). Справи про ліквідацію сервітутів, проведення комасації, парцеляції 
землі, виділення земельних ділянок. Звіти про виділення земельних ділянок 
під військові поселення, про діяльність дитячого будинку, товариств, притулків 
у м. Ковелі. Бюджет Ковельського повітового союзу самоврядування (1934 – 
1935). Фінансові звіти староства, Ковельського повітового комунального сою-
зу, гмінних управлінь. Витяги з прибуткового і видаткового журналу староства 
(1921). Анкетні дані про староство (1929). Реєстр земельних маєтків, розмір 
яких перевищував 180 га. Журнал обліку шарваркових робіт на дорогах повіту 
(1933 – 1935). Реєстраційний журнал службовців староства (1927 – 1928). Осо-
бові рахунки, відомості про видачу платні працівникам староства. Анкетні дані 
працівників Ковельського повітового сеймику. Список працівників староства, 
землевласників, священиків Ковельського повіту, вихованців дитячого будинку 
і притулку для дівчаток м. Ковеля, жителів повіту, які брали позики на будів-
ництво, призовників Несухоїженської гміни.

Горохівське повітове староство, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Starostwo powiatowe Horochowskie
Ф. 182, 112 спр., 1921, 1923, 1925 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.

Справи про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідацію сер-
вітутів. Бюджет Горохівського міського управління (1939 – 1940). Бюджет, 
звіти про виконання бюджету Горохівського повітового комунального сою-
зу (1928 – 1929). Книги обліку видатків староства (1921). Відомості про ре-
зультати перевірки староства (1930). Повідомлення старости про призначення 
солтисів (1934). Протоколи Горохівського повітового земельного управління 
про проведення обміру земельних ділянок (1931). Листування з Волинським 
воєводським управлінням про відчуження земельної ділянки для Горохівської 
залізничної станції. Звіти про діяльність Горохівського відділу Волинського 
товариства опіки над єврейськими сиротами. Відомості про видачу платні пра-
цівникам староства. Списки землевласників, німецьких солдат, які поховані в 
1916 – 1917 рр. у с. Холопичі Киселинської гміни. Списки населених пунктів, 
водяних млинів, лісопилок Горохівського повіту. Заяви громадян про видачу 
закордонних паспортів, свідоцтв про польське підданство, про народження, 
про дозвіл на право придбання зброї.
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Любомльське повітове староство, м. Любомль Любомльського 
повіту Волинського воєводства
Starostwo powiatowe Lubomelskie 
Ф. 183, 37 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол., рос. мови.

Додаток до протоколу засідання Любомльського повітового сеймику 
(1931). Протокол засідання Любомльського повітового відділу (1932). Протокол 
засідання Любомльського гмінного управління (1932). Ситуаційні рапорти ста-
роства (1921). Справи про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідацію 
сервітутів. Реєстр земельних маєтків, розмір яких перевищував 180 га (1925 
– 1926). Бюджети, звіти про виконання бюджету Любомльського повітового 
союзу самоврядування. Відомості про населення російської національності, 
яке проживало на території Любомльського повіту. Особові рахунки (1923), ві-
домості на видачу платні працівникам староства (1921). Списки працівників 
установ на отримання горілки в магазині, жителів гмін, які отримали позики на 
будівництво, землевласників м. Любомля і Любомльського повіту.

Володимирське повітове староство, м. Володимир Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Starostwo powiatowe Włodzimierskie 
Ф. 246, 20 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.

Ситуаційні рапорти староства (1920 – 1921). Справи про проведення 
комасації землі, ліквідацію сервітутів. Бюджет Володимирського повітового 
комунального союзу (1929 – 1930). Листування з Волинським воєводським уп-
равлінням, Волинською окружною дирекцією громадських робіт про будівниц-
тво доріг в повіті (1924). Реєстр земельних ділянок, розмір яких перевищував 
180 га. Відомості на видачу платні працівникам староства (1921 – 1922). Спис-
ки власників нерухомого майна, жителів, які отримали позики на будівництво. 
Проект дороги Володимир–Грибовиця. 

Камінь-Коширське повітове староство, містечко Камінь-Коширський 
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Starostwo powiatowe Koszyrskie
Ф. 337, 42 спр., 1923 – 1939 р. Опис. Каталог. Пол. мова.

Протокол конференції керівників установ повіту (1935). Ситуаційний 
звіт староства (1935). Справи про проведення комасації, парцеляції землі, 
ліквідації сервітутів, меліорації. Вимірювально-оцінні реєстри щодо прове-
дення комасації землі. Інструкція для роботи секвестратора повітового відді-
лу Камінь-Коширського сеймику. Відомості про особовий склад дільничних 
виборчих комісій (1935). Особові справи комісара повітового земельного уп-
равління, повітового лікаря. Списки службовців гмінних управлінь і солтисів 
Камінь-Коширського повіту (1939). Заяви громадян.
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Виборчі комісії
11 фондів, 1053 спр., 1922, 1927, 1928, 1930, 1931, 1934, 1935, 1938, 
1939 рр. Описи. Пол. мова.
Виборча комісія 56-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІІ скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства, 1928 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 56 w Kowlu, ф. 283, 99 спр., 1928 р. Опис. Пол. 
мова.
Виборча комісія 58-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІІ скликання, м. Кременець Кременецького повіту Волинського воєводства, 1928 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 58 w Krzemieńcu, ф. 324, 39 спр., 1922, 1927 
– 1928 рр. Опис. Пол. мова.
Виборча комісія 57-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІІ скликання, м. Луцьк Волинського воєводства, 1928 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza оkręgu №. 57 w Łucku, ф. 48, 263 спр., 1927 – 1928, 
1930 рр. Опис. Пол. мова.
Виборча комісія 57-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІІІ скликання, м. Луцьк Волинського воєводства, 1930 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza оkręgu №. 57 w Łucku, ф. 325, 29 спр., 1930 р. Опис. 
Пол. мова.
Виборча комісія 57-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІV скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства, 1935 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 57 w Kowlu, ф. 327, 11 спр., 1935 р. Опис. Пол. 
мова.
Виборча комісія 56-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
ІV скликання, м. Луцьк Волинського воєводства, 1935 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza оkręgu № 56 w Łucku, ф. 326, 29 спр., 1935 р. Опис. 
Пол. мова.
Виборча комісія 57-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
V скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства, 1938 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza оkręgu № 57 w Kowlu, ф. 328, 240 спр., 1938 р. 
Опис. Каталог. Пол. мова.
Виборча комісія 58-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
V  кликання, м. Кременець Кременецького повіту Волинського воєводства, 1938 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr. 58 w Krzemieńсu, ф. 329, 9 спр., 1938 р. Опис. 
Пол. мова.
Виборча комісія 56-го округу з виборів до сейму і сенату Польської Республіки 
V скликання, м. Луцьк Волинського воєводства, 1938 р.
Okręgowa Komisja Wyborcza оkręgu Nr. 56 w Łucku, ф. 315, 190 спр., 1938 р. 
Опис. Пол. мова.
Головна виборча комісія з виборів до міської ради м. Луцька Волинського воє-
водства, 1931, 1934, 1939 рр.
Główna Komisja Wyborcza do Rady Miejskiej w Łucku, ф. 187, 143 спр., 1931, 
1934, 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Луцький дільничний виборчий комітет № 4, м. Луцьк Волинського воєводства
Obwodowy Komitet Wyborczy Nr. 4 w Łucku, ф. 453, 1 спр., 1927 р. Опис. Пол. 
мова. 

Створювались на основі Конституцій ІІ Речі Посполитої 17 березня 1921 року, 
яка заснувала двопалатний (сейм і сенат) парламент, та 23 квітня 1935 року. 
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Діяли відповідно до положень про вибори від 28 липня 1922 р. та від 8 лип-
ня 1935 р. Займались підготовкою та проведенням виборів до Сейму і Сенату 
ІІ Речі Посполитої, до міської Ради м. Луцька. Нагляд над комісіями здійснював 
Генеральний виборчий комісар.

Протоколи засідань окружної та дільничних виборчих комісій (Ф. 48, 
Ф. 324). Протоколи головної виборчої комісії (Ф. 187). Протокол комісії про 
надання громадянства та список осіб (Ф. 453). Списки виборців. Карта голо-
сування за списки кандидатів на виборах до сейму по Кременецькому повіту 
(Ф. 324). Донесення окружної виборчої комісії Генеральному комісару по виб-
орах про організацію виборчих дільниць, складання списків виборців (Ф. 48). 
Списки виборців по дільницях Сарненського повіту по виборах до сенату 
(Ф. 329). Список виборчих дільниць по виборах до сейму і сенату Ровенського 
повіту (Ф. 315). Список кандидатів у члени виборчих дільничних комісій по 
Володимирському повіту (Ф. 328). Списки делегатів, обраних з територіально-
го самоврядування на окружні збори (Ф. 315).

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Повітові комунальні союзи
2 фонди, 3 спр., 1931 – 1932 рр. Описи. Пол. мова.
Органи повітового самоврядування почали діяти на основі декрету про тимча-
совий повітовий статут від 4 лютого 1919 р. Відповідно до декрету кожен ад-
міністративний повіт становив повітовий комунальний союз, з 1933 р. – пові-
товий союз самоврядування, який був юридичною особою. Органи повітового 
комунального союзу: повітовий сеймик, з 1933 р. повітова рада – розпорядчий 
та контролюючий орган, повітовий відділ – керуючий і виконавчий орган, ста-
роста – голова повітового сеймику і повітового відділу. Повітовий комунальний 
союз здійснював нагляд над веденням господарства сільських гмін і невиділе-
них з повіту міст. Сфера його діяльності поширювалась на справи управління 
майном, будівництва й утримання доріг, мостів, засобів зв’язку, розвитку земле-
робства, торгівлі, промисловості, збору податків, охорони здоров’я населення, 
відкриття та утримання лікарень і санітарних закладів, здійснення громадської 
благодійності, сприяння розвитку освіти, піднесення рівня моральності і гро-
мадської культури. Нагляд над органами повітового самоврядування здійснював 
воєвода та воєводський відділ. Ліквідовані у вересні 1939 р.

Камінь-Коширський повітовий комунальний союз, містечко Камінь-Коширський 
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Powiatowy Związek Komunalny w Kamieniu-Koszyrskim, ф. 379, 2 спр., 1931 – 
1932 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Ковельський повітовий комунальний союз, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Związek Komunalny w Kowlu, ф. 387, 1 спр., 1931 р. Опис. Пол. 
мова.

Звіт про діяльність, звіт про виконання бюджету Камінь-Коширського 
повітового комунального союзу. Статут про права та обов’язки працівників Ко-
вельського повітового комунального союзу.
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Луцький повітовий відділ, м. Луцьк Волинського воєводства
Wydział powiatowy w Łucku
Ф. 330, 295 спр., 1921 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Керуючий і виконавчий орган повітового сеймику, з 1933 р. – повітової ради. 
Почав функціонувати на основі декрету від 4 лютого 1919 р. Головою повіто-
вого відділу та повітового сеймику був староста. Повітовий відділ займався 
справами комунального господарства, будівництва й утримання доріг, мостів, 
відкриття та утримання лікарень, збору податків, сприяння та розвитку торгівлі, 
промисловості, землеробства, освіти, опіки, охорони здоров’я населення. Здійс-
нював нагляд над самоврядуванням сільських гмін і невиділених з повіту міст та 
дисциплінарний нагляд над бурмістрами, лавниками магістратів, війтами, сол-
тисами. Нагляд над органами повітового самоврядування здійснював воєвода та 
воєводський відділ. Ліквідований у 1939 р.

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства військових 
справ, Міністерства комунікацій, Міністерства віросповідань і освіти, Головного 
статистичного управління, Волинського воєводського управління. Протокол за-
сідання Луцького повітового сеймику (1926). Витяги з протоколів засідань пові-
тової ради про збір податків. Протоколи засідань земельної комісії, підкомісій 
повітового відділу. Протоколи засідань гмінних рад. Протоколи засідань Луцько-
го повітового дорожнього управління (1933 – 1934). Протокол з’їзду землеробів 
Луцького повіту (1932). Статути про збір податків. Інформаційний комунікат 
Центрального комітету у справах сільської молоді (1932). Відомості магістратів 
та гмінних управлінь про прибутки та витрати, розміри податків, будівництво 
державних доріг, меліорацію, про склад населення повіту, наявність селянських 
господарств євреїв, роботу магазинів, ціни на ринках, кількість лісів на території 
Луцького повіту. Звіти про діяльність повітового відділу. Плани роботи і звіти про 
діяльність земельної комісії та підкомісій повітового відділу. Програми, плани 
дорожніх робіт. Звіти про проведення дорожніх робіт у повіті. Протоколи пере-
вірки технічних відділень у гмінах (1933, 1934). Документи (циркуляри, інструк-
ція, звернення, лист) Головного управління Дорожньої ліги. Звіти про діяльність 
Загального закладу взаємного страхування, гмінних позичково-ощадних кас. 
Листування з Волинським воєводським та гмінними управліннями, Волинською 
дирекцією державних лісів, Воєводським бюро фонду праці, Луцьким шкільним 
інспекторатом про економічне становище Волині, будівництво та ремонт доріг, 
мостів, шкіл, діяльність сільськогосподарських гуртків, про сплату податків, збір 
зерна для армії, облік господарств, про дітей, які знаходились на утриманні гмін, 
надання допомоги безробітним та емігрантам, облік руху населення, боротьбу з 
інфекційними хворобами, клеймування експортованого м’яса. Статистичні відо-
мості про землекористування, посіви, врожаї, сільськогосподарську продукцію, 
кількість промислових майстерень, сплату податків, рух та склад населення, кіль-
кість безробітних у повіті. Бюджети Луцького повітового союзу самоврядування, 
Луцького повітового сеймику, повітового відділу, Луцького повітового дорож-
нього управління (1935 – 1936), м. Торчина (1929 – 1930). Бюджети і кошториси 
будівництва та ремонту доріг у повіті. Звіти про виконання бюджету Луцького 
повітового союзу самоврядування (1933 – 1936), Луцького повітового сеймику 
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(1930 – 1933), повітового відділу (1924), гмін. Фінансові звіти повітового відділу, 
гмін, м. Олики. Протокол перевірки Луцького повітового комунального союзу і 
повітового відділу (1928). Статут штатів службових посад Луцького повітово-
го комунального союзу. Історичний огляд і характеристика міста Луцька (1934). 
Списки членів Луцького повітового сеймику, повітового відділу, гмінних рад, 
гмінних управлінь, комендантів державної поліції повіту, працівників Луцького 
повітового дорожнього управління, платників податків за нерухоме майно, влас-
ників будинків, безробітних. Списки гмін, державних приміщень, кас Стефчика, 
кооперативів, молочарень, доріг, мостів на території Луцького повіту. Списки но-
таріальних актів купівлі-продажу землі. Заяви громадян про зменшення подат-
ків, надання роботи, матеріальної допомоги. Прейскуранти на товари в гмінах 
(1933). Карти гмін. Карта напрямку доріг Луцького повіту. Карти гмінних доріг 
із позначенням лісонасаджень. Проекти, ескізи мостів у повіті. 

Міські управління
2 фонди, 7487 спр., 1909 – 1939 рр. Описи. Пол., рос. мови.
Виконавчі органи міського самоврядування. Магістрати утворені на основі роз-
порядження Генерального комісара східних земель від 14.08.1919 р. Законопо-
ложенням від 23 березня 1933 р. магістрати перейменовані на міські управління. 
В компетенцію магістрату (міського управління) входило складання і виконання 
бюджету, стягнення податків з населення, нагляд за санітарним станом і бла-
гоустроєм міста, будівництво шкіл, лікарень. Складався з відділів: загального, 
громадського, фінансового, технічного, адміністративного. Відділи в свою чер-
гу поділялися на підвідділи, які відали окремими ділянками управління містом. 
Міські управління ліквідовані у вересні 1939 р.

Магістрат міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства
Міське управління Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства
Magistrat m. Łucka
Zarząd miejski m. Łucka
Ф. 158, 7486 спр., 1909 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. мови.

Загальний відділ. Копії розпоряджень президента Польщі. Циркуля-
ри, постанови, директиви, розпорядження Ради захисту держави, Міністерс-
тва внутрішніх справ, Міністерства праці і громадської опіки, Міністерства 
землеробства і державних маєтків, Міністерства фінансів, Міністерства про-
мисловості і торгівлі, Міністерства пошт і телеграфів, Волинського воєводсь-
кого управління, міської ради про внутрішню організацію міського управління, 
міжкомунальні союзи, діяльність державних міських установ, про організацію 
комітету фізичного виховання і військової підготовки, про податки, гербовий 
збір, оплату за видачу закордонних паспортів, про виділення приміщень для 
державних установ, боротьбу з дорожнечею, закупівлю імпортних товарів, від-
новлення базарів, санітарний нагляд на базарах та ярмарках, про трудовлашту-
вання військових інвалідів, допомогу сім’ям військовослужбовців, про військо-
во-фізичну підготовку молоді, порядок встановлення пенсій, надання грошової 
допомоги суддям, прокурорам, службовцям магістрату, перевірку працівників, 
які влаштовувались на роботу в магістрат, видачу посвідчень особи, про емі-
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грацію в Америку. Постанови, накази, рішення магістрату про видачу позик 
установам міста, порядок та організацію публічних торгів, виділення земель-
них ділянок, забудову міста, будівництво шкіл, організацію базару, про сані-
тарний стан, благоустрій та освітлення міста, підвищення податків за в’їзд у 
місто, збір грошей за послуги нотаріальної контори, надання допомоги сім’ям 
військовослужбовців, встановлення цін, з кадрових питань. Циркуляри, внут-
рішні розпорядження бургомістра про внутрішній розпорядок служби, зміни 
функцій відділів, виконання службових обов’язків, тривалість робочого дня. 
Протоколи засідань Волинської воєводської ради. Протоколи засідань міської 
ради. Протоколи засідань магістрату. Протоколи засідань міського громадсько-
господарського комітету, комітету фізичного виховання і військової підготовки 
(1928), комітету опіки над притулком для старців та калік. Звіти, листування 
комітету розбудови міста. Протоколи засідань господарської комісії при місь-
кій раді. Протоколи житлової комісії з реквізиції квартир, приміщень. Звіти 
магістрату про реквізицію квартир. Протокол засідання фінансово-бюджетної 
комісії про продаж землі (1935). Протоколи засідань оцінної комісії із встанов-
лення цін на сільськогосподарські продукти і промислові товари. Протоколи 
засідань і постанови дисциплінарної комісії магістрату. Протоколи засідань 
статутної комісії. Протоколи засідань будівельної комісії про будівництво во-
доканалу в місті. Звіт про діяльність комісії із забудови міста (1934). Прото-
коли засідань санітарної комісії з питань знесення старих будівель. Протоколи 
засідань ревізійної комісії про перевірку діяльності магістрату, каси магістрату, 
міської комунальної ощадної каси. Протоколи засідань театральної ліквідацій-
ної комісії Луцького міського театру ім. Ю.Словацького (1926). Протоколи по 
виборах президента міста, членів міського управління (1934). Протоколи за-
гальних зборів жителів Луцького повіту (1926 – 1929). Статут та інструкції 
організаційної структури міського управління і його відділів (1934). Організа-
ційний статут міського управління (1933). Статут службовців міського управ-
ління (1933). Статути штату посад міського управління (1935) і Луцької міської 
гміни (1937). Статути та інструкції для роботи установ, підприємств, товариств 
міста. Інструкції та положення для роботи міської ради (1931, 1934). Інструкції 
про діяльність ревізійних комісій міської ради (1929), магістрату (1926). Інс-
трукції магістрату про нарахування податків. Інструкція про статистичні звіти 
про рух населення (1934). Звіти магістрату про діяльність (1919 – 1925). Звіти 
голови управління Союзу польських міст (1922). Листування з Міністерством 
комунікацій, державним земельним банком, Головним статистичним управлін-
ням, Волинською фінансовою палатою, Волинським воєводським управлінням, 
повітовими староствами, гмінними управліннями, Луцьким окружним судом, 
товариствами «Вольт», «Волинь», «Дизель», установами, касами, школами про 
забезпечення міста електроенергією і паливом, викуп електростанції, приєд-
нання окраїн та розширення кордонів міста, будівництво мосту через р. Стир, 
залізниці Луцьк–Львів, забудову міста, улаштування водоканалів, міського 
парку, про видатки магістрату, фінансування перепису населення, нарахування 
податків, надання і стягнення позик, видачу позик громадянам для відбудови 
будинків, знищених під час воєнних дій, виділення кредитів для шкіл та за-
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безпечення їх майном і паливом, організацію публічних торгів, встановлення 
цін на сільськогосподарські і промислові товари, доставку зерна для війська, 
ремонт і збереження замку Любарта, збір коштів на будівництво пам’ятників, 
ремонт приміщень, шкіл, реквізицію квартир, паспортизацію населення, на-
дання польського громадянства, проходження студентами практики, прове-
дення учням щеплень від віспи, про пожежні команди, безробіття, сектантські 
групи, з питань торгівлі, з кадрових питань. Проект і опис герба міста Луцька. 
Історична довідка про м. Луцьк. Організаційний проект святкування 500-річчя 
з’їзду монархів у м. Луцьку. Статистичні дані про кількість і рух населення, 
облік безробітних, про земельні ділянки і будівництво в місті, промисловість і 
сільське господарство. Статистичні звіти лікувальних установ про рух хворих. 
Статистичні відомості початкових і середніх навчальних закладів міста про 
кількість учнів у школах. Відомості про кількість житлових будинків у місті. 
Бюджет магістрату (1929). Кошторис магістрату (1929 – 1930). Кошторис на ре-
монт замку Любарта (1923). Штатний розпис магістрату. Звіти про діяльність 
спортивних товариств (1932). Журнал обліку установ м. Луцька із зазначен-
ням кількості службовців. Книга обліку земельних ділянок, виділених в орен-
ду громадянам міста (1923). Книга обліку надходжень сільськогосподарських і 
промислових товарів (1922). Прейскуранти на продовольчі, промислові товари, 
сільськогосподарські продукти. Договори з товариством «Вольт» про поста-
чання міста електроенергією, з друкарнею на виготовлення бланків, квитан-
цій, оголошень для магістрату та інших установ. Зразки бланків. Договори про 
оренду фірмами, громадянами земельних ділянок. Договори з артистами Поль-
ського театру в м. Луцьку (1925, 1926). Особові справи артистів театру. Осо-
бові справи, послужні списки, анкетні дані, метричні витяги, копії посвідчень 
службовців магістрату. Автобіографії, посвідчення, послужні списки службов-
ців міської ради. Книга обліку домовласників міста (1929 – 1934). Книга обліку 
жителів м. Луцька (1920). Книги реєстрації жителів м. Луцька (1926, 1927). 
Витяги з метричних книг про народження, шлюб, смерть жителів м. Луцька 
(1930). Списки єврейського населення міста 1903 р.н. (1932). Списки населен-
ня Луцької єврейської гміни (1933). Списки членів міської ради, магістрату, 
службовців державних установ, інженерів, лікарів, ветеринарних лікарів, вчи-
телів, працівників пожежної охорони, військовослужбовців, землевласників, 
членів спортивних товариств, осіб, які отримали патенти на право торгівлі, 
безробітних, учнів шкіл міста, дітей 1928 – 1929 р. н. Списки установ, торго-
вих підприємств, громадських організацій, шкіл. Заяви громадян про прийом 
на роботу, надання допомоги, позик, виділення квартир, земельних ділянок під 
будівництво, видачу посвідчень на право торгівлі, ремісництва, про дозволи 
на відкриття і утримання готелів, млинів, перукарень, магазинів, кіосків, їда-
лень, ресторанів, видачу закордонних паспортів. Страхові свідоцтва на нерухо-
ме майно магістрату. Інвентарна книга майна магістрату (1933). Книга обліку 
палива, будматеріалів, фуражу, канцелярського приладдя міського управління 
(1934 – 1935). Інвентарні книги, списки майна установ міста. Ескіз м. Луцька. 
План вулиці Шопена м. Луцька (1924). Плани будинків, електростанції, театру, 
кінотеатру, стадіону. Плани земельних ділянок. 
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Фінансовий відділ. Циркуляри, розпорядження Міністерства внутріш-
ніх справ, Міністерства фінансів, Волинського воєводського управління про 
нарахування податків, складання бюджетів магістрату і комунальних союзів. 
Постанови міської ради про нарахування податків від промислових підпри-
ємств, за будинки, готелі, користування водою, продаж спиртних напоїв, про 
збір грошей за користування базарними площами, за оголошення, вивіски й 
афіші. Постанови магістрату про розмір комунального податку, про нарахуван-
ня податків за землю, будівництво, нерухоме майно, передане у спадок, затвер-
дження планів і проектів, від театрів, виставок, гуртожитків, з міського транс-
порту, за електроосвітлення, нічну торгівлю, прописку і виписку, видачу копій, 
довідок та ін. документів, за патенти, реклами, плакати, утримання собак, про 
нарахування сільськогосподарського податку, про збір грошей за в’їзд у місто, 
за забій худоби. Постанови управління Союзу польських міст про прибутки 
державного самоврядування. Директивні вказівки бургомістра про адміністра-
тивні стягнення за правопорушення. Протоколи засідань ради магістрату і ви-
тяги з протоколів про стягнення податків за ввіз і вивіз товарів, за забій худоби. 
Протоколи, витяги з протоколів засідань магістрату про нарахування податків 
на майно, отримане у спадок, за земельні ділянки, приміщення, квартири, вида-
чу нотаріальних актів, торгівлю, залізничні перевезення, проїзд автомашинами 
і возами по шосейних дорогах, за проведення виставок і розважальних заходів, 
про конфіскацію майна за несплату податків. Протоколи засідань податкової 
комісії. Протоколи засідань фінансової комісії. Протоколи засідань фінансово-
бюджетної комісії. Протоколи засідань бюджетної комісії міської ради. Витяги 
з протоколів засідань міського громадсько-господарського комітету. Статути 
про нарахування, збір податків. Загальна інструкція для роботи фінансового 
відділу міського управління (1934). Бюджети магістрату. Звіти про виконан-
ня бюджету магістрату. Фінансові звіти магістрату. Баланс магістрату (1927 
– 1928). Кошториси витрат бюджетних асигнувань магістрату. Головні книги 
магістрату. Контрольні книги, книги обліку прибутків і видатків магістрату. 
Книги дебетної і кредитної заборгованості магістрату (1920 – 1927). Касові 
книги магістрату (1919 – 1924), товариства «Польського дому» (1931 – 1934). 
Книги обліку, контрольні журнали, щоденники обліку, відомості, звіти про ко-
мунальний, сільськогосподарський, військовий податки, нарахування і надход-
ження податків від нерухомого майна, будинків, за земельні ділянки, будівниц-
тво, видачу нотаріальних актів, утримання готелів, за електроосвітлення, в’їзд 
в місто, залізничні перевезення, проведення розважальних заходів, реєстра-
цію транспорту і зброї, оренду кіосків, утримання собак, за реклами, вивіски, 
оголошення. Фінансові звіти, відомості про виконання бюджету, книги обліку 
прибутків і видатків установ, підприємств, фірм міста. Кошториси на ремонт 
приміщень установ міста, шкіл, мостів, на будівництво водоканалу. Листуван-
ня з Міністерством фінансів, Волинським воєводським управлінням, Волинсь-
кою фінансовою палатою, Луцьким повітовим староством, Луцьким окружним 
судом, установами, нотаріусами про бюджет магістрату, нарахування податків 
від нерухомого майна, за видачу нотаріальних актів, про збір податків від про-
дажу продуктів, за перевезення залізницею, утримання домашніх тварин, про 



107

Розділ ІІ.Фонди періоду Польської Республіки (1919 – 1939)

хід надходження податків, примусове стягнення заборгованості, про розмір по-
датків на квартири. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції. Бухгалтерські 
звіти по будівництву стадіону в місті (1932 – 1933). Книги обліку нерухомого 
майна жителів міста для нарахування податків. Платіжні листи з нарахування 
податку за нерухоме майно. Книги особових рахунків службовців магістрату. 
Відомості на видачу платні співробітникам магістрату. Відомості про видачу 
грошової допомоги безробітним в рахунок відробітку на громадських роботах. 
Список співробітників магістрату. Списки платників податків, безробітних. 
Заяви жителів міста про оренду земельних ділянок під забудову, про надання 
грошової допомоги. Заяви громадян і установ про звільнення від податків. Ін-
вентарні списки магістрату (1925).

Громадський відділ. Постанова Ради Міністрів Польщі про порядок 
надання допомоги безробітним. Циркуляр, директивні вказівки Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства праці і громадської опіки, Волинського воє-
водського управління про будівництво шкіл, роботу лікарень, проведення щеп-
лень населенню, боротьбу з інфекційними захворюваннями, забезпечення і 
лікування воєнних інвалідів, оплату лікування, контроль за санітарним станом 
пекарень, шкіл, надання допомоги безробітним, влаштування сиріт у притулки. 
Розпорядження воєводи про проведення щеплень жителям. Протоколи, витяги 
з протоколів засідань магістрату про затвердження статуту міської інфекцій-
ної лікарні. Протоколи засідань комісії громадської опіки (1927). Протоколи 
засідань санітарної комісії про санітарний стан м. Луцька. Протоколи засідань 
органів соціального страхування (1937 – 1939). Документи (статут, протоколи, 
листування, списки) громадського комітету боротьби з дорожнечею, лихварс-
твом, спекуляцією (1923). Статут комітету опіки над притулком для стариків 
і калік у м. Луцьку. Статути про збір госпітального податку, про оплату лі-
кування, про встановлення пенсій. Статут міської комісії громадської опіки 
(1935). Інструкція для громадських опікунів міста. Інструкція про організацію 
діяльності фонду безробіття. Інструкція щодо проведення аналізу води в гро-
мадських колодязях. Результати лабораторних аналізів хімічного складу води. 
Рапорти інспектора про забезпечення притулків продуктами і одягом (1920). 
Документи (вказівки, звіти, листування, повістки) про роботу Луцького місько-
го громадського комітету зимової допомоги безробітним. Відомості початкової 
школи № 4 м. Луцька. Листування з Волинським воєводським управлінням, 
повітовими староствами, повітовим відділом Луцького сеймику, Ровенським 
окружним управлінням фонду безробіття, Луцькою повітовою лікарнею, амбу-
латоріями, школами про дотримання санітарних правил, перевірку води, робо-
ту амбулаторій, лікування хворих, надання допомоги інвалідам та безробітним, 
утримання стариків і дітей у притулках, про витрати магістрату на лікування 
бідних. Журнал реєстрації кореспонденції (1931 – 1932). Звіти, статистичні зві-
ти лікувальних установ міста про рух хворих. Бюджети міських амбулаторій, 
притулку для стариків і калік. Відомості про збір коштів для надання допомо-
ги працівникам розумової праці на випадок хвороби чи безробіття. Рахунки 
ви трат на утримання притулків. Контрольна книга використання кредитів по 
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фонду праці (1934 – 1935). Договори з опікунами про виховання дітей. Свідоц-
тва директорів і вчителів шкіл. Облікові картки на бідняків. Персональні спра-
ви безробітних. Списки громадських опікунів, учнів шкіл міста, осіб, які пере-
бували в притулках, безробітних, які отримали допомогу в рахунок відробітку, 
повій. Списки училищ, шкіл, вулиць міста. Заяви вчителів про прийняття на 
роботу, громадян про видачу пенсії, надання грошової, медичної допомоги, 
влаштування дітей і стариків у притулки.

Технічний відділ. Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ 
про проведення водопроводів і каналізації та залучення безробітних до буді-
вельних робіт. Копія постанови Міністерства громадських робіт про забудову 
міста. Циркуляри Волинського воєводського управління з будівництва. Пос-
танови магістрату про будівництво мосту через р. Стир, затвердження планів 
на будівництво приватних будинків. Розпорядження бургомістра щодо будів-
ництва і ремонту будинків, встановлення оплати за електроенергію. Протоколи 
засідань магістрату з питань будівництва і фінансування будівельних робіт у 
місті. Документи (статут, протоколи засідань, звіти) комітету розбудови міста. 
Статут, протокол засідання комітету будівництва водопроводів. Протоколи за-
сідань технічної комісії воєводської ради про електрифікацію Волині. Прото-
коли засідань технічної комісії з ремонту доріг і тротуарів. Протоколи техніч-
но-будівельної комісії з огляду будівель. Протоколи комісії з перевірки цін на 
будматеріали. Протоколи засідань меліоративної комісії. Протоколи засідань 
комітету з будівництва залізниці Львів–Луцьк. Листування з Міністерством 
громадських робіт, Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим 
староством, Союзом польських міст, товариством «Вольт», фірмами про будів-
ництво, фінансування будівельних робіт, надання кредитів на будівництво во-
допроводів і каналізації на Волині, постачання будматеріалів, освітлення міста 
Луцька, ремонт вулиць, брукування тротуарів і мостів, регулювання р. Стир, 
осушення луків, притягнення до відповідальності осіб, які порушили правила 
будівництва будинків. Журнали реєстрації кореспонденції. Звіти про роботу з 
благоустрою міста Луцька. Проект і плани забудови міста Луцька. Плани, про-
екти вулиць, окраїн міста, доріг, мостів, приміщень установ, будинків, водо-
проводу, парку, шлюзу і зміни русла р. Сапалаївки, осушення луків, земельних 
ділянок жителів міста. Програми робіт з будівництва і ремонту доріг, мостів, 
тротуарів. Кошториси будівництва і ремонту об’єктів. Щоденник проведених 
робіт у замку Любарта (1933). Акти технічної комісії про прийом будівництва, 
обстеження технічного стану театрів, кінотеатрів міста. Статут Луцького бе-
тонного заводу. Справи про садибу парафіяльного управління церкви Святої 
Покрови, садибу товариства караїмів, про нерухоме майно Луцького повітово-
го сеймику, Луцького окружного суду, Луцького відділення Польського банку, 
кооперативного банку землевласників Волині, Луцької повітової комунальної 
ощадної каси, кооперативу «Кредит-Луцьк», офіцерського житлового коопе-
ративу, товариства ім. Лесі Українки, товариства ім. Петра Могили, Луцького 
православного Хрестовоздвиженського братства, римсько-католицького това-
риства «Доброчинність», гімназії ім. М. Глікліха, єврейської лікарні, регулю-
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вання річки Сапалаївки. Журнал реєстрації та списки затверджених планів на 
будівництво приватних будинків жителів міста. Книги обліку нерухомого май-
на жителів міста Луцька. Справи власників нерухомого майна (1910 – 1939). 
Свідоцтва громадян про право на будівництво. Повідомлення магістрату про 
звільнення і прийняття на роботу працівників. Особові документи співробіт-
ників технічного відділу. Списки працівників магістрату, власників приватних 
будинків (по вулицях), осіб, які отримали позики, дозвіл на будівництво, без-
робітних, які працювали на громадських роботах, жителів вулиць. Заяви жи-
телів міста про дозвіл на будівництво, про надання позик на будівництво, про 
реєстрацію будинків. Ескіз місцевості на кордоні Польща–Україна на території 
Волині.

Адміністративний відділ. Розпорядження Ради Міністрів Польщі про 
військовий податок (1931). Розпорядження, директивні вказівки Міністерства 
внутрішніх справ, Волинського воєводського управління, Луцького повітового 
староства про відстрочку і скорочення військової служби, встановлення ринко-
вих цін, прейскурантів, проведення обліку коней. Циркуляри, розпорядження, 
директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства військових 
справ, Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства 
про створення комісії із забудови Волині, реєстрацію осіб призовного віку, 
проведення мобілізації в армію, про навчання військових запасу, надання до-
помоги сім’ям військовослужбовців, розшук осіб, які ухилялися від служби 
в армії, облік коней. Витяг з розпорядження міністра внутрішніх справ про 
виборчий статут міського управління (1934). Вісник розпоряджень Міністерс-
тва військових справ (1938). Постанови, рішення, розпорядження магістрату 
про надання чи позбавлення допомоги сімей військовослужбовців запасу, ор-
ганізацію протиповітряної оборони, надання відстрочки від військової служби 
призовникам. Протоколи, витяги з протоколів засідань магістрату. Протоколи 
засідань магістрату, листування про виділення магістрату міста Луцька в окре-
му господарську одиницю самоврядування з повітового комунального союзу 
(1923). Протоколи засідань комітету фізичного виховання і військової підго-
товки. Журнал протоколів комісії із встановлення польського підданства. Копії 
наказів коменданта поліції м. Луцька (1919). Документи (директивні вказівки, 
положення, листування, оголошення, списки) про вибори до сейму і сенату. До-
кументи (директивні вказівки, протоколи, відомості, листування, оголошення, 
списки) про вибори до міської ради. Інструкції про проведення перепису насе-
лення, про облік прибулих та вибулих з міста громадян, про фізичне виховання 
та військову підготовку жінок села (1937), про організацію протиповітряної 
оборони. План протиповітряної оборони міста (1939). Листування з Волинсь-
ким воєводським управлінням, Головним статистичним управлінням, Луцьким 
повітовим староством, гмінними управліннями, Луцьким окружним судом, 
державною поліцією про ворожі стосунки між поляками і литовцями, про об-
лік, перепис і рух населення міста, видачу посвідчень особи, довідок, надання 
польського підданства, про набір в армію, проведення обліку і військової підго-
товки призовників, розшук осіб, які ухилялись від військової служби, з питань 
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фізичного виховання і спорту, про купівлю коней для армії, видачу патентів на 
право торгівлі, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які здійсни-
ли злочини та порушення санітарних правил, про ув’язнених осіб, з кадрових 
питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Загальні санітарні правила міста 
Луцька (1937). Статистичні відомості про рух населення міста, про сільськогос-
подарську продукцію, кількість ремісників і візників у місті. Книги контролю 
руху населення міста (1921, 1931 – 1935). Відомості про кількість і рух жителів 
та іноземців, про прибулих та вибулих громадян міста, про кількість баптистів, 
євангелістів, адвентистів у місті. Книги обліку, реєстрації жителів м. Луцька. 
Журнали обліку жителів міста, які отримали польське підданство. Інструкція 
щодо забудови міста. Інструкції щодо встановлення ринкових цін на сільсько-
господарські продукти. Відомості, прейскуранти цін на сільськогосподарські 
і промислові товари. Програма перепідготовки офіцерів запасу. Книга обліку, 
облікові картки, журнал обліку руху військовозобов’язаних міста. Реєстраційні 
листи, мобілізаційні картки, журнали реєстрації військовозобов’язаних запасу. 
Особові справи, облікові книги та витяги з облікових книг, реєстраційні карт-
ки, посвідчення особи, свідоцтва про народження, метричні витяги, довідки, 
облікові картки призовників. Книга обліку, реєстраційні картки, метричні ви-
тяги допризовників. Протоколи та виконавчі листи щодо стягнення грошей з 
осіб, які порушили санітарні правила. Метричні витяги, свідоцтва про народ-
ження, шлюб, смерть жителів міста. Довідки. Книга шлюбних опитів римсь-
ко-католицького костьолу м. Луцька (1920 – 1921). Книга обліку народження, 
шлюбів, смерті єврейського населення міста (1931 – 1932). Списки штатних 
співробітників магістрату, службовців установ міста, військовозобов’язаних, 
призовників, допризовників, учнів, власників приватних підприємств, май-
стерень, кузень, столярних підприємств, пекарень, перукарень, художників, 
ремісників із зазначенням роду їх заняття, ковалів, пекарів, слюсарів, бляхарів, 
домовласників, жителів міста, євреїв, осіб, які отримали посвідки, осіб, які от-
римали польське підданство, повій. Список осіб, які прибули з Росії в Польщу 
після 1919 р. Списки виборців міста по виборах до сейму (по вулицях) (1934). 
Списки ву лиць міста з поділом на виборчі округи. Список підприємств кому-
нального союзу міста. Заяви жителів про видачу посвідчень особи, метрич-
них свідоцтв, довідок, патентів, водійських та візницьких прав, про надання 
земельних ділянок під забудову, надання польського підданства, дозволу на 
проживання в Польщі, відстрочки чи звільнення від військової служби. Вико-
навчі листи адміністративних стягнень. План міста Луцька. План блоків вулиць 
протиповітряної оборони міста.

Магістрат містечка Рожище, містечко Рожище Луцького повіту 
Волинського воєводства
Magistrat m. Rożyszcze 
Ф. 452, 1 спр., 1922 – 1923 р. Опис. Пол. мова.

Заяви громадян на видачу паспортів.
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Гмінні управління
3 фонди, 36 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Любешівське гмінне управління, містечко Любешів Пінського, з 1927 р. – 
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Urząd gminy Lubieszów, ф. 272, 14 спр., 1921, 1924 – 1925 рр. Опис. Пол. мова.
Камінь-Коширське гмінне управління, містечко Камінь-Коширський Камінь-
Коширського повіту Поліського воєводства
Urząd gminy Kamień-Koszyrski, ф. 377, 1 спр., 1934 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Угриничівське гмінне управління, с. Угриничі Пінського, з 1927 р. – Камінь-
Коширського повіту Поліського воєводства
Urząd gminy Uhrinicze, ф. 445, 21 спр., 1919 – 1926 рр. Опис. Каталог. Пол. 
мова.

Функціонування органів гмінного самоврядування розпочалось на підставі 
розпорядження Генерального комісара східних земель від 26 вересня 1919 р. 
Керівним та законодавчим органом була гмінна рада, виконавчим – гмінне уп-
равління. До компетенції гмінного управління належало розпорядження майном 
та доходами гміни, складання і виконання бюджету гміни, стягнення податків, 
керівництво гмінними установами, складання звітів перед радою про свою ро-
боту та роботу підпорядкованих установ. Головою гмінного управління був війт, 
якого призначала рада і затверджував староста. Підпорядковувалось повітовому 
відділу. Гмінні управління припинили діяльність у вересні 1939 р. 

Протоколи засідань Угриничівської гмінної ради. Витяги з протоколів 
засідань Камінь-Коширської гмінної ради (1938, 1939). Протоколи зборів се-
лян щодо виборів членів гмінних зборів с. Угриничі (1919). Протоколи гмінних 
зборів с. Угриничі щодо виборів радних та їх заступників (1919). Ситуаційні 
рапорти та місячний звіт про діяльність Угриничівського гмінного управління 
(1922). Статути про збір податків за землю, спадщину, дарчу, на утримання 
доріг і мостів, за плакати, вивіски, оголошення (1923). Бюджети гмін. Кошто-
рис Угриничівської гміни (1924). Звіти про виконання бюджетів (1924, 1925). 
Відомості про кількість державних та приватних земельних угідь, домово-
лодінь для нарахування податку. Відомості про джерела прибутку та списки 
платників податків. Книги обліку збору земельного податку. Списки гмінних 
радних, службовців постерунку держполіції с. Пнівне, лісників, лісової охоро-
ни, домовласників, платників податку, призовників Любешівської та Угрини-
чівської гмін. Списки населених пунктів Угриничівської гміни. Свідоцтва про 
майновий стан громадян. Довідки. Відтиски печаток і штампів Угриничівсько-
го гмінного управління (1926).

СУД, ПРОКУРАТУРА, АРБІТРАЖ, НОТАРІАТ

Луцький окружний суд, м. Луцьк Волинського воєводства
Sąd Okręgowy w Łucku
Ф. 191, 14171 спр., 1908 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. мови.
Розпочав свою діяльність 19 вересня 1919 р. згідно з постановою Генерального 
комісара східних земель. Був судом І інстанції для розгляду політичних, кримі-
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нальних і цивільних справ і судом ІІ інстанції (апеляційним) для мирових судів. 
Апеляційною інстанцією для Луцького окружного суду був спочатку апеляцій-
ний суд східних земель, а з 1 липня 1922 р. апеляційний суд у Любліні. Каса-
ційною інстанцією був Найвищий суд у Варшаві. Складався з 2-х кримінальних 
(окремо для західної і східної частин воєводства), 2-х цивільних та іпотечного 
відділів, з 1921 р. почав діяти відділ торгового реєстру. З 1923 р. перші відділи, 
кримінальний і цивільний, розглядали справи І інстанції, другі відділи – апеля-
ційні справи. В 1929 р. кримінальні відділи реорганізувалися в карний і карно-
фінансовий відділи, а іпотечний відділ був включений у цивільний. При суді 
існувала канцелярія. У зв’язку з наступом Червоної армії Луцький окружний 
суд з 1 липня 1920 р. припинив діяльність та був евакуйований в м. Піотро-
ков. 15 січня 1921 р. суд відновив діяльність у Луцьку. Згідно з розпорядженням 
Ради Міністрів від 17 травня 1923 р. на території Волинського воєводства був 
утворений Ровенський окружний суд, тому в компетенції Луцького окружного 
суду залишились Володимирський, Горохівський, Камінь-Коширський (в 30-х 
роках відійшов до Брестського окружного суду), Ковельський, Луцький і Лю-
бомльський повіти воєводства. Ліквідований у вересні 1939 р. 

Наказ Верховного головнокомандуючого Війська Польського про утво-
рення комісаріату земель Волині і Подільського фронту (1920). Циркуляри, 
накази Міністерства юстиції, Люблінського апеляційного суду, прокуратури, 
коменданта Волинської окружної команди держполіції, командування Луцько-
го гарнізону. Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції голови окружного 
суду. Закон про амністію політв’язнів (1928). Протоколи, щоденники судових 
засідань окружного суду та його відділів. Постанови окружного суду на рішен-
ня гродських судів. Копія протоколу засідання І з’їзду мирових суддів округу 
(1921). Звіти про діяльність окружного суду та підлеглих йому установ. Річ-
ні звіти про роботу судових виконавців, нотаріусів. Журнали обліку розгля-
ду судових справ на засіданнях суду. Вироки окружного суду. Кримінальні та 
цивільні судові справи. Ситуаційні рапорти повітових команд держполіції про 
суспільно-політичне становище в повітах воєводства (1933 – 1938). Листуван-
ня з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, Люблінським 
апеляційним судом, магістратом м. Луцька, прокуратурою суду, мировими та 
гродськими судами та ін. про організацію мирових судів у повітах, роботу 
кваліфікаційної комісії, розгляд судових справ, ліквідацію недоліків у роботі 
гродських судів, про скарги політв’язнів, проведення комасації землі, відбудову 
гарнізонного костьолу в Луцьку, реалізацію спадщини померлих у США, роди-
чі яких проживають на Волині, з господарсько-фінансових, кадрових питань. 
Журнали реєстрації кореспонденції. Статистичні звіти про діяльність окруж-
ного суду та підлеглих йому установ. Статистичні відомості про в’язнів. Відо-
мості про рух справ. Штатний розпис окружного суду. Протоколи обстеження 
судів і судових установ округу. Бухгалтерські документи. Алфавітний пока-
жчик справ, розглянутих судом (1933 – 1937). Справи про реєстрацію фірм, 
торгівельних і промислових підприємств воєводства. Справи про визначення 
права власності на землю, розподіл нерухомого майна, повернення боргів, ви-
конання заповітів. Алфавітний перелік справ про надання польського підданс-
тва (1939). Відомості про видачу платні працівникам судових установ. Особові 
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рахунки працівників окружного суду. Особові справи співробітників судових 
установ округу. Списки суддів, судових слідчих, судовиконавців, адвокатів, но-
таріусів округу окружного суду, співробітників прокуратури, землемірів, осіб, 
які уклали договори на оренду землі, в’язнів. Книга реєстрації арештованих 
(1936 – 1939). Списки в’язнів Ковельської, Ровенської, Пінської тюрем. Спис-
ки мирових судів, слідчих округів, слідчих дільниць воєводства, справ. Заяви 
громадян. Скарги. План розподілу повітів Волинського воєводства на округи 
мирових судів і слідчих дільниць. Карти повітів.

Мирові суди
3 фонди, 547 спр., 1919 – 1928 рр. Описи. Пол., укр. мови.
Нижчі судові інстанції. Почали діяти згідно з розпорядженням Генерального 
комісара східних земель від 15 травня 1919 р. Мирові суди розглядали дрібні 
цивільні та кримінальні справи в складі одноособового судді і двох призначе-
них засідателів. Апеляційною інстанцією для Володимирського та Горохівсько-
го мирових судів був Луцький окружний суд. Судовою реформою від 6 лютого 
1928 р. були перетворені в гродські суди. 
Мировий суд 5 округу Пінського повіту був у підпорядкуванні Пінського ок-
ружного суду. На початку 1927 р. с. Деревок, у якому знаходився мировий суд, 
ввійшло до складу Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства. Апе-
ляційною інстанцією для мирового суду став Луцький окружний суд. 1 липня 
1928 р. Деревоцький мировий суд припинив діяльність. 

Володимирський мировий суд, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства 
Sąd Pokoju we Włodzimierzu, ф. 66, 10 спр., 1927 – 1928 рр. Опис. Каталог. Пол. 
мова.
Горохівський мировий суд, м. Горохів Горохівського повіту Волинського 
воєводства
Sąd Pokoju w Horochowie, ф. 141, 138 спр., 1919 – 1928 рр. Опис. Каталог. Пол., 
укр. мови.
Мировий суд 5-го округу Пінського повіту, с. Деревок Пінського повіту 
Поліського воєводства
Sąd Pokoju 5 okręgu powiatu Pińskego, ф. 386, 399 спр., 1921 – 1925 рр. Опис. 
Пол. мова.

Кримінальні та цивільні судові справи.

Гродські суди
6 фондів, 603 спр., 1928 – 1939 рр. Описи. Пол., рос. мови.
Володимирський гродський суд, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Sąd Grodzki we Włodzimierzu, ф. 506, 13 спр., 1928 – 1939 рр. Описи. Каталог. 
Пол. мова.
Горохівський гродський суд, м. Горохів Горохівського повіту Волинського 
воєводства
Sąd Grodzki w Horochowie, ф. 123, 357 спр., 1928 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. 
мова.
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Камінь-Коширський гродський суд, містечко Камінь-Коширський Камінь-
Коширського повіту Поліського воєводства
Sąd Grodzki w Kamieniu-Koszyrskim, ф. 388, 5 спр., 1929 – 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.
Локачинський гродський суд, містечко Локачі Горохівського повіту Волинського 
воєводства
Sąd Grodzki w Łokaczach, ф. 505, 1 спр., 1938 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Луцький гродський суд, м. Луцьк Волинського воєводства
Sąd Grodzki w Łucku, ф. 180, 226 спр., 1928 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. 
мови.
Рожищенський гродський суд, містечко Рожище Луцького повіту Волинського 
воєводства
Sąd Grodzki w Rożyszczach, ф. 507, 1 спр., 1937 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.

Суди першої інстанції. Засновані згідно з судовою реформою від 6 лютого 
1928 р. на базі мирових судів. Складалися з кримінальних і цивільних відділів. 
Розглядали кримінальні справи, за якими передбачались вироки про ув’язнення 
на строк до 2-х років, та цивільні справи на суму не вище 1000 злотих. Апеля-
ційною інстанцією був Луцький окружний суд. Ліквідовані у вересні 1939 р.

Цивільні та кримінальні справи.
Особові справи судових працівників Камінь-Коширського гродського 

суду.

Судові виконавці
2 фонди, 1587 спр., 1929 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Судовий виконавець Луцького гродського суду 1-ої дільниці, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Łucku І rewiru, ф. 91, 788 спр., 1932 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Судовий виконавець Луцького гродського суду 2-ої дільниці, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Komornik Sądu Grodzkiego w Łucku ІІ rewiru, ф. 92, 799 спр., 1929 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.

З 1 січня 1929 р. територія Луцького гродського суду була поділена на 2 дільни-
ці. Судові виконавці доводили до виконання рішення гродського суду у цивіль-
них справах. Припинили діяльність 1939 р.

Справи про стягнення грошей, продаж нерухомого майна, примусове висе-
лення, передачу земельних ділянок та майна. Алфавітний покажчик.

Прокуратура Луцького окружного суду, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Prokuratura Sądu Okręgowego w Łucku
Ф. 216, 5999 спр., 1920 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., укр. мови.
Розпочала свою діяльність у вересні 1919 р. Існувала при Луцькому окружному 
суді в складі 1 прокурора і 7 підпрокурорів. Підпорядковувалась прокуратурі 
Люблінського апеляційного суду. У зв’язку з наступом Червоної армії 1 липня 
1920 р. евакуйована до Піотрокова і повернулась до Луцька 16 грудня 1920 р. 
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Згідно з розпорядженням міністра юстиції від 27 червня 1923 р. слідчі спра-
ви по Дубенському, Кременецькому, Острозькому, Ровенському і Сарненському 
повітах були передані прокуратурі Ровенського окружного суду. Територія Лу-
цького судового округу розподілялась на прокурорські ділянки, закріплені за 
підпрокурорами. Прокуратура порушувала кримінальні справи, давала розпо-
рядження про проведення розслідувань, здійснювала нагляд за виконанням за-
конів, за здійсненням судових вироків. При розгляді цивільних справ прокурор 
брав участь у юридичних спорах між судовими і адміністративними органами, 
в справах про підробку документів та грошових знаків, про розтрати та при роз-
гляді сімейних справ. Ліквідована у вересні 1939 р.

Повідомлення Міністерства внутрішніх справ, прокурора окружного 
суду про продовження строків дії воєнно-польових судів, про смертну кару. На-
кази Волинської, Поліської воєводських команд держполіції. Ситуаційні звіти, 
рапорти Волинського воєводського управління, воєводської і повітових команд 
державної поліції. Інформації воєводської команди держполіції про діяльність 
КПЗУ, розшук осіб. Місячні звіти помічника прокурора окружного суду про 
розслідування судових справ (1935 – 1936). Слідчі справи про комуністичну 
діяльність. Кримінальні справи. Звинувачувальні акти. Обвинувальні висновки. 
Листування з повітовими староствами, постерунками держполіції про ведення 
слідства (1935 – 1936), з прокурором окружного суду і тюрмами про знущання 
слідчої поліції в м. Луцьку над політв’язнями (1931). Статистичні відомості 
про кількість злочинів у Волинському воєводстві (1933). Списки в’язнів. Заяви 
в’язнів. Протести в’язнів проти застосування тортур на допитах.

Адвокати
4 фонди, 802 спр., 1909, 1914 – 1939 рр. Описи. Пол., укр., рос. мови.
Із становленням польського судового апарату у 1919 р. адвокатура ще не діяла 
як єдине ціле. Декретом польського уряду від 8 лютого 1919 р. надавалось право 
приватним адвокатам на захист іноземних справ у мирових судах та касаційних 
відділах окружних судів. 
2 березня 1921 р. на загальному засіданні відділів Луцького окружного суду був 
затверджений статут Консультації присяжних адвокатів, 11 березня обрані члени 
правління Консультації. Крім надання юридичних консультацій, правління вело 
нагляд за розвитком адвокатури на Волині, даючи свою характеристику кандида-
там на посади адвокатів, перевіряло їх кваліфікацію, а також опікувалось усіма 
справами, що стосувались адвокатів. 25 жовтня 1922 р. Головна рада адвокатів про-
голосила Луцьку колегію адвокатів. 18 листопада 1922 р. на загальному засіданні 
адвокатів округу Луцького окружного суду було ліквідоване управління Консульта-
ції та утворена Луцька рада адвокатів. Вона проводила контроль над професійною 
діяльністю членів Колегії. В січні 1923 р. Рада адвокатів створила дисциплінарний 
суд, який повинен був слідкувати за дотриманням професійної етики членами во-
линської адвокатури. В 1939 р. польська адвокатура припинила діяльність.

Богдановський Сергіуш, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства
Sergjusz Bohdanowski, adwokat, ф. 55, 194 спр., 1909, 1915, 1920 – 1922, 1925 
– 1937 рр. Опис. Пол., укр., рос. мови.
Загурський Юзеф, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства
Józef Zagórski, adwokat, ф. 2, 87 спр., 1921 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Черевко Юрій, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства
Аdwokat Jerzy Czerewko, ф. 42, 512 спр., 1914 – 1939 рр. Опис. Пол., рос. мови.

Провадження по кримінальних та цивільних судових справах. Свідоцтва 
про народження, шлюб. Посвідчення, довідки. Купчі на землю. Особова справа 
С. Богдановського.

Степура Григорій, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства
Адвокат Григір Степура
Ф. 522, 9 спр., 1922 – 1929 рр. Опис. Каталог. Укр., пол., рос. мови.
У 1923 р. Григорій Калістратович Степура мешкав у Луцьку. Під його керів-
ництвом діяло “Бюро правних порад і писання прохань” при міській і повітовій 
“Просвіті”. Його контора стала місцем захисту скривджених волинян. Припи-
нив діяльність наприкінці 1939 р.

Документи з домашньої бібліотеки Г. Степури: з історії Української 
православної церкви на Західній Україні; справа Бюро писання прохань при 
Кременецькому повітовому союзі кооперативів; справа батьківського комітету 
Луцької української гімназії; копії звинувачувальних актів на членів КПЗУ; га-
зети, відозви, листівки виборчої кампанії по виборах до міської ради м. Луцька 
(1927); відозви, некрологи, листівки увіковічення пам’яті С. Петлюри. Листу-
вання Степури з громадським діячем М. Левицьким, кобзарями Д. Щербиною, 
К. Місевичем. 

Нотаріуси
35 фондів, 937 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Розпорядженням Генерального комісара східних земель від 15 травня 1919 р. 
при окружному суді були затверджені посади нотаріусів. Їх діяльність почи-
нається з відкриттям у вересні 1919 р. Луцького окружного суду та його іпо-
течного відділу. Нотаріусів призначав Генеральний комісар східних земель, а 
пізніше – міністр юстиції. Нотаріуси засвідчували юридичні акти, офіційні та 
приватні угоди, копії та виписки з документів, зберігали документи та цінні па-
пери. Припинили діяльність у 1939 р.

Багіньський Сатурнін, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Saturnin Bagiński, Notarjusz w Włodzimierzu, ф. 237, 34 спр., 1923 – 1928 рр. 
Опис. Пол. мова.
Багриновський Казімєж, нотаріус, містечко Камінь-Коширський Камінь-
Коширського повіту Поліського воєводства
Kazimierz Bahrynowski, Notarjusz w Kamieniu-Koszyrskim, ф. 274, 12 спр., 1924 
– 1929 рр. Опис. Пол. мова.
Беднарський Стефан, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Stefan Bednarski, Notarjusz we Włodzimierzu, ф. 238, 8 спр., 1931 – 1933 рр. Опис. 
Пол. мова.
Біліньський Зиґмунт, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Zygmunt Biliński, p. o. Notarjusza w Kowlu, ф. 239, 1 спр., 1931 р. Опис. Пол. мова.
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Вдзєнконьський Антоній, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Antoni Wdziękoński, Notarjusz w Kowlu, ф. 232, 22 спр., 1920 – 1924 рр. Опис. 
Пол. мова.
Висоцький Мечислав, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Mieczysław Wysocki, Notarjusz w Łucku, ф. 223, 30 спр., 1935 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Галацінський Анджей, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Andrzej Hałaciński, Notarjusz w Łucku, ф. 220, 33 спр., 1934 – 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.
Годлевський Броніслав, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Bronisław Godlewski, Notarjusz w Łucku, ф. 217, 114 спр., 1919, 1921 – 1933 рр. 
Опис. Пол. мова.
Горновський Антоній, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Antoni Hornowski, Notarjusz w Łucku, ф. 225, 4 спр., 1934 – 1935 рр. Опис. Пол. 
мова.
Городецький Адольф, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Adolf Horodecki, Notarjusz w Kowlu, ф. 244, 45 спр., 1921 – 1930 рр. Опис. Пол. 
мова.
Гулевич Кароль, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Karol Hulewicz, Notarjusz w Łucku, ф. 218, 70 спр., 1921 – 1932 рр. Опис. Пол. мова.
Дземідко Юзеф, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту Волинського 
воєводства 
Józef Dziemidko, Notarjusz w Włodzimierzu, ф. 240, 17 спр., 1921 – 1925 рр. Опис. 
Пол. мова.
Дрогон Юзеф, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту Волинського 
воєводства
Józef Drogon, Notarjusz we Włodzimierzu, ф. 284, 4 спр., 1920 р. Опис. Пол. 
мова.
Жизновський Іполит, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Hipolit Żyznowski, Notarjusz w Kowlu, ф. 230, 71 спр., 1924 – 1933 рр. Опис. Пол. 
мова.
Жонжевський Іґнацій, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Ignacy Rzążewski, Notarjusz w Łucku, ф. 219, 41 спр., 1919 – 1924, 1926 – 1927 рр. 
Опис. Пол. мова.
Земенцький Марцелій-Пьотр-Зиґмунт, нотаріус, м. Луцьк Волинського воє-
водства
Marceli Piotr Zygmunt Ziemięcki, Notarjusz w Łucku, ф. 222, 9 спр., 1931 – 1933 рр. 
Опис. Пол. мова.
Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт, нотаріус, м. Володимир Володимирсько-
го повіту Волинського воєводства
Marceli Piotr Zygmunt Ziemięcki, Notarjusz we Włodzimierzu, ф. 287, 3 спр., 
1931 р. Опис. Пол. мова.
Іздебський Владислав, нотаріус, м. Берестечко Дубенського повіту 
Władyslaw Izdebski, Notarjusz w Berestechku, ф. 67, 5 спр., 1930 – 1932 рр. Опис. 
Пол. мова.
Іліньський Чеслав, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
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Czesław Iliński, Notarjusz w Włodzimierzu, ф. 236, 57 спр., 1919 – 1930 рр. Опис. 
Пол. мова.
Куліковський Оскар, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Oskar Kulikowski, Notarjusz w Łucku, ф. 224, 22 спр., 1929 – 1931 рр. Опис. Пол. 
мова.
Лімановський Тадеуш, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Tadeusz Limanowski, p. o. Notarjusza w Kowlu, ф. 233, 4 спр., 1931 р. Опис. Пол. 
мова.
Малановський Вацлав, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Wacław Malanowski, Notarjusz w Łucku, ф. 227, 3 спр., 1933 р. Опис. Пол. мова.
Мартинович Едмунд, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Edmund Martynowicz, Notarjusz w Łucku, ф. 242, 131 спр., 1920 – 1933 рр. Опис. 
Пол. мова.
Полоньський Зиґмунт, нотаріус, м. Горохів Горохівського повіту Волинського 
воєводства
Zygmunt Połoński, Notarjusz w Horochowie, ф. 245, 8 спр., 1922 – 1924 рр. Опис. 
Пол. мова.
Прусакевич Іґнацій, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Ignacy Prusakiewicz, Notarjusz w Kowlu, ф. 231, 7 спр., 1931 – 1933 рр. Опис. 
Пол. мова.
Сендзіковський Ромуальд, нотаріус, містечко Рожище Луцького повіту 
Romuald Sędzikowski, Notarjusz w Rożyszczach, ф. 243, 9 спр., 1929 – 1932 рр. 
Опис. Пол. мова.
Сікорський Юзеф, окружний суддя, в. о. нотаріуса, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Józef Sikorski, p. o. Notarjusza w Łucku, ф. 291, 1 спр., 1931 р. Опис. Пол. мова.
Скібіньський Станіслав, суддя, в. о. нотаріуса, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Stanisław Skibiński, р. о. Notarjusza w Łucku, ф. 288, 3 спр., 1928 р. Опис. Пол. 
мова.
Скорупський Францішек, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Franciszek Skorupski, Notarjusz w Kowlu, ф. 228, 81 спр., 1919 – 1931 рр. Опис. 
Пол. мова.
Соломерецький-Клочковський Єжи-Болеслав, нотаріус, містечко Камінь-
Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Jerze-Bolesław Sołomerecki-Kłoczkowski, Notarjusz w Kamieniu-Koszyrskim, 
ф. 276, 2 спр., 1930 – 1933 рр. Опис. Пол. мова.
Тиновський Віктор, нотаріус, м. Горохів Горохівського повіту Волинського 
воєводства
Wiktor Tynowski, Notarjusz w Horochowie, ф. 285, 33 спр., 1924 – 1928 рр. Опис. 
Пол. мова.
Хмєльовський Вацлав, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Wacław Chmielowski, Notarjusz w Łucku, ф. 226, 7 спр., 1927 – 1928 рр. Опис. 
Пол. мова.
Чубовський Еміль, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Emil Czubowski, Notarjusz we Włodzimierzu Wołynskim, ф. 235, 7 спр., 1921 – 
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1923 рр. Опис. Пол. мова.
Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства
Apolinary Jackiewicz, Notarjusz w Łucku, ф. 221, 38 спр., 1934 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту Волин-
ського воєводства
Apolinary Jackiewicz, Notarjusz we Włodzimierzu, ф. 241, 1 спр., 1927 р. Опис. 
Пол. мова.

Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Нотаріальні акти. Ал-
фавітні покажчики до книг реєстру.

Луцький нотаріальний архів, м. Луцьк Волинського воєводства
Archiwum Notarjalne w Łucku
Ф. 282, 4880 спр., 1913, 1921 – 1932 рр. Описи. Пол., рос. мови.
У судовому окрузі діяв нотаріальний архів, який входив до іпотечного відді-
лу Луцького окружного суду. Завідував нотаріальним архівом іпотечний писар, 
який і виконував обов’язки старшого нотаріуса. В нотаріальному архіві зберіга-
лись нотаріальні акти, документи, печатки нотаріусів. Старший нотаріус вида-
вав довідки про вчинені нотаріальні дії, дублікати та засвідчував вірність копій 
і виписок з документів, що зберігались у справах архіву. За судовою реформою 
від 6 лютого 1928 р. на території Луцького окружного суду ліквідовувалась кон-
тора замісника старшого нотаріуса і припинялась реєстрація прав на нерухо-
мість. Архів замісника старшого нотаріуса був переданий в завідування іпотеч-
ного писаря.

Справи про завірення рішень Луцького окружного суду, мирових судів, 
постанов зборів селян, договорів купівлі-продажу землі та нерухомого май-
на, про право власності та оренду землі, про спадщину та передачу маєтків, 
нерухомого майна, про затвердження та ліквідацію актів застави на нерухо-
ме майно, про накладання та відміну застережень з нерухомого майна, про за-
твердження актів на будівництво. Книга рішень старшого нотаріуса Луцького 
окружного суду про розгляд справ про нерухоме майно по Володимирському 
повіту (1922). Реєстри нерухомого майна, збірники застережень, збірники за-
борон, відміни заборон на нерухоме майно по Дубенському, Кременецькому, 
Ровенському повітах, м. Ровно. Нотаріальні акти. Книги витягів з нотаріальних 
актів. Заяви громадян.

Тюрми
3 фонди, 5231 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Володимирська тюрма, м. Володимир Володимирського повіту Волинського 
воєводства
Więzienie we Włodzimierzu, ф. 302, 36 спр., 1925, 1929 – 1932, 1936 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Ковельська тюрма, м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства
Więzienie w Kowlu, ф. 281, 1982 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова.
Луцька міська тюрма, м. Луцьк Волинського воєводства, 1918 – 1939 рр.
Więzienie w Łucku, ф. 47, 3213 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол., рос., укр. мови.
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Створені одночасно із судовими органами. Служили для попереднього ув’язнення 
і відбуття строку тюремного покарання обвинувачених в політичній діяльності 
та кримінальних злочинців. У Луцькій тюрмі знаходились в’язні з покаранням 
до 3-х років, а в Ковельській та Володимирській – до 1 року. Начальників тюрем 
призначав міністр юстиції. Підпорядковувались Окружній дирекції в’язниць. 
Крім того, знаходились під наглядом: спочатку – повітових староств, а з 1921 р. 
– прокуратури Луцького окружного суду. Ліквідовані у вересні 1939 р.

Циркуляри, циркулярні листи Міністерства юстиції про освітлення, опа-
лення, санітарний стан тюрем, доставку вугілля, про харчування, лікування, ро-
боту в’язнів, про видачу кредитів та контроль над їх витратою, потребу друко-
ваних видань, призов в армію громадян, про в’язнів єврейської національності. 
Розпорядження Міністерства юстиції про переміщення в’язнів, реєстрацію 
в’язнів при слідчому відділі, роботу в’язнів, закупівлю необхідного інвентарю 
для відділу праці, про тюремну бібліотеку, протипожежні заходи, богослужін-
ня для в’язнів іудейського віросповідання. Накази начальника Луцької тюрми. 
Рапорти начальників тюрем, тюремних наглядачів про лікування в’язнів, при-
дбання для в’язнів одягу, білизни, взуття, санітарний стан тюрем; про школу, 
бібліотеку Ковельської тюрми; про обмундирування службовців тюрем, про 
прийняття та звільнення з роботи, дисциплінарні порушення тюремних праців-
ників, з фінансових питань. Службові рапорти та відомості про стан тюремної 
служби, наявність в’язнів, кількість прибулих та вибулих в’язнів, про достро-
кове звільнення, листування та переміщення в’язнів, про голодовки, самогубс-
тва, дисциплінарні порушення, бунти та втечі в’язнів, про виконану в’язнями 
роботу, кількість використаних на харчування в’язнів продуктів. Постанови та 
протоколи розслідувань про втечі та дисциплінарні порушення в’язнів. Жур-
нали реєстрації прибулих, вибулих, звільнених, хворих в’язнів. Листування з 
Міністерством юстиції, прокурором Луцького окружного суду про політичних 
в’язнів, переміщення в’язнів в інші тюрми, придбання тюремного інвентарю, 
медикаментів, господарських речей, обмундирування службовців, закупівлю 
продуктів, про харчування в’язнів, забезпечення їх білизною та одягом, про 
опалення, освітлення, санітарний стан тюремних приміщень, надання медичної 
допомоги в’язням, про тюремні школи та бібліотеки, голодовки в’язнів, цензу-
ру кореспонденції в’язнів, облік роботи в’язнів, про медперсонал, розведення 
шовковиків. Журнали реєстрації кореспонденції тюрми. Журнали реєстрації 
кореспонденції в’язнів. Документи (протоколи зборів, звіти, бюджет, списки) 
товариства опіки над тюрмою. Документи (відомості, листування, списки, за-
яви) про роботу каси взаємодопомоги при Луцькій тюрмі. Касові документи. 
Статистичні відомості, дані про кількість і склад в’язнів, про роботу, захворю-
ваність і смертність в’язнів. Санітарні інструкції для лікарів та начальників 
тюрми. Книги обліку речей, цінностей та грошових вкладів в’язнів. Розклад 
лекцій та уроків тюремної школи. Проекти, плани та розрахунки будівництва 
приміщення Ковельської тюрми. Особові справи службовців тюрем. Відомості 
на видачу платні службовцям тюрем. Відомості про особовий склад. Справи, 
реєстраційні картки в’язнів. Алфавітні переліки в’язнів. Свідоцтва про достро-
кове звільнення в’язнів. Списки службовців тюрем. Списки в’язнів тюрем, при-
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булих та звільнених в’язнів, переведених в’язнів з інших тюрем Волинського 
воєводства та тих, яких слід перевести з Луцької тюрми, в’язнів російської та 
української національності, кримінальних в’язнів. Списки політичних в’язнів-
українців, в’язнів-комуністів. Списки тюремних приміщень, книг тюремних 
бібліотек. Заяви громадян про прийняття на роботу в Луцьку тюрму. Заяви 
в’язнів про поліпшення умов тюремного режиму, медичну допомогу, видачу 
метричних свідоцтв для прийняття римсько-католицького віросповідання. Що-
денне меню в’язнів з переліком використаних продуктів.

ВІЙСЬКОВІ УСТАНОВИ

Секція дефензиви на Волині 2-го відділу командування 6-ої армії
Dowództwo 6-ej armji oddział II sekcja defenzywy «na Wołyniu»
Ф. 52, 12 спр., 1920 – 1921 рр. Опис. Каталог. Пол., рос., укр. мови.
Польська військова спецслужба контррозвідки. Бере початок від утворення в 
жовтні-листопаді 1918 р. Генерального штабу Війська Польського та його VI ін-
формаційного відділу – керівного розвідувального та контррозвідувального ор-
гану. В 1919 р. VI інформаційний відділ стає ІІ інформаційним відділом, а Гене-
ральний штаб перейменовується на Головне командування Війська Польського. 
В штабах командувань генеральних округів також існували ІІ інформаційні 
відділи, які відповідали за боротьбу зі шпигунством та протидержавною діяль-
ністю на території округів. Для отримання і передачі командуванню потрібної 
інформації, яка надходила через агентів, була створена мережа розвідувальних 
осередків, що набули особливого значення під час польсько-радянської війни. 
Розвідувальна діяльність Секції дефензиви на Волині, яка була у складі діючої 
шостої польської армії, прослідковується з жовтня 1920 року. Підпорядковува-
лась командуванню Генерального округу в Любліні. Контролювала роботу де-
фензивних постерунків та контрольних станцій поблизу радянського кордону. 
Після підписання Ризького мирного договору 1921 р. Головне командування 
Війська Польського, командування фронтів та армій були ліквідовані. На почат-
ку квітня 1921 р. припинила діяльність і Секція дефензиви на Волині.

Донесення агентів, листування з постерунками державної поліції, відді-
леннями дефензиви, 2-м відділом штабу командування Генерального округу в 
м. Кракові про розшук комуністів, членів ревкомів та ін. осіб, з контрольними 
пунктами про особовий склад. Альбом фотографій розшукуваних осіб.

Розвідувальне відділення 27-ої дивізії піхоти, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Placówka wywiadowcza 27-ei Dywizji Piechoty
Ф. 419, 2 спр., 1926 – 1929 рр. Опис. Пол., укр. мови.
Осередок військової розвідки для збору через агентів інформації щодо комуніс-
тичної діяльності і шпигунства та передачі її командуванню. Керівний орган 
– ІІ відділ Генерального штабу, з грудня 1928 р. – Головного штабу Війська 
Польського. Діяльність відділення координував та контролював окремий інфор-
маційний сектор командування округу ІІ корпусу в Любліні. Діяло при 27-ій 
піхотній дивізії (округу ІІ корпусу в Любліні), що дислокувалась у Ковелі. 23-й 
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полк цієї дивізії перебував у м. Володимирі та діяв у Володимирському повіті 
Волинського воєводства і Грубешовському повіті Люблінського воєводства, 
24-й полк перебував у м. Луцьку та діяв у Луцькому і Горохівському повіті Во-
линського воєводства, 50-й полк перебував у м. Ковелі та діяв у Ковельському 
повіті Волинського воєводства та Камінь-Коширському і Сарненському повітах 
Поліського воєводства. 

Донесення, протоколи агентів про діяльність членів КПЗУ, товариства 
«Просвіта» в Заболоттівській та Олицькій гмінах. Облікові листи агентів. Лек-
ція курсу історії українського народу Українського робітничого університету в 
м. Празі.

Ковельська повітова команда поповнення армії, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Powiatowa Komenda Uzupełneń w Kowlu
Ф. 376, 3 спр., 1925 – 1926, 1930, 1936 – 1937 рр. Опис. Пол. мова.
Створена як орган військової влади для поповнення збройних сил та адміністру-
вання запасу польської армії. Відповідно до закону «Про загальну військову 
повинність» від 23 травня 1924 р. підпорядковувалась командуванню округу 
ІІ корпусу в Любліні. Діяла на Ковельський та Любомльський повіти Волинсь-
кого воєводства і Камінь-Коширський повіт Поліського воєводства. 

Особові справи військовозобов’язаних.

Луцький міський комітет фізичного виховання і військової 
підготовки, м. Луцьк Волинського воєводства
Meiski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
w Łucku
Ф. 126, 1 спр., 1929 – 1933 рр. Опис. Пол. мова.
Утворений 5 березня 1928 р. відповідно до розпорядження Ради Міністрів Поль-
щі від 28 січня 1927 р. в структурі Міністерства військових справ. Підпорядко-
вувався Волинському воєводському комітету фізичного виховання і військової 
підготовки. Складався з відділів: військово-спортивного, господарсько-фінансо-
вого, пропаганди, санітарного, військової підготовки жінок. Комітет очолював 
бурмістр магістрату. Співпрацював з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, 24-им піхотним полком 27-ої піхотної дивізії, спортивними 
товариствами, клубами, гуртками з метою сприяння, допомоги у розвитку та 
реалізації потреб у фізичному вихованні і військовій підготовці населення міс-
та. Організовував спортивні заняття, змагання, влаштовував покази, свята, лек-
ції, надавав інструкторську допомогу для пропагування і поширення фізичного 
виховання й спорту серед молоді. Здійснював розподіл фондів та субсидіював 
місцеві спортивні організації. 

Бюджети і звіти про виконання бюджету міського комітету фізичного ви-
ховання і військової підготовки.
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ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ

Волинська воєводська команда державної поліції, м. Луцьк 
Волинського воєводства 
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łucku
Ф. 1, 18475 спр., 1918 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос. мови.
Створена на підставі розпорядження міністра внутрішніх справ Польщі від 
13 грудня 1920 під назвою Окружна команда державної поліції ХІІІ округу. В 
грудні 1924 р. перейменована на Воєводську команду державної поліції. Основ-
не її завдання – встановлення правопорядку, боротьба з революційним та націо-
нально-визвольним рухом. Очолювалась воєводським комендантом, що підля-
гав головному комендантові державної поліції, а в питанні внутрішнього життя 
воєводства – волинському воєводі. Керувала роботою повітових команд держав-
ної поліції. Складалася з адміністративно-організаційного, персонального та 
бюджетно-господарського відділів. Розпорядженням міністра внутрішніх справ 
від 4 січня 1922 р. при воєводських командах як складові частини були утворені 
слідчі управління. Вони керували всією слідчою діяльністю, вели реєстрацію та 
переслідування розшукуваних осіб. Ліквідована у вересні 1939 р.

Розпорядження президента Польської Республіки. Директивні вказівки 
Міністерства внутрішніх справ, циркуляри, розпорядження, накази, комендан-
тів Головної, воєводської та повітових команд державної поліції. Інструкції про 
організацію політичної поліції, слідчих відділів у воєводських та повітових 
командах держполіції, про порядок ведення розслідувань і подання донесень, 
про охорону кордонів. Інструкції для постерунків державної поліції. Прото-
коли з’їздів, конференцій, нарад комендантів воєводських, повітових команд 
держполіції, комендантів постерунків держполіції. Ситуаційні звіти Волин-
ської воєводської та повітових команд держполіції про внутрішньополітичне 
становище та суспільно-політичний рух, стан злочинності та безпеки на те-
риторії воєводства. Оперативні зведення Волинської воєводської, повітових 
команд держполіції. Документи про організацію повітових команд та посте-
рунків держполіції. Зведення, звіти, рапорти повітових команд держполіції про 
результати службової діяльності. Інформації, відомості про діяльність партій, 
громадсько-політичних, національних, військових, культурно-освітніх органі-
зацій і товариств, їх статути і програми. Відомості про страйки, безробіття, 
злочинність, розслідування на території Волині. Інформації та донесення аген-
тів поліції. Документи передвиборчої кампанії по виборах до сейму і сенату 
(1922). Протоколи інспекторських перевірок повітових команд і постерунків 
держполіції Волинського воєводства. Листування з Головною командою де-
ржавної поліції, Волинським воєводським управлінням, повітовими команда-
ми держполіції, прокуратурою Луцького окружного суду про діяльність партій, 
організацій, товариств, про друковані видання, розшук осіб, арешти, нелегаль-
ний перетин кордону. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинсь-
кою фінансовою палатою, повітовими командами держполіції, повітовими ста-
роствами про утворення, реорганізацію державної поліції, витрати військового 
спорядження, дисциплінарні порушення поліцейських, навчання співробітни-
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ків, будівництво телефонної мережі. Журнали реєстрації кореспонденції. Доне-
сення, дізнання про дисциплінарні порушення поліцейських. Документи роз-
слідувань, слідств, допитів. Відомості про адміністративні стягнення. Табелі 
службових порушень. Рапорти, звіти, відомості повітових команд держполіції 
про господарську діяльність, озброєння, устаткування, речове забезпечення 
поліцейських. Штатні розписи повітових команд держполіції Волинського 
воєводства. Історична довідка про стан служби безпеки на Волині. Хроніки 
найважливіших злочинів на території воєводства. Протоколи допитів, анкети 
арештованих. Протоколи нарад, загальних зборів членів товариства «Полі-
цейський дім здоров’я». Звіт про діяльність ревізійної комісії «Поліцейсько-
го дому здоров’я». Статути «Поліцейського дому здоров’я», бібліотек, клубу 
поліцейських. Документи (статут, інструкція, протокол загальних зборів) каси 
взаємодопомоги співробітників поліції. Статистичні звіти про кількість полі-
тичних виступів та кримінальних злочинів; кількість постерунків у Волинсь-
кому воєводстві, їх штати та кадри, про навчання співробітників, дисциплінар-
ні порушення та покарання поліцейських. Програми навчання поліцейських. 
Кваліфікаційні листи, особові, дисциплінарні та пенсійні справи поліцейських. 
Особові рахунки, відомості на видачу платні співробітникам повітових команд 
держполіції. Бюджетний кошторис повітових команд держполіції. Перелік 
майна відділів воєводської команди держполіції. Схема організації державної 
влади в Польщі (1933). Огляди преси. Характеристики на жителів воєводства. 
Анкети громадян, які виїхали в СРСР, Німеччину. Списки окружних, повіто-
вих команд, постерунків, слідчих відділів держполіції в Польщі, приміщень, 
у яких розташовані повітові команди держполіції, підприємств, установ, то-
вариств, об’єднань, поштових відділень, культурно-освітніх установ, профспі-
лок Волині та їх членів, релігійних сект, населених пунктів воєводства. Списки 
співробітників повітових команд держполіції, членів партій, організацій, то-
вариств, послів, сенаторів, агентів, розшукуваних, арештованих, засуджених, 
злочинців, розстріляних, осіб, які виїхали за кордон, виселених, польських вій-
ськовополонених, чеських та німецьких колоністів, православного духовенс-
тва, рабинів, поліцейських, які отримали нагороди, грошову допомогу, позику, 
зброю, обмундирування, пайки, членів каси взаємодопомоги. Заяви поліцейсь-
ких. Посвідчення поліцейських. Фотоальбоми поліцейських. Фотографії зло-
чинців. Ескізи постерунків. Зразки печаток і штампів. 

Повітові команди держполіції
6 фондів, 2260 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол., рос., укр. мови.
Володимирська повітова команда державної поліції, м. Володимир 
Володимирського повіту Волинського воєводства
Komenda Рowiatowa Policji Państwowej we Włodzimierzu, ф. 118, 39 спр., 1920 
– 1921, 1924 – 1927, 1931 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Горохівська повітова команда державної поліції, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Komenda Рowiatowa Policji Państwowej w Horochowie, ф. 120, 9 спр., 1925 – 1926, 
1929, 1933, 1936 – 1937, 1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Камінь-Коширська повітова команда державної поліції, містечко Камінь-
Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Komenda Рowiatowa Policji Państwowej w Kamieniu Koszyrskim, ф. 332, 2 спр., 
1936 – 1937 рр. Опис. Пол. мова.
Ковельська повітова команда державної поліції, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Komenda Рowiatowa Policji Państwowej w Kowlu, ф. 115, 60 спр., 1921 – 1922, 
1924 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Луцька повітова команда державної поліції, м. Луцьк Волинського воєводства
Komenda Рowiatowa Policji Państwowej w Łucku, ф. 45, 2147 спр., 1919 – 1939 рр. 
Опис. Каталог. Пол., рос., укр. мови.
Любомльська повітова команда державної поліції, м. Любомль Любомльського 
повіту Волинського воєводства
Komenda Policji Państwowej powiatu Lubomlskiego, ф. 306, 3 спр., 1919 – 1921 рр. 
Опис. Пол. мова.

Утворені згідно зі статутом польської державної поліції від 24 липня 1919 р. 
Почали функціонувати восени 1920 р. як місцеві органи поліцейської влади в 
повітах (у Любомльському повіті – на початку 1921 р.). Очолювались комен-
дантами, які призначалися комендантом Головної команди державної поліції. 
Керували роботою постерунків державної поліції. Вели боротьбу з революцій-
ним і національно-визвольним рухом, забезпечували правопорядок на території 
повітів. При повітових командах як складові частини діяли відділення слідчого 
управління, з 1927 р. – слідчі відділи. Підпорядковувались воєводській команді 
державної поліції. Ліквідовані у вересні 1939 р. 

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ і Люблінського воєводсь-
кого управління про ліквідацію політичної поліції (1926). Циркуляри, накази, 
розпорядження Головної команди державної поліції та Волинської воєводсь-
кої команди державної поліції. Накази повітових команд державної поліції. 
Протоколи з’їзду повітових комендантів держполіції Волинського воєводства 
(1929). Протоколи зборів, нарад комендантів постерунків держполіції Луцько-
го та Володимирського повітів. Ситуаційні рапорти, звіти воєводської та пові-
тових команд держполіції, Луцького комісаріату, постерунків, агентів Луцького 
відділення слідчого управління про політичні виступи, кримінальні злочини. 
Зведення, відомості воєводської та повітових команд держполіції, Луцького 
відділення слідчого управління про кримінальні злочини. Звіти про суспільно-
політичний і профспілковий рух, про діяльність союзів і товариств на території 
Луцького повіту. Конспект Міністерства внутрішніх справ про рух УВО і ОУН 
у Польщі (1933). Інформації воєводської та повітової команд державної поліції, 
постерунків, секції дефензиви командування 6-ої армії про суспільно-політич-
ний рух, діяльність членів ППС, КПП, НРСП, «Стронніцтва народового», «Са-
мопомочі хлопської», Стрілецького союзу, КПЗУ, КСМЗУ, «Сельроб», «Сель-
роб-єдності», УСО, УНДО, УТП, УСДП, УСРП, УВО, ОУН, ВУО, УНПО, ФНЄ, 
УНАКОР, Української аграрної партії, «Просвіти», «Рідної хати», «Рідної шко-
ли», «Відродження», Союзу вільного козацтва, «Пласту», УКС, КПЗБ, Союзу 
волинських німців, «Чеської шкільної матиці», Загальноєврейської партії пра-
ці, Єврейської робітничої партії, єврейських організацій та ін. Інформації про 
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діяльність українського робітничого університету в Польщі, організацію Комі-
тету допомоги українським студентам, про вибори в Український Центральний 
Комітет в Польщі, про діяльність „Палестинського еміграційного товариства” 
в м. Горохові, друковані видання, страйки робітників, диверсії в прикордон-
ній смузі, перевірку жителів, які прийняли польське підданство, про студен-
тів, які навчалися за кордоном, колишніх офіцерів армії Петлюри і Врангеля, 
діяльність релігійних сект, розшук осіб, злочини, шпигунство, переселенців, 
нелегальний перетин кордону, осіб, які ухилялися від військової повинності, 
про торгівлю жінками та дітьми в повіті, боротьбу зі спекуляцією, виселен-
ня громадян з прикордонної смуги. Повідомлення про диверсійні загони, що 
діяли в Польщі, плебісцит в українських школах, антиєврейські настрої, осіб, 
які втекли в Радянський Союз. Донесення співробітників поліції та інформації 
агентів про діяльність членів КПЗУ, КСМЗУ, ОУН. Матеріали про революційні 
виступи, демонстрації, розстріл першотравневої демонстрації (1935) в містеч-
ку Колки. Резолюції Міжнародного конгресу в Женеві про заходи держав про-
ти торгівлі жінками та дітьми (1931). Статути «Варшавського клубу офіцерів 
державної поліції», УНАКОР. Інструкції щодо організації політичної поліції 
(1924), для слідчої служби, щодо охорони президента під час його перебуван-
ня в Луцькому повіті, збереження службової таємниці, боротьби з диверсія-
ми. Протоколи перевірки постерунків Луцького повіту та журнали їх реєстра-
ції. Листування з воєводською командою держполіції, Луцьким комісаріатом, 
постерунками, повітовими староствами про діяльність партій, організацій, 
товариств, розвідувальну діяльність, шпигунство, диверсійні загони, голодов-
ку політв’язнів у Луцькій тюрмі, конфіскацію друкованих видань, виселення 
переселенців, розміщення німецьких поселень, видачу характеристик, посвід-
чень, закордонних паспортів, з кадрових питань, про дисциплінарні покарання 
поліцейських, скарги на поліцію. Журнали реєстрації кореспонденції та теле-
фонограм. Статистичні відомості та звіти про кримінальні злочини, громадські 
організації, секти, про кількісний та національний склад населення сіл Луць-
кого повіту, про зміни в особовому складі поліції, дисциплінарні покарання 
поліцейських. Дисциплінарні донесення і скарги на поліцейських. Програми 
навчання поліцейських. Послужні списки та кваліфікаційні листи службовців 
поліції. Особові документи звільнених зі служби поліцейських. Дисциплінарні 
справи поліцейських, книга реєстрації дисциплінарних покарань. Анкети на 
службовців поліції. Службові присяги конфідентів. Відомості на видачу платні 
поліцейським. Журнали реєстрації розшукуваних, арештованих осіб та тих, які 
знаходяться під наглядом. Анкети арештованих. Протоколи допитів членів пар-
тій, арештованих. Облікові листи православного духовенства. Характеристики 
на священиків та осіб, які прийняли польське підданство. Журнали реєстрації 
кримінальних злочинів. Журнали реєстрації протоколів, складених в поліції, 
секретних справ Луцької повітової команди. Книга класифікації постерунків 
Луцького повіту (1926). Карти розташування районів постерунків. Докумен-
ти на отримання обмундирування та спорядження. Списки постерунків, насе-
лених пунктів, що відносилися до постерунків Луцького повіту. Списки гмін, 
містечок, сіл Ковельського повіту. Списки політичних партій, громадських ор-
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ганізацій, союзів, товариств, кооперативів та їх членів, синагог та єврейських 
будинків, релігійних сект, німецьких та чеських колоній, німецьких шкіл, дру-
кованих видань, що видавались у Луцькому повіті, конфіскованих українсь-
ких та німецьких газет і журналів, поштових відділень, маєтків і приватних 
підприємств на території Луцького повіту. Списки поліцейських повітових ко-
манд, відділень слідчого управління Ковельської та Луцької повітових команд 
держполіції, Ковельського комісаріату та постерунків держполіції, конфіден-
тів, звільнених поліцейських. Списки українців-депутатів сейму, православно-
го духовенства, уповноважених представників СРСР у консульствах Польщі, 
емігрантів, переселенців, виселених, осіб, які нелегально перейшли кордон, 
колишніх офіцерів російської, української армій, військ Петлюри, Скоропад-
ського, військовополонених V польської дивізії, які прийняли радянське під-
данство, розшукуваних та арештованих осіб, кримінальних злочинців, осіб, 
які знаходились під наглядом, осіб, які ухилялись від військової повинності. 
Листи обліку церков, костьолів, сект. Опис нерухомого церковного майна. Ре-
ферати з історії державної поліції Волинського округу (1924). Заяви громадян 
про видачу кваліфікаційних посвідчень для отримання закордонних паспортів. 
Фотоальбом учасників партизанського руху в повіті. Тексти заборонених ук-
раїнських пісень.

Луцький комісаріат державної поліції, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Komisarjat Policji Państwowej w Łucku
Ф. 269, 261 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол., рос. мови.
У жовтні 1920 р. згідно зі статутом польської державної поліції від 24 липня 
1919 р. в Луцьку починають функціонувати І та ІІ міські комісаріати. В кінці 
червня 1921 р. ІІ комісаріат згорнув свою діяльність. З липня 1921 р. І комісаріат 
діє на всій території міста як Луцький комісаріат державної поліції. Очолювався 
комісаром, якого призначав комендант Головної державної поліції. Підпоряд-
ковувася Луцькій повітовій команді державної поліції. Ліквідований у вересні 
1939 р.

Накази, розпорядження воєводської та Луцької повітової команд де-
ржполіції, начальника Луцького міського комісаріату держполіції. Службові 
інструкції (1936). Ситуаційні рапорти Луцької повітової команди держполіції, 
Луцького міського комісаріату держполіції. Рапорти поліцейських про стан 
безпеки в Луцьку (1930) та кримінальні злочини (1938). Інформації Головної та 
Луцької повітової команд держполіції про діяльність КПЗУ, „Сельроб-єдності”, 
ОУН, УСО, ППС, конфіскацію друкованих видань, про розшук осіб, шпигунс-
тво, нагляд за іноземцями, виявлення фальшивих грошей, про затриманих осіб, 
які нелегально перейшли польський кордон. Місячні звіти про злочини на те-
риторії Волинського воєводства (1924). Листування з воєводською і Луцькою 
повітовою командами держполіції, Луцьким окружним судом, Луцьким повіто-
вим староством, магістратом м. Луцька про встановлення поліцейського нагля-
ду, реєстрацію та збори союзів і товариств, страйк робітників транспорту, про 
осіб, звільнених від тюремного ув’язнення, облік та характеристики на іно-
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земців, які мешкали в м. Луцьку, про дисциплінарні покарання поліцейських, 
з кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Статистичні дані про 
кримінальні злочини. Книги обліку осіб, які знаходились під наглядом, затри-
маних, арештованих, засуджених, кримінальних злочинців. Журнали реєстрації 
злочинів, проведених розслідувань. Протоколи перевірки комісаріату поліції 
(1931). Книги обліку розподілу службових обов’язків у комісаріаті. Журнали 
занять та програми навчання школи поліцейських при комісаріаті, екзамена-
ційні листи. Характеристики на поліцейських комісаріату. Дисциплінарні до-
несення на поліцейських та розслідування справ. Списки поліцейських комі-
саріату, призовників; особового складу повноважного представництва СРСР в 
Польщі, торгового представництва СРСР в Польщі, Генерального консульства 
в м. Гданську, консульства в м. Львові; членів спортивного гуртка „Юнак” при 
товаристві „Просвіта”; православного духовенства; осіб, які були під наглядом 
поліції, розшукуваних, затриманих, арештованих, засуджених, осіб, виселених 
з прикордонної смуги. Списки поліцейських дільниць, що знаходились у відан-
ні комісаріату, підприємств, друкарень, кінотеатрів, державних маєтків, газет, 
журналів.

Постерунки держполіції
55 фондів, 2621 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол., укр. мовu.
Боблівський постерунок державної поліції, с. Бобли Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Bobłach, ф. 475, 6 спр., 1930 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Війницький постерунок державної поліції, с. Війниця Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Wojnicy, ф. 421, 1 спр., 1930 – 1934 рр. Опис. 
Пол. мова.
Володимирський залізничний постерунок державної поліції, м. Володимир 
Володимирського повіту Волинського воєводства
Kolejowy Posterunek Policiji Państwowej we Włodzimierzu, ф. 451, 1 спр., 1930 р. 
Опис. Пол. мова.
Голобський постерунок державної поліції, с. Голоби Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Hołobach, ф. 304, 12 спр., 1931, 1938 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Горохівський постерунок державної поліції, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Horochowie, ф. 466, 1 спр., 1936 р. Опис. Пол. 
мова.
Грибовицький постерунок державної поліції, с. Грибовиця Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Grzybowicy, ф. 432, 1 спр., 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.
Датинський постерунок державної поліції, с. Датинь Ковельського повіту Во-
линського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Datyniu, ф. 477, 7 спр., 1929 – 1939 рр. Опис. 
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Пол. мова.
Доросинівський постерунок державної поліції, с. Доросині Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Dorosinach, ф. 155, 129 спр., 1922 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Заболотцівський постерунок державної поліції, с. Заболотці Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Zabłotcach, ф. 319, 3 спр., 1925 – 1936 рр. Опис. 
Пол. мова.
Звиняченський постерунок державної поліції, с. Звиняче Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Zwiniaczach, ф. 462, 3 спр., 1929 – 1930, 1936 рр. 
Опис. Пол. мова.
Іваничівський постерунок державної поліції, с. Іваничі Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Iwaniczach, ф. 210, 213 спр., 1923 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Кашовський постерунок державної поліції, містечко Кашовка  Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Kaszówce, ф. 316, 6 спр., 1937 – 1939 рр. Опис. 
Каталог. Пол. мова.
Киселинський постерунок державної поліції, містечко Киселин Горохівського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Kisielinie, ф. 320, 15 спр., 1928 – 1929, 1935 
– 1938 рр. Опис. Пол. мова.
Ківерцівський постерунок державної поліції, містечко Ківерці Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej Kiwercе, ф. 151, 156 спр., 1921 – 1936, 1938 рр. 
Опис. Пол. мова.
Ківерцівський залізничний постерунок державної поліції, містечко Ківерці 
Луць кого повіту Волинського воєводства, ф. 267, 2 спр., 1928, 1930 рр. Опис. 
Пол. мова.
Княже-Фусівський постерунок державної поліції, с. Княже, с. Фусів 
Горохівського повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Kniażach-Fusowie, ф. 149, 15 спр., 1927 – 1928, 
1930 – 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Ковельський залізничний постерунок державної поліції, м. Ковель Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Kolejowy Policiji Państwowej na stacji w Kowlu, ф. 308, 103 спр., 1923 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Колківський постерунок державної поліції, містечко Колки Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Kołkach, ф. 417, 47 спр., 1920 – 1930, 1934 рр. 
Опис. Пол., укр. мови.
Коритницький постерунок державної поліції, містечко Коритниця 
Володимирського повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Korytnicy, ф. 467, 7 спр., 1923 – 1938 рр. Опис. 
Пол. мова.
Красновольський постерунок державної поліції, с. Красноволя Луцького повіту 
Волинського воєводства
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Posterunek Policiji Państwowej w Krasnowoli, ф. 163, 32 спр., 1928, 1930 – 1934 рр. 
Опис. Пол. мова.
Лаврівський постерунок державної поліції, с. Лаврів Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Lawrowie, ф. 145, 226 спр., 1921 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Леліковський постерунок державної поліції, с. Леліков Камінь-Коширського 
повіту Поліського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Lelikowie powiatu Kamień-Koszyrskiego, ф. 331, 
26 спр., 1919 – 1926 рр. Опис. Пол. мова.
Луцький залізничний постерунок державної поліції, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Posterunek Kolejowy Policiji Państwowej w Łucku, ф. 175, 87 спр., 1922, 1924 
– 1925, 1930 – 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Любитівський постерунок державної поліції, с. Любитів Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Lubitowie, ф. 424, 2 спр., 1936 р. Опис. Пол. 
мова.
Маковичівський постерунок державної поліції, с. Маковичі Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej Makowicze, ф. 463, 1 спр., 1931 р. Опис. Пол. мова.
Маневицький постерунок державної поліції, с. Маневичі Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Maniewiczach, ф. 309, 12 спр., 1926 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Мацеївський постерунок державної поліції, містечко Мацеїв Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Maciejów, ф. 317, 1 спр., 1928 – 1934 рр. Опис. 
Пол. мова
Мельницький постерунок державної поліції, містечко Мельниця Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Mielnicy, ф. 305, 17 спр., 1936 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Несвіцький постерунок державної поліції, с. Несвіч Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Nieświczu, ф. 161, 96 спр., 1922 – 1932, 1935, 
1938 рр. Опис. Пол. мова.
Несухоїженський постерунок державної поліції, містечко Несухоїже 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Niesuchoiżach, ф. 425, 3 спр., 1936 р. Опис. Пол. 
мова.
Ниво-Губинський постерунок державної поліції, с. Ниви-Губинські Луцького 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Niwach-Hubińskich, ф. 159, 67 спр., 1924 – 
1931 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Озютичівський постерунок державної поліції, містечко Озютичі Горохівського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Ozdziutyczach, ф. 167, 24 спр., 1921 – 1922, 1930 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Олицький постерунок державної поліції, м. Олика Дубенського повіту, з 1925 р. 
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– Луцького повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Ołyce, ф. 140, 120 спр., 1920 – 1935 рр. Опис. 
Пол. мова.
Олицький залізничний постерунок державної поліції, м. Олика Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej powiatu Łuckiego Ołyka kol., ф. 268, 38 спр., 1929 
– 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Піддубцівський постерунок державної поліції, с. Піддубці Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Poddębcach, ф. 162, 71 спр., 1923 – 1935, 1937 
– 1938 рр. Опис. Пол. мова.
Полонківський постерунок державної поліції, с. Полонка Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Połonce, ф. 153, 91 спр., 1924 – 1935 рр. Опис. 
Пол. мова.
Радомишльський постерунок державної поліції, с. Радомишль Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Radomyślu, ф. 164, 55 спр., 1926 – 1936, 1938 рр. 
Опис. Пол. мова.
Радостовський підпостерунок державної поліції, с. Радостов Камінь-
Коширського повіту Поліського воєводства
Podposterunek Policiji Państwowej Radostów, ф. 422, 1 спр., 1923 р. Опис. Пол. 
мова.
Рожищенський постерунок державної поліції, містечко Рожище Луцького 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Rożyszczach, ф. 150, 157 спр., 1920 – 1936 рр. 
Опис. Пол. мова.
Самарський постерунок державної поліції, с. Самари Камінь-Коширського 
повіту Поліського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej Samary, ф. 423, 1 спр., 1926 р. Опис. Пол. мова.
Свинюхівський постерунок державної поліції, містечко Свинюхи Горохівського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Swiniuchach, ф. 468, 1 спр., 1938 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Сенкевичівський постерунок державної поліції, містечко Сенкевичівка 
Луцького повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Sienkiewiczówce , ф. 469, 2 спр., 1937 р. Опис. 
Пол. мова.
Сокільський постерунок державної поліції, містечко Сокіл Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Sokolu, ф. 160, 109 спр., 1922 – 1935, 1937 – 
1938 рр. Опис. Пол. мова.
Софіївський постерунок державної поліції, містечко Софіївка Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Zofjowce, ф. 157, 99 спр., 1921 – 1932 рр. Опис. 
Пол. мова.
Старокошарський постерунок державної поліції, с. Старі Кошари Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Starych Koszarach, ф. 318, 10 спр., 1930 – 1932, 
1936 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.
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Суховольський постерунок державної поліції, с. Суховоля Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Suchowoli, ф. 132, 26 спр., 1927 – 1930 рр. Опис. 
Пол. мова.
Торчинський постерунок державної поліції, містечко Торчин Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Torczynie, ф. 146, 256 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Тростянецький постерунок державної поліції, с. Тростянець Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Trostenću, ф. 154, 103 спр., 1921 – 1933, 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Турійський постерунок державної поліції, містечко Турійськ Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Turzysku, ф. 426, 3 спр., 1938 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Уляниківський постерунок державної поліції, с. Уляники Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Ulanikach, ф. 152, 65 спр., 1928 – 1930, 1932 
– 1935 рр. Опис. Пол. мова.
Устилузький постерунок державної поліції, містечко Устилуг Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Usciługu, ф. 420, 1 спр., 1926 – 1927 рр. Опис. 
Пол. мова.
Холоневицький постерунок державної поліції, с. Холоневичі Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Chołoniewiczach, ф. 148, 35 спр., 1921 – 1934 рр. 
Опис. Пол. мова.
Хорохоринський постерунок державної поліції, с. Хорохорин Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Chorochorynie, ф. 470, 3 спр., 1921 – 1922 рр. 
Опис. Пол. мова.
Цуманський постерунок державної поліції, с. Цумань Луцького повіту 
Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej w Cumaniu, ф. 418, 2 спр., 1921 р. Опис. Пол. 
мова.
Чарторийський постерунок державної поліції, містечко Чарторийськ Луцького 
повіту Волинського воєводства
Posterunek Policiji Państwowej powiatu Łuckiego w Czartorysku, ф. 156, 50 спр., 
1921, 1923 – 1930 рр. Опис. Пол. мова.

Нижчі поліцейські органи на місцях. Створені восени 1920 р. згідно зі статутом 
польської державної поліції від 24 липня 1919 р. Виконували поліцейські фун-
кції на території гмін. Залізничні постерунки почали функціонувати відповідно 
до розпорядження міністра внутрішніх справ від 21 січня 1922 р., надавали до-
помогу в межах поліцейських функцій керівництву станцій та органам держав-
ної влади при виконанні службових обов’язків на території залізниць. Підпоряд-
ковувались повітовим командам державної поліції. Контролювались повітовими 
староствами. Припинили діяльність у вересні 1939 р. 
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Циркуляри, розпорядження, накази, вказівки Міністерства внутрішніх 
справ, Волинського воєводського управління, Головної, воєводської та повітових 
команд державної поліції, повітових староств про службові функції та порядок 
організації служби поліції, співробітництво адміністративної влади і поліції, про 
зміни в кримінальному кодексі, військову таємницю, боротьбу із кримінальни-
ми злочинами, контрабандою та нелегальною торгівлею, методи боротьби з ди-
версійними бандами, охорону військових об’єктів, залізничних колій, пошт, доріг, 
мостів, водойм, лісів, виборчих дільниць під час виборів, зміцнення поліцейсь-
ких гарнізонів, розшук злочинців, реєстрацію та конфіскацію зброї, реєстрацію 
та контроль за іноземцями, усунення недоліків у роботі постерунків, навчання 
поліцейських, конфіскацію друкованих видань, порядок ведення телефонних пе-
реговорів, випуск нових паспортів, набір в армію, стягнення податків, санітарний 
стан населених пунктів, табори для інтернованих осіб, реєстрацію арештованих, 
порядок допитів затриманих. Протоколи нарад, засідань комендантів постерунків. 
Ситуаційні рапорти комендантів постерунків про стан безпеки, кримінальні злочи-
ни та розшук осіб. Інформації воєводської команди держполіції, повітових команд 
держполіції та листування з державними адміністративними установами, органа-
ми поліції й суду про діяльність партій, організацій, союзів, товариств, заборону 
ввозу преси з-за кордону, про конфіскацію друкованих видань, страйки робітників, 
збір підписів за приєднання до Радянської України, про з’їзд української молоді 
в містечку Почаєві (1938), розшук осіб, шпигунство, нелегальний перетин кор-
дону, кримінальні злочини, про підозрюваних осіб, безробітних, виселених осіб, 
про дозвіл іноземцям на проживання, в’їзд та виїзд громадян з Польщі, про осіб, 
які виїхали до Радянського Союзу, еміграцію до Америки, Бразилії, агітацію на 
виїзд в Аргентину та Німеччину, нелегальне вербування молоді в американську 
армію, про диверсійні німецькі організації, створення антигітлерівських комітетів, 
про вибори до сейму, сенату та місцевих органів влади, про ухиляння призовни-
ків від військової служби, видачу дозволів та нагляд за проведенням товариствами 
різних заходів, про вербування інформаторів, облік іноземців, переселенців, звіль-
нених з тюрем осіб, про агітацію проти автокефальної церкви, про український 
церковний з’їзд у м. Луцьку (1927), про рішення православних дияконів на зборах 
у Вільно (1928), облік православного духовенства, прийняття духовенством поль-
ського громадянства, діяльність релігійних сект, дозвіл на будівництво костьолів, 
невтручання поліції в церковні конфлікти, про характеристики на жителів, німець-
кі поселення, про навчання, обмундирування, озброєння, дисциплінарні покаран-
ня поліцейських. Повідомлення прокуратури Луцького окружного суду про зміни 
в кримінальному кодексі. Повідомлення Володимирської повітової команди де-
ржполіції про створення постерунків, зміни районів постерунків (1933). Повідом-
лення повітових староств про вибори, призначення війтів та солтисів, конфіскацію 
друкованих видань, арешти, еміграцію в Америку та Францію, видачу дозволів на 
поселення, на проведення заходів, про набір в армію рекрутів, про ціни на продукти 
харчування, промислові товари, нафту, залізо. Повідомлення Луцького повітового 
староства про заборону Міністерства внутрішніх справ на передплату радянських 
та інших іноземних часописів. Інструкції про проведення розслідувань, несення 
служби поліції на залізницях, ведення діловодства в комісаріатах і постерунках де-
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ржполіції, облік іноземців, звільнення та облік арештованих. Протоколи перевірки 
постерунків. Монографічні описи постерунків. Журнали реєстрації кореспонден-
ції. Книги телефонограм. Статистичні дані про кримінальні злочини, кількість 
партій, релігійних сект, відомості про національний склад населення. Протоколи 
допитів кримінальних злочинців, затриманих осіб. Журнали, книги реєстрації 
розшукуваних осіб, іноземців, осіб, які знаходились під наглядом поліції, ареш-
тованих осіб, кримінальних злочинців. Інформаційні повідомлення, щотижневи-
ки слідчого управління воєводської команди держполіції про розшукуваних осіб. 
Програми навчальних занять поліцейських. Відомості на видачу платні поліцей-
ським постерунку. Особові рахунки поліцейських. Розрахункові картки поліцейсь-
ких. Характеристики на поліцейських. Статут, інструкція ощадної каси взаємодо-
помоги поліцейських воєводства. Протоколи загальних зборів членів ощадної каси 
взаємодопомоги поліцейських воєводства. Статут Луцької поліцейської бібліоте-
ки. Копія протоколу зборів членів профспілки Ківерцівських залізничників (1928). 
Характеристики на жителів за запитами поліції і староств. Облікові листи на аре-
штованих, звільнених з тюрем ув’язнених, іноземців, осіб, які виїхали в СРСР і 
Німеччину. Облікові листи, анкети членів КПЗУ. Анкети кримінальних злочинців. 
Копія статуту Союзу боротьби за незалежну Україну, витяг зі статуту „Ліги проти-
повітряної оборони держави”. Номери конфіскованих газет. Реферати комендантів 
держполіції про стан безпеки на території постерунку, про історичні пам’ятники м. 
Луцька. Відомості про німецькі колонії. Статті з кримінального кодексу. Дозволи 
Луцького повітового староства союзам і товариствам на проведення організацій-
них заходів. Книга реєстрації населення містечка Ківерці. План зміцнення полі-
цейського гарнізону Луцького повіту. Список змін до структури державної поліції 
Польщі. Списки постерунків, громадських організацій, товариств, союзів, коопе-
ративів, мирових судів, промислових і торгових підприємств, бібліотек, друкарень, 
діючих друкованих видань на території Волині та видань, що підлягали конфіска-
ції, тюрем, відділів закордонних благодійних товариств, релігійних сект, заїжджих 
дворів, німецьких колоній, населених пунктів на території постерунків, мостів, що 
знаходилися в Олицькій гміні. Списки поліцейських постерунків, членів ощадної 
каси взаємодопомоги поліцейських, агентів, інформаторів поліції, офіцерів запасу, 
членів партій, товариств, організацій, гуртків, членів гмінних рад, осіб, які були під 
наглядом поліції, розшукуваних осіб, злочинців, засуджених, колишніх в’язнів тю-
рем, вчителів української національності, вчителів державних та приватних шкіл 
Луцького повіту, лікарів, членів Луцького лікарського товариства, ветеринарів, 
студентів-українців, духовенства, іноземців, переселенців з СРСР, російських під-
даних, які отримали польське громадянство, осіб, які мали родичів в СРСР, рек-
рутів, призовників, осіб, які ухилялись від набору в армію, виселених осіб та тих, 
які виїхали за кордон, офіцерів російської армії та армії С. Петлюри, комуністів 
ІV, V, VІ стрілецьких дивізій Червоної армії, працівників і службовців залізниці в 
містечку Ківерці, осіб, які мали зброю, власників земельних угідь, лісів, будинків, 
магазинів, зернових та горілчаних складів, парових котлів, лісників. Топографічні 
плани, ескізи, описи районів та карти розташування постерунків. Зразки печаток 
та підписів солтисів і війтів.
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Міліція м. Луцька
Milicja m. Łucka
Ф. 508, 1 спр., 1920 р. Опис. Пол. мова.
Міська міліція організована за розпорядженням магістрату 17 вересня 1920 р. Ви-
конувала функції охорони громадського порядку та безпеки. Управління міліції та 
чотири дільниці очолював начальник міліції. Ліквідована 1 листопада 1920 р. у 
зв’язку з прийняттям повноважень державними поліцейськими органами.

Книга наказів начальника міліції з особового складу.

ФІНАНСОВІ, ПОДАТКОВІ, КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

Волинська фінансова палата, м. Луцьк Волинського воєводства
Izba Skarbowa w Łucku
Ф. 34, 4360 спр., 1920 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова.
Заснована на підставі закону «Про тимчасову організацію властей і фінансових 
установ» від 31 липня 1919 р. та розпорядження Генерального комісара східних 
земель щодо організації і компетенції фінансових установ від 25 вересня 1919 р. 
в м. Ковелі та діяла у Волинському окрузі. В тому ж році місцеперебування пала-
ти було перенесено до Луцька. Розпорядженнями міністра фінансів від 20 груд-
ня 1920 р. та від 28 квітня 1921 р. «Про утворення фінансових палат» Волинська 
фінансова палата стала функціонувати на території Волинського воєводства. 
Складалася з відділів: загального, прямих податків, розрахунково-касового, фі-
нансових акцизів і державних монополій, гербових зборів та дисциплінарної 
комісії. На чолі палати стояв голова, якого призначав міністр фінансів. Фінан-
сова палата була вищим фінансовим органом на території воєводства. В коло 
її діяльності входив нагляд за діяльністю фінансових управлінь з нарахування 
та збирання податків з населення, за діяльністю фінансових управлінь акцизів 
і державних монополій, фінансових кас, торговельних і промислових підпри-
ємств, за виконанням державного бюджету. Підпорядковувалась Міністерству 
фінансів. Ліквідована у вересні 1939 р.

Циркуляри та розпорядження, постанови, накази, рішення Міністерства 
фінансів, фінансової палати. Проекти організації органів контролю. Проект ре-
організації державних монополій. Протоколи з’їздів та конференцій начальни-
ків фінансових відділів, відділів податків і фінансових зборів, відділів акцизів 
і державних монополій Волинської фінансової палати та інших окружних фі-
нансових палат. Протоколи засідань фінансової палати, начальників фінансо-
вих управлінь акцизів та державних монополій про розподіл округу на райони 
та дільниці (1927). Протоколи з’їздів начальників фінансових управлінь ак-
цизів і державних монополій округу Волинської фінансової палати. Протоколи 
засідань комісій палати. Протоколи та звіти про перевірки фінансових управ-
лінь, кас. Рапорти, звіти фінансової палати, фінансових управлінь про еконо-
мічне становище в повітах, хід роботи зі стягнення податків, про надходження 
монопольних прибутків, акцизно-монопольні злочини, вживання заходів бо-
ротьби з порушеннями сплати податків, про кількість діючих оціночних ко-
місій, про виконання планів з перевірки підприємств. Річні звіти Міністерства 



136

Державний архів Волинської області

фінансів про роботу та стан виконавчого апарату фінансових органів. Звіти 
про діяльність відділів фінансової палати, про роботу фінансових агентів. Зві-
ти банківського комісаріату, банківського інспектора Міністерства фінансів. 
Звіти про діяльність підприємств, приватних підприємців, про рух капіталу, 
вкладеного в підприємства. Документи про діяльність фінансового контролю 
та результати перевірки торгових підприємств. Звіт Волинського воєводи про 
загальний стан воєводства і діяльність державної адміністрації. Інформаційні 
бюлетені Міністерства фінансів. Книги та журнали обліку бюджетних прибут-
ків фінансової палати, відділу акцизів і державних монополій, фінансових кас. 
Книги обліку та відомості про кредити, бюджетні витрати фінансової палати, 
фінансових кас. Відомості, книги обліку, журнали фінансових управлінь про 
збір та надходження податків. Звіт Міністерства фінансів про хід провадження 
кримінальних фінансових справ. Звіти про боротьбу з фінансовими злочинами. 
Журнал обліку розкритих фінансових злочинів. Список протоколів виявлених 
фінансових злочинів. Відомості фінансових управлінь про кількість нарахова-
них і сплачених штрафів. Справи про дисциплінарні стягнення. Кримінальні 
справи. Фінансовий кримінальний закон. Документи засідання Волинського 
воєводського відділу з питань затвердження бюджетів повітових комуналь-
них союзів. Бюджети, бюджетні кошториси та звіти про виконання бюджету 
магістратів міст, повітових комунальних союзів, гмін. Відомості Міністерства 
фінансів про збут вугілля, урожай льону, конопель, хмелю, тютюну і цукро-
вого буряку. Відомості про кількість виданих дозволів на торгівлю, кількість 
підприємств і торгових точок. Справи про видачу патентів на право торгівлі 
чи відкриття закладів. Відомості дирекції державної спиртової монополії про 
продукцію горілчаних заводів, її аналіз та збут. Звіти про діяльність дирекції 
державної спиртової монополії. Відомості та журнали реєстрації виробництва 
спирту, вина, пива і меду. Інструкція для працівників державних спиртозаводів. 
Звіти про тютюнову оптову торгівлю. Журнали реєстрації та відомості про 
оборот спирту, пива, сірників, цукру, тютюну на підприємствах. Відомості про 
кількість населення в містах і містечках Волинського воєводства, про майно, 
прибутки осіб, кількість податкової заборгованості. Листування з Міністерс-
твом фінансів, Волинським воєводським управлінням, повітовими фінансови-
ми управліннями, повітовими акцизними інспекторами, касами з питань подат-
ків, про виділення кредитів, зловживання фінансових працівників. Журнали 
реєстрації кореспонденції та алфавітні покажчики до них. Штатний розпис 
фінансової палати. Статистичні дані про штат співробітників фінансової пала-
ти. Статистичні дані про торгові підприємства, підвідомчі фінансовій палаті, з 
питань промислових податків. Статистичні відомості про результати стягнення 
гербових зборів. Перелік промислових і торгових підприємств, точок. Перелік 
зареєстрованих спиртних напоїв державної спиртової монополії. Книга бюд-
жетів фінансової палати. Попередні бюджетні кошториси фінансової палати. 
Розрахунково-касові інструкції для кас фінансових управлінь. Перелік справ 
відділів фінансової палати. Облікові листи розміру державного податку під-
приємств. Реєстр визначення прибуткового податку для осіб фізичної праці. 
Справи про нарахування податків від спадщини. Алфавітний перелік заповіда-
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чів (1921 – 1923). Відомості про приріст населення по Волинському воєводс-
тву (1921 – 1931). Журнал реєстрації недоліків, виявлених при перевірці цін-
них грошових знаків. Особові справи працівників фінансової палати. Журнал 
реєстрації особових справ. Облікові картки та списки працівників фінансової 
палати, анкети та характеристики на них. Договори, трудові угоди та заяви про 
прийом на роботу. Відомості про видачу платні працівникам Волинської фінан-
сової палати, інспекторатів, кас. Пенсійні справи військових інвалідів. Списки 
підприємств, підзвітних фінансовій палаті, приватних земельних ділянок, об-
кладених податком, шкіл Волинського воєводства. Списки працівників фінан-
сової палати, фінансових управлінь, Луцького фінансового управління акцизів 
і державних монополій, повітових інспекторатів фінансового контролю, ак-
цизно-монопольних підприємств, платників податків, власників підприємств. 
Списки учасників повстань 1831, 1848 і 1863 років, зарахованих на державну 
пенсію. Список жителів Луцька (по вулицях). Заяви підприємців про відкриття 
торгових підприємств. Прейскурант на продукти і товари широкого вжитку.

Луцьке фінансове управління податків і гербових зборів, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Urzęd skarbowy podatków i opłat skarbowych w Łucku
Ф. 473, 1 спр., 1930 р. Опис. Пол. мова.
Створене на підставі закону «Про тимчасову організацію властей і фінансових 
установ» від 31 липня 1919 р. та розпорядження Генерального комісара східних 
земель щодо організації і компетенції фінансових установ від 25 вересня 1919 р. 
як фінансовий інспекторат. 1 квітня 1925 р. змінило назву на Луцьке фінансове 
управління податків і гербових зборів. Діяло на території Луцького повіту. Підпо-
рядковувалось Волинській фінансовій палаті. До компетенції фінансового управ-
ління входило встановлення розміру прямих податків і гербових зборів при співу-
часті з податковими комісіями, контроль і стягнення податків та гербових зборів, 
нагляд за обчисленням та сплатою податків і зборів суб‘єктами оподаткування, за 
дотриманням ними законів про податки і гербові збори, встановлення покарання 
за їх порушення в межах своєї компетенції. Управління здійснювало нагляд над 
діяльністю Луцької фінансової каси. Припинило діяльність 31 липня 1929 р.

 Відомості розподілу державного земельного податку із селянських гос-
подарств Сильненської гміни Луцького повіту.

Фінансові управління
2 фонди, 37 спр., 1928 – 1938 рр. Описи. Пол. мова.
1 Луцьке фінансове управління, м. Луцьк Волинського воєводства
1 Urząd Skarbowy w Łucku, ф. 31, 22 спр., 1928 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.
2 Луцьке фінансове управління, м. Луцьк Волинського воєводства
2 Urząd Skarbowy w Łucku, ф. 43, 15 спр., 1932 – 1937 рр. Опис. Пол. мова.

Почали функціонувати відповідно до розпорядження міністра фінансів від 
31 липня 1929 р. Перейняли функції і справи ліквідованого Луцького фінансо-
вого управління податків і гербових зборів. Діяльність 1 Луцького фінансового 
управ ління поширювалась на м. Луцьк і Чаруківську та Полонківську гміни, 
2 Луцького фінансового управління – на всю іншу територію Луцького повіту. 
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При кожному фінансовому управлінні діяла оцінна комісія прибуткового подат-
ку та оцінна комісія промислового податку. Припинили діяльність у 1939 р. 

Розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінансової палати 
про контроль діяльності фінансових управлінь, хід перевірки установ, про по-
датки, погашення заборгованості, надання податкових пільг, службових над-
бавок, відпусток, збір допомоги безробітним та з інших фінансових, організа-
ційних та господарських питань. Висновки Волинської фінансової палати про 
результати діяльності 2 Луцького фінансового управління та збирачів податків. 
Звіти про економічне становище повіту, розміри прибуткового податку. Листу-
вання з Волинською фінансовою палатою, Державним земельним банком про 
розмір податків, скарги платників податків, з кадрових питань. Списки пра-
цівників фінуправління. Списки власників маєтків та майна для нарахування з 
них податків, платників податків.

Управління акцизів і державних монополій
2 фонди, 195 спр., 1920 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Луцьке фінансове управління акцизів і державних монополій, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Łucku, ф. 65, 34 спр., 1921 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Ковельське фінансове управління акцизів і державних монополій, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Kowlu, ф. 74, 161 спр., 1920 
– 1937 рр. Опис. Пол. мова.

Утворені на підставі закону «Про тимчасову організацію властей і фінансових 
установ» від 31 липня 1919 р. та розпорядження Генерального комісара східних 
земель щодо організації і компетенції фінансових установ від 25 вересня 1919 р. 
як акцизні інспекторати в повітах. Розпорядженням міністра фінансів від 3 лип-
ня 1921 р. замість них стали діяти фінансові управління акцизів і державних мо-
нополій. Луцьке управління охоплювало Луцький, Кременецький і Дубенський 
повіти, Ковельське управління – Ковельський, Любомльський, Володимирський 
і Горохівський повіти. Підпорядковувались Волинській фінансовій палаті. До 
їх компетенції належав нагляд над продукцією, транспортом, торгівлею і скла-
дами предметів, що підлягали акцизному збору чи були об’єктами державної 
монополії, нагляд за правильним обчисленням і сплатою акцизів та державної 
монополії, за дотриманням законів і притягнення винних до відповідальності. 
Припинили діяльність 1939 р. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінан-
сової палати, дирекції польської соляної монополії про введення спиртової 
монополії, встановлення цін на спиртні напої, порядок торгівлі сіллю, неле-
гальне перевезення тютюну, продаж цигарок, порядок обробки та нагляд за 
тютюновими плантаціями, співпрацю державної поліції з фінансовими органа-
ми, про повноваження воєводи з нагляду за службовим порядком у державних 
установах. Протоколи засідань концесійної комісії Ковельського управління. 
Протоколи ревізій. Місячні відомості про фінансові перевірки, кількість ви-
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даних патентів. Листування з Волинською фінансовою палатою, повітовими 
інспекторами про надання кредитів, про арешт осіб, звинувачених у нелегаль-
ному продажі спиртних напоїв, з кадрових питань. Опис горілчаної фабрики 
в с. Холоневі Володимирського повіту. Описи та відомості про обіги лікеро-
горілчаних фабрик. Статистичні відомості про кількість працівників спиртово-
горілчаного виробництва. Справи за звинуваченням у зберіганні, нелегальному 
перевезенні і продажі тютюну, горілки та ін. Список тютюнових плантацій у 
Володимирському повіті. Списки працівників Луцького управління.

Відділ бригади фінансового контролю, містечко Камінь-Коширський 
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Oddzial Brygady Kontroli Skarbowej w Kamieniu-Koszyrskim
Ф. 273, 3 спр., 1930 – 1931, 1933 – 1937 рр. Опис. Пол. мова.
Фінансовий контроль був виконавчим органом керівних фінансових акцизно-
монопольних органів. Організований відповідно до розпорядження міністра фі-
нансів від 23 червня 1933 р. Бригади фінансового контролю знаходилися в цен-
трі місцезнаходження фінансового управління акцизів і державних монополій. 
На іншій території повіту створювались відділи бригади. Завданням бригади 
і відділу був безпосередній нагляд за джерелами акцизних і монопольних до-
ходів, боротьба з акцизно-монопольною злочинністю та контроль над торгівель-
ним оборотом акцизно-монопольної продукції. Контроль над діяльністю відділу 
бригади здійснювало Пінське фінансове управління акцизів і державних моно-
полій. Підпорядковувався Брестській фінансовій палаті.

Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Брестської фінансо-
вої палати, Пінського фінансового управління акцизів і державних монополій 
про податки, податкові пільги на продаж спиртних напоїв, про нагляд і бороть-
бу з таємним ґуральництвом, про утворення пунктів продажу спиртних напоїв, 
про ціни на спиртні напої та ін. Внутрішні циркуляри дирекції державної спир-
тової монополії. Список мережі пунктів продажу алкогольних напоїв Полісь-
кого воєводства (1935).

Каса Камінь-Коширського фінансового управління, містечко 
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського 
воєводства
Kasa Urzędu Skarbowego w Kamieniu-Koszyrskim
Ф. 354, 17 спр., 1934 – 1936, 1938 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Почала функціонувати на підставі закону «Про тимчасову організацію властей 
і фінансових установ» від 31 липня 1919 р. та розпорядження Генерального ко-
місара східних земель щодо організації і компетенції фінансових установ від 
25  вересня 1919 р. Діяла на території повіту. Каса приймала і зберігала гроші та 
інші цінності на рахунок державної казни, здійснювала виплати за асигнівками, 
вела облік доходів і витрат державних коштів. Підпорядковувалась Брестській 
фінансовій палаті. Нагляд за діяльністю каси здійснювало Камінь-Коширське 
фінансове управління. Припинила діяльність у 1939 р.

Загальні журнали прибутків та витрат.
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Повітові комунальні ощадні каси
2 фонди, 64 спр., 1928 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Камінь-Коширська повітова комунальна ощадна каса, містечко Камінь-
Коширський Камінь Коширського повіту Поліського воєводства
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Kamień-Koszyrskiego, ф. 378, 3 спр., 1928 
– 1929, 1931, 1934 – 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Луцька повітова комунальна ощадна каса, м. Луцьк Волинського воєводства
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Łuckiego w Łucku, ф. 29, 61 спр., 1929 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Створювались відповідно до розпорядження президента Польщі від 13 квітня 
1927 р. повітовими комунальними союзами. Приймали заощадження у населен-
ня та надавали кредити на різні господарські цілі. Повітові комунальні союзи 
виступали поручителями стосовно ощадкас та відповідали за зобов’язання кас 
щодо ощадних вкладів, а також проводили ревізії у касах та контролювали їх 
діяльність. Ліквідовані 1939 року.

Книга протоколів засідань правління та протоколи ревізійної комісії Лу-
цької повітової комунальної ощадкаси. Витяг з протоколу засідання правління 
Камінь-Коширської повітової комунальної каси. Витяг з протоколу засідання 
Камінь-Коширського повітового сеймику. Баланси повітових та міських ощад-
них кас. Договори та заяви про видачу кредитів. Книга особових рахунків 
членів Луцької повітової комунальної ощадкаси.

Луцьке відділення Польського банку, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Bank Polski Oddzial w Łucku
Ф. 93, 29 спр., 1921 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Було філіалом Польського банку у Варшаві. Відкрилось 4 травня 1925 р. на ос-
нові розпорядження дирекції Польського банку. Діяльність відділу поширюва-
лась на Луцький, Володимирський, Горохівський повіти, м. Берестечко та гміни 
Боремель і Ярославичі Дубенського повіту, з квітня 1928 р. – також на Ковельсь-
кий повіт. Займалось кредитуванням підприємств, фірм, торговельних установ, 
проводило операції з іноземною валютою, цінними паперами; скуповувало акції 
промислових і торговельних підприємств, дорогоцінні метали, закордонну ва-
люту; приймало грошові вклади, відкривало поточні рахунки акціонерним і коо-
перативним банкам, повітовим ощадкасам, власникам заводів. Завданням банку 
була емісія польської валюти і підтримка постійного обмінного курсу. Припини-
ло діяльність 1939 року.

Циркуляри Польського банку про відкриття відділення банку в м. Лу-
цьку, з інших організаційних та фінансових питань. Книга рішень кредитного 
відділу Польського банку. Звіти ревізійної комісії. Відомості про кількість оп-
ротестованих векселів. Особові справи працівників банку. Список працівників 
Луцького відділення банку. Формулярні списки на виписку книг і бланків для 
ведення діловодства.
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Луцьке відділення державного земельного банку, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Państwowy Bank Rolny Oddzial w Łucku
Ф. 30, 203 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Було філіалом державного земельного банку у Варшаві. Розпочало діяльність у 
лютому 1927 р. Спочатку охоплювало територію Волинського та Поліського воє-
водств, з березня 1928 р. – Волинського воєводства. Здійснювало кредитування 
сільського господарства шляхом виділення позичок для розвитку і ведення гос-
подарства кооперативам, гурткам, сільським гмінам, а також землевласникам, 
військовим осадникам на парцеляцію, меліорацію, придбання землі, інвестицію, 
благоустрою господарства, покриття сімейних витрат та ін. Фінансувало також 
гмінні позичково-ощадні каси, каси Стефчика, повітові ощадні каси, надаючи 
їм оборотні кредити на дрібні потреби землевласників. Припинило діяльність 
у 1939 р.

Директивні вказівки Центрального торгового управління польських коо-
перативів про надання кредитів. Доповідь голови про роботу земельного банку 
на засіданні наглядацької ради (1934). Протоколи проведення парцеляції зем-
лі. Звіти про проведення оцінки землі працівниками банку при парцеляції та 
комасації. Статзвіти про проведення парцеляції землі. Описи майна маєтків. 
Плани земельних ділянок. Книга запису актів довгострокової оренди землі. 
Річні звіти. Листування з державним земельним банком, гмінами, маєтками 
про видачу кредитів та ліквідацію заборгованості, продаж землі, ліквідацію 
сервітутів, сплату сільгоспподатку, з фінансових, кадрових питань. Інструкції 
для роботи банку. Договори, письмові зобов’язання, заяви про отримання по-
зик, купівлю-продаж та оренду землі. Посвідчення на видачу позик при прове-
денні комасації. Книги особових рахунків службовців банку, орендарів землі. 
Списки орендарів, покупців.

Український кооперативний банк на Волині з обмеженою 
відповідальністю, м. Луцьк Волинського воєводства
Ukrainski Bank Spółdzielczy na Wołyniu z odpоwiedzialnością ograniczoną 
w Łucku
Ф. 57, 41 спр., 1924 – 1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Банк почав організовуватись у жовтні 1924 р., зареєстрований як кооператив у 
лютому 1925 р. У квітні 1926 р. став називатись ще Українбанком. Його завдан-
ням була організація потрібних для українського господарського життя капіталів 
у формі кредиту для сільського господарства і для торговельно-промислових 
підприємств у містах. Банк дбав про підтримку ремесла, торгівлі, промисло-
вості, допомагав поліпшувати господарський добробут українського села. Мав 
відділи у Рожищах, Володимирі, Колках та Олиці. З метою розвитку українсь-
кої кооперації у 1927 р. при банку був відкритий кооперативно-інструкторський 
відділ, який займався організацією нових кооперативів, надавав юридичні кон-
сультації, проводив інструкції, організовував кооперативні курси, поширював 
кооперативну літературу. Банк був членом Ревізійного союзу українських коо-
перативів, Центробанку у Львові та Волинського кооперативного торговельного 
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банку «Стир» у Луцьку. З 1935 р. став підпорядковуватись польському Союзу 
сільськогосподарських та заробково-господарчих кооперативів. Ліквідований 
1939 р.

Протоколи засідань дирекції банку, наглядової ради, загальних зборів 
членів банку. Інструкції для роботи. Книги обліку надходжень вкладів. Кни-
га обліку отримання грошей за векселями. Книга обліку примусових стягнень 
боргів. Книга банкових кредитів. Книги особових рахунків вкладників банку. 
Фінансовий звіт (1939). Баланси банку. Касові книги. Листування з Львівсь-
ким крайовим споживчим союзом „Народна торгівля” про вклади. Висновки 
Львівського міського суду про стягнення грошей, заборгованих членами бан-
ку за векселями. Список членів банку. Заяви про вступ і вихід з членів банку. 
Списки книг бібліотеки банку.

Кооперативний банк для ремесла, промисловості і землеробства 
(кооператив з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк Волинського 
воєводства
Bank Spółdzielczy dla Rzemiosła, Przemysłu i Rolnictwa Spółdzielnia 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Łucku
Ф. 51, 30 спр., 1933 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.
Організований з ініціативи Волинської ремісничої палати. Продовжував діяль-
ність ремісничої каси. Зареєстрований Луцьким окружним судом 14 березня 
1933 р. як кооператив з обмеженою відповідальністю. Діяв на підставі Закону 
про кооперативи від 29 жовтня 1920 р. Діяльність банку охоплювала Волинське 
воєводство. Мета банку – сприяти підвищенню доходів та поліпшенню госпо-
дарського добробуту своїх членів. Банк надавав кредити, приймав вклади, здій-
снював виплати, перерахунки векселів, передачу переказів, інкасо документів, 
купівлю та продаж процентних паперів, приймав на депозити цінні папери та 
інші послуги. Кредитував землеробів, промисловців, ремісників, торговців, 
службовців. З 1 березня 1935 р. став членом Волинського окружного Союзу 
сільськогосподарських і заробково-господарчих кооперативів. 30 липня 1937 р. 
перейменований на Кооперативний ремісничий банк.

 Книга протоколів засідань правління банку. Фінансові звіти. Місячні ба-
ланси банку. Книги особових рахунків. Журнали оборотних відомостей. Касо-
ва книга. Щоденні звіти про касові надходження. Книга реєстрації інкасових 
документів. Щоденник касових надходжень. Книги обліку нарахування відсо-
тків на видані позики. Протоколи ревізій банку. Відомості на видачу платні 
працівникам банку. Заяви громадян.

Кооперативний ремісничий банк з обмеженою відповідальністю, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Spółdzielczy Bank Rzemieślniczy z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Łucku
Ф. 79, 41 спр., 1935 – 1939 рр. Опис. Пол., рос., укр. мови.
З0 липня 1937 р. Кооперативний банк для ремесла, промисловості і землеробс-
тва в м. Луцьку був перейменований на Кооперативний ремісничий банк. За-
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реєстрований Луцьким окружним судом 27 серпня 1937 р.

Статут банку. Листування з судовим виконавцем Луцького гродського 
суду про стягнення заборгованості з осіб. Фінансовий звіт. Протоколи ревізії 
банку. Касові книги. Книга особових рахунків вкладників. Книга особових ра-
хунків інкасаторів. Книги обліку вкладів та нарахування процентів на видані 
позики. Відомості на видачу платні службовцям банку. Заяви про надання по-
зик. Заяви службовців банку про надання відпусток, грошової допомоги.

Волинський кооперативний торговельний банк «Стир» (кооператив 
з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства
Волинський кооперативний торговельний банк «Стир» 
кооператива з обмеженою відповідальністю у Луцьку
Wołyński Spółdzielczy Bank Handlowy «Styr» spółdzielnia z ograniczona 
odpowiedzialnoscia w Łucku
Ф. 81, 9 спр., 1931 – 1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Заснований як кредитний кооператив з обмеженою відповідальністю «Стир» 
18 квітня 1931 р. Статут кооперативу зареєстрований 17 липня 1931 р. Був членом 
Ревізійного союзу українських кооперативів та Центробанку. Кооператив приймав 
вклади, надавав позички, посередничав при асекурації товарів та нерухомості ко-
оперативів Волині. У 1934 р. об’єднався з Українським кооперативним кінотеат-
ром. З 1935 р. став підпорядковуватись польському Союзу сільськогосподарських 
та заробково-господарчих кооперативів. У 1938 р. змінив назву на Волинський ко-
оперативний торговельний банк «Стир», який ставив собі за завдання створювати 
українські купецькі станиці та фінансувати їх. Припинив діяльність 1939 р.

Протоколи засідань управи кооперативу, загальних зборів, наглядової 
ради. Звіти про діяльність кооперативу. Листування з громадянами про порядок 
видачі позик, порядок вступу в члени кооперативу. Журнал реєстрації членів 
кооперативу. Списки вкладників. Заяви громадян про видачу позик, вступ у 
кооператив.

Володимирський повітовий кооперативний банк з обмеженою 
відповідальністю, м. Володимир Володимирського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Bank Spółdzielczy z ograniczona odpowiedzialnoscia 
wе Włodzimierzu
Ф. 502, 1 спр., 1924 – 1925 рр. Опис. Пол. мова.
Утворений на підставі Закону про кооперативи від 29 жовтня 1920 р. Зареєс-
трований як кредитний кооператив з обмеженою відповідальністю 27 березня 
1924 р. Діяльність банку охоплювала м. Володимир і Володимирський повіт. 
Належав до Союзу польських кооперативів у Варшаві. Надавав кредити, позич-
ки, відкривав рахунки, приймав вклади та цінні папери на депозити, здійснював 
купівлю векселів, іноземної валюти та ін. Кредитував землеробів, промислов-
ців, ремісників, торговців, службовців. 

Список пайовиків банку.
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Горохівське кредитне кооперативне товариство з обмеженою 
відповідальністю «Українбанк», м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства 
«Украінбанк» кредитове товариство кооперативне з обмеженою 
відповідальністю в Горохові
Ф. 503, 1 спр., 1927 – 1933 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Засноване як Українське повітове кредитове кооперативне товариство з обме-
женою відповідальністю в Горохові 6 лютого 1927 р. У липні 1931 р. змінює 
назву на Український кооперативний банк (Українбанк) в Горохові. Був членом 
Ревізійного союзу українських кооперативів у Львові. У 1933 р. як кредитне ко-
оперативне товариство «Українбанк» вступає до повітового Союзу в Горохові. 
Товариство ставило перед собою завдання піднесення економічного життя і гос-
подарської спроможності українського населення через зосередження фондів 
своїх членів, приймання вкладів від фізичних та юридичних осіб, видачу різно-
го роду кредитів та здійснення інших послуг у сфері грошового обороту. 

Протоколи зборів членів банку.

ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ УСТАНОВИ, ТОВАРИСТВА

Дирекція Польської тютюнової монополії
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytuniowego
Ф. 37, 56 спр., 1919 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Законом від 1 червня 1922 р. вводилася державна тютюнова монополія на ви-
робництво, ввезення з-за кордону та продаж тютюнової сировини і тютюнових 
виробів. Дирекція польської тютюнової монополії утворена розпорядженням 
Міністра фінансів від 30 травня 1923 р. для безпосереднього керівництва де-
ржавною тютюновою монополією і забезпечення виконання її прав. Дирекція 
здійснювала експлуатацію фабрик і закладів, що становили власність державної 
тютюнової монополії на користь державної казни. Самостійно розпоряджалась 
закупівлею сировини, допоміжних продуктів, машин і устаткування, здійсню-
вала фінансовий контроль за дотриманням державного привілею, координувала 
внутрішню організацію та діяльність фабрик, магазинів, монопольних установ, 
проводила їх реконструкцію та пристосування, а також контролювала засоби, 
системи виробництва і якість продукції, проводила перевірки приватних тютю-
нових фабрик, підприємств, гуртівень, магазинів. Головне управління тютюно-
вою монополією здійснював Міністр фінансів. Припинила діяльність 1939 р.

Особові справи службовців дирекції.

Волинська реміснича палата, м. Луцьк Волинського воєводства
Izba Rzemieślnicza w Łucku
Ф. 75, 4 спр., 1929, 1933, 1938 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Утворена відповідно до розпорядження президента Польщі від 7 червня 1927 р. 
та розпорядження Ради Міністрів від 12 грудня 1927 р. як орган господарського 
самоврядування. Діяла на території Волинського воєводства. Підпорядковува-
лась Міністерству промисловості і торгівлі. Здійснювала представництво гос-
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подарських та професійних інтересів ремісництва, співпрацювала з органами 
державної влади та самоврядування у справах підтримки і розвитку ремесла, 
визначала стан та надавала пропозиції щодо покращення стану ремісництва, 
сприяла розвитку ремісничих шкіл та професійної підготовки ремісників, ство-
рювала екзаменаційні комісії для прийому екзаменів на кваліфікацію ремісників, 
видавала положення, інструкції, розпорядження, що регулювали справи учнівс-
тва, здійснювала нагляд за дотриманням статей промислового права, створюва-
ла третейські суди для розв’язання спорів між ремісниками, які не входили до 
ремісничих об’єднань, сприяла розвитку музеїв, виставок, показів, ремісничих 
ярмарків тощо. Припинила діяльність 1939 р.

Звіт ремісничої палати (1933). Протоколи кваліфікаційної комісії. Додат-
ковий список виборців у ремісничу палату. Заяви.

Волинська окружна дирекція відбудови, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Okręgowa Dyrekcja Odbudowy w Łucku
Ф. 501, 3 спр., 1920 – 1922 рр. Опис. Пол. мова.
Відповідно до Закону Речі Посполитої від 2 березня 1920 р. «Про організацію 
технічної відбудови сіл, міст і містечок» утворено окружну дирекцію громадсь-
ких робіт. Дирекція займалася справами відбудови господарства, знищеного або 
пошкодженого під час війни; здійснювала керівництво повітовими та міськими 
бюро відбудови. У 1921 р. функції з відбудови об’єктів були передані у відання 
створеної при воєводському управлінні у Луцьку Окружної дирекції відбудо-
ви. Підпорядковувалася Міністерству громадських робіт. Припинила діяльність 
відповідно до розпорядження міністра громадських робіт і міністра фінансів від 
20 червня 1924 р.

Копії циркулярів Міністерства фінансів. Листування з Генеральною ди-
рекцією відбудови, повітовими бюро відбудови з кадрових та фінансових пи-
тань. Анкети. Книги реєстрації вхідної кореспонденції.

Архітектор міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства
Ф. 338, 230 спр., 1900, 1925, 1928 – 1930, 1934 – 1938 рр. Описи. Пол., 
рос. мови.
Займався затвердженням проектів та надавав дозволи на проведення всіх буді-
вельних робіт (за винятком приміщень громадського та виробничого призначен-
ня), здійснював технічний контроль за реалізацією проектів забудови, нагляд за 
існуючими приватними будівлями, а також за всіма архітектурно-будівельними 
роботами. Нагляд за діяльністю архітектора здійснювала Дирекція громадських 
робіт.

Копія плану м. Луцька 1869 р., зроблена у 30-і роки ХХ ст. Плани, ескізи 
Луцька та прилеглих до міста територій. Плани забудови міста. Ескізи буді-
вель. Ескізи земель вулиць, провулків, площ, кладовищ, земель у районі русел 
річок на території міста і за його межами. Плани замка Любарта та міського 
парку. Проект регулювання земель на лівому березі річки Стир (1900). Список 
вулиць.
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Товариство „Вольт”, м. Луцьк Волинського воєводства
Towarzystwo “Wolt” Elektrownia w Łucku
Ф. 455, 1 спр., 1925 р. Опис. Рос. мова.
Товариство «Вольт» діяло з 1909 року. Надавало послуги конторам і мешканцям 
міста з підключення до мережі електрифікації, встановлювало лічильники, про-
водило технічний нагляд і ремонт електрообладнання.

Фінансово-господарський звіт товариства „Вольт”.

УСТАНОВИ СІЛЬСЬКОГО, ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Волинська земельна палата, м. Луцьк Волинського воєводства
Wołynska Izba Rolnicza
Ф. 278, 104 спр., 1933 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Утворена відповідно до розпорядження Ради Міністрів від 30 січня 1933 р. як 
орган господарського самоврядування. Діяла на території Волинського воєводс-
тва. Підпорядковувалась Міністерству землеробства і земельних реформ. Здій-
снювала представництво інтересів землеробства, сприяла його розвитку, скла-
дала звіти про стан сільського господарства, співпрацювала з органами влади 
та самоврядування з питань функціонування сільського господарства, давала 
відгуки щодо проектів законів та розпоряджень, які стосувались землеробства, 
проводила меліорацію земель, відкривала та утримувала сільськогосподарські 
школи та сприяла поширенню фахової освіти, організовувала вивіз і збут сіль-
сьгосподарських продуктів за кордон та на внутрішні ринки, проводила дослід-
ництво у всіх галузях сільського господарства та виставки, здійснювала опіку 
над лісовими і водними гуртками тощо. Припинила діяльність у 1939 р.

Циркуляри, розпорядження, директивні вказівки Міністерства земле-
робства і земельних реформ, Міністерства фінансів, Союзу земельних палат і 
організацій, Волинської земельної палати про проведення класифікації землі, 
нарахування податків, стандартизацію цін на зерно, розведення риби, заготів-
лю та імпорт птахів у Німеччину, торгівлю шкірою. Копії доповідей міністра 
і віце-міністра землеробства і земельних реформ про економічне становище 
Польщі (1934). Протоколи з’їздів голів земельних палат (1934, 1936). Протокол 
конференції представників земельних палат (1935). Протокол засідання з’їзду 
бухгалтерів земельних палат і організацій (1938). Протоколи зборів ради Со-
юзу земельних палат і організацій (1935). Протоколи засідань тарифного комі-
тету державної комунікаційної ради (1934). Програми розвитку тваринництва 
та вирощування сортового насіння на Волині (1936). Плани роботи Волинської 
земельної палати. Звіти Міністерства землеробства і земельних реформ (1937 
– 1938), Волинської земельної палати (1937). Діаграми про валовий збір зерна, 
картоплі по воєводствах Польщі. Інструкції про лісонасадження, нарахування 
земельного податку. Статут, протоколи засідань Регіонального комітету з ім-
порту (1936, 1937). Проект положення про оподаткування виноробства (1936). 
Адміністративно-господарські комунікати Волинської земельної палати. Доку-
менти (статут, програма, доповідь, комунікати, листування, заявки, списки) про 
проведення сільськогосподарських виставок на Волині (1934 – 1936). Листу-
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вання з Міністерством комунікацій, Міністерством промисловості і торгівлі, 
Радою зовнішньої торгівлі, Центральною земельною палатою, Волинським 
воєводським управлінням, маєтками про облік та експорт сільськогосподарської 
продукції, зниження тарифної плати за залізничні перевезення, з інших органі-
заційних та фінансових питань. Статистичні дані про вивіз зернових культур 
та розвиток тваринництва на Волині. Бюджети Волинської земельної палати. 
Бюджети повітових комунальних союзів (1932 – 1934). Господарські баланси 
та фінансові звіти маєтків. Плани та кошториси на будівництво зерносховищ у 
повітових центрах Волинського воєводства (1937 – 1938). Відомості на видачу 
платні службовцям Волинської земельної палати. Картки обліку землі маєтків 
Волинського воєводства (1935 – 1936). Анкети про розмір орендних чиншів у 
повітах Волині. Карта площ вирощування олійних рослин на Волині (1935). 
Перелік розцінок за перевезення товарів залізницею.

Волинське окружне земельне управління, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Wołyński Okręgowy Urząd Ziemski
Ф. 277, 13821 спр., 1920 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова.
Утворене у структурі Міністерства землеробства і державних маєтків на під-
ставі закону «Про організацію земельних управлінь» від 6 липня 1920 р. та роз-
порядження Ради Міністрів «Про утворення окружних і повітових земельних 
управлінь на території воєводств: Новогрудського, Поліського і Волинського…» 
від 20 березня 1922 р. для проведення земельних реформ 1920 і 1925 р. З 23 бе-
резня 1921 р. функції земельного управління на території Волинського воєводс-
тва виконувала Волинська окружна делегатура Головного земельного управлін-
ня. Окружне земельне управління підпорядковувалось Головному земельному 
управлінню. Виступало вищою інстанцією щодо повітових земельних управ-
лінь. Займалось подрібненням маєтків, створенням заможних польських гос-
подарств, перерозподілом земельних володінь. До його компетенції належало 
регулювання питань землекористування, видача розпоряджень у справах пар-
целяції, осадництва, комасації, сервітутів, створення запасу землі, проведення 
меліорації. При управлінні діяла окружна земельна комісія, яка виносила рішен-
ня у спірних справах, що виникали при об’єднанні та обміні земель, ліквідації 
сервітутів, поділі та регулюванні загальних земельних володінь, затверджувала 
договори, давала дозволи на передачу права власності на землю, заключення 
про примусовий викуп маєтків, проводила оцінювання земельних ділянок та ін. 
Апеляційною інстанцією на рішення окружної земельної комісії була Головна 
земельна комісія. На чолі окружного земельного управління стояв голова, який 
одночасно був головою окружної земельної комісії. З 1 січня 1934 р. окружне 
земельне управління було об’єднане з адміністративною владою і передало свої 
функції воєводському управлінню, в складі якого був створений відділ земле-
робства та земельних реформ.

Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства землеробства і де-
ржавних маєтків, Міністерства земельних реформ, Міністерства фінансів, Го-
ловного земельного управління, Волинського воєводського управління, Волин-
ської окружної делегатури, Волинського окружного земельного управління про 
організацію оцінної комісії при окружному управлінні, про проведення парце-
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ляції, комасації, меліорації, оцінювання землі, ліквідацію сервітутів, виділен-
ня земельних ділянок, передачу права власності, встановлення цін на земельні 
ділянки, видачу позик та продаж землі військовим осадникам, про стягнення 
податків, гербових зборів, видачу кредитів на будівництво та меліорацію, ви-
дачу селянам документів на землю. Організаційний статут Міністерства зе-
мельних реформ. Копії журналів рішень міжміністерської комісії з розподілу 
майна (1921). Рішення волинського воєводи, окружної делегатури, окружного 
земельного управління про передачу права власності на землю, закріплення 
ділянок, придбаних селянами при парцеляції, видачу позик осадникам. Копії 
протоколів засідань комісії при Міністерстві землеробства і земельних реформ 
(1933). Протоколи засідань кваліфікаційної комісії окружного земельного уп-
равління (1931). Протоколи засідань окружної земельної комісії (1923 – 1924). 
Журнали засідань окружної земельної комісії. Журнал засідань Луцької повіто-
вої комісії з наділення землею (1933). Протоколи засідань повітових земельних 
управлінь. Протоколи засідань повітових комітетів з розподілу землі. Протоко-
ли прийому-передачі, інформації повітових земельних управлінь про передачу 
поміщицьких та церковних маєтків у держфонд (1924). Статут та інструкції 
для роботи окружного і повітових земельних управлінь. Статут про податки 
від виділених під будівництво земельних ділянок. Плани, відомості, звіти про 
роботу окружного земельного управління, повітових земельних управлінь, 
землевпорядних комісій з комасації, парцеляції землі, ліквідації сервітутів, 
про іпотечне урегулювання державних маєтків. Відомості про кількість гос-
подарств та землі на території воєводства (1921 – 1922); про облік та кількість 
переданих в держфонд маєтків; про кількість завірених нотаріальних актів 
на купівлю та продаж землі. Зведення наглядачів про проведення меліорації 
(1928). Документи (рішення, протоколи, польові ескізи, технічні розрахунки, 
щоденники вимірювальних робіт, кваліфікаційно-вимірювальні реєстри, тех-
нічні висновки, проекти, плани ділянок, переліки рівноцінних земельних ді-
лянок) щодо проведення комасації, парцеляції, класифікації землі, ліквідації 
сервітутів, обміну ділянок, меліоративних, вимірювальних робіт, про передачу 
права власності на земельні ділянки, ліквідацію іпотечної заборгованості на 
маєтки, що були передані в держфонд, будівництво мостів та криниць. Листу-
вання з Міністерством земельних реформ, Головним та повітовими земельни-
ми управліннями, Волинським воєводським управлінням, Державним земель-
ним банком про організацію окружної земельної комісії, парцеляцію церковної 
землі, встановлення нагляду за приватною парцеляцією, про продаж, оренду 
землі, стягнення податків та боргів, про військових осадників, виділення по-
зик, виявлення фактів утисків місцевих жителів, виділення земельних ділянок 
полякам, прибулим з Росії, про результати перевірки повітових земельних уп-
равлінь, про вимірювальні прилади, з інших організаційних, фінансових, гос-
подарських та кадрових питань. Листування з Генеральною прокуратурою, 
прокуратурою Луцького окружного суду, повітовими земельними управління-
ми, повітовими комісіями з наділення землею про позови державної казни і 
громадян, розгляд спірних питань щодо землі. Протоколи перевірки діяльності 
повітових земельних управлінь. Статистичні відомості про облік господарств 
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і населення Володимирського повіту (1931); про роботу повітових земельних 
комісій з наділення землею (1932 – 1934). Статистичні дані щодо проведення 
комасації, парцеляції землі та ліквідації сервітутів; про наявність сервітутних 
земель на території повітів (1927). Баланси оборотного фонду земельної ре-
форми (1930 – 1933). Баланси повітових земельних управлінь (1934 – 1935). 
Бюджетний кошторис окружного земельного управління (1929 – 1930). Істо-
рична записка Волинського окружного земельного управління. Особові справи 
працівників окружного та повітових земельних управлінь. Відомості на видачу 
платні працівникам окружного земельного управління, повітових земельних 
управлінь. Трудові угоди із землемірами на проведення вимірювальних робіт. 
Службові справи землемірів. Договори повітових земельних управлінь із се-
лянами про оренду землі. Оголошення, повідомлення та договори на купівлю 
і продаж земельних ділянок. Облікові картки на передані в держфонд маєтки 
(1923). Земельні реєстри жителів сіл Володимирського повіту. Списки пра-
цівників штату Міністерства землеробства і земельних реформ, окружного та 
повітових земельних управлінь, спеціалістів з меліорації, землемірів, осадни-
ків, орендарів, осіб, які придбали ділянки, прибулих з Росії поляків. Списки 
окружних та повітових земельних управлінь Польщі, поміщицьких маєтків, 
переданих у фонд держави на території Волинського воєводства, земельних ді-
лянок, що підлягали парцеляції, комасації та меліорації, актів купівлі-продажу 
землі. Списки сіл, що мали право на користування сервітутами (1927). Заяви 
громадян про прийом на роботу, осадників про видачу позик. Проекти, плани, 
ескізи та реєстри обміру земельних ділянок при проведенні парцеляції, кома-
сації, меліорації землі, ліквідації сервітутів. Аерофотознімки землі. Протоколи 
і цифрові дані обміру землі до фотознімків. Плани класифікації землі.

Повітові земельні управління
7 фондів, 1731 спр., 1921 – 1939 рр., Описи. Пол., рос. мови.
Утворені на підставі закону «Про організацію земельних управлінь» від 6 липня 
1920 р., розпорядження Ради Міністрів «Про утворення окружних і повітових 
земельних управлінь на території воєводств: Новогрудського, Поліського і Во-
линського…» від 20 березня 1922 р. та голови Головного земельного управління 
«Про утворення повітових земельних управлінь на території окружних земель-
них управлінь: Волинського, Поліського та Новогрудського» від 10 липня 1922 р. 
для проведення земельних реформ 1920 і 1925 р. З 23 березня 1921 р. їх функції 
виконували повітові земельні комісаріати, які підпорядковувались Волинській 
окружній делегатурі Головного земельного управління. Повітові земельні уп-
равління очолювали земельні комісари. Підпорядковувались Волинському ок-
ружному земельному управлінню, Камінь-Коширське повітове земельне управ-
ління – Поліському окружному земельному управлінню. До їх сфери діяльності 
належали підготовчі та виконавчі функції у справах, що стосувались земельної 
реформи. Як дорадчі органи при управліннях діяли повітові земельні комісії, 
завданням яких було вносити пропозиції, давати оцінку, висновки, кваліфікува-
ти кандидатів на наявність переваг при передачі маєтків, що знаходились у де-
ржавній власності, викупі приватних земельних маєтків, надавати рекомендації 
щодо планів парцеляції та ін. З 1 січня 1934 р. функції та обов’язки повітових 
земельних управлінь та земельних комісарів стали виконувати старости.
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Камінь-Коширське повітове земельне управління, містечко Камінь-Коширський 
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Kamieniu-Koszyrskim, ф. 353, 18 спр., 1924 – 1938 рр. 
Описи. Пол. мова.
Луцьке повітове земельне управління, м. Луцьк Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Łucku, ф. 399, 1450 спр., 1921 – 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.
Володимирське повітове земельне управління, м. Володимир Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Włodzimierzu, ф. 400, 56 спр., 1921 – 1939 рр. Описи. 
Пол., рос. мови.
Горохівське повітове земельне управління, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Horochowie, ф. 401, 113 спр., 1921 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Ковельське повітове земельне управління, м. Ковель Ковельського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Kowlu, ф. 402, 57 спр., 1922 – 1938 рр. Опис. Пол. 
мова.
Любомльське повітове земельне управління, м. Любомль Любомльського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Lubomlu, ф. 405, 36 спр., 1921 – 1939 рр. Описи. 
Пол. мова.
Костопольське повітове земельне управління, містечко Костополь Ровенського 
повіту Волинського воєводства 
Powiatowy Urząd Ziemski w Kostopolu, ф. 408, 1 спр., 1930 – 1933 рр. Опис. Пол., 
рос. мови.

Циркуляри, розпорядження, директиви та інструкції Міністерства зем-
леробства і земельних реформ, Міністерства земельних реформ, Міністерства 
фінансів, Головного та Волинського окружного земельних управлінь про ор-
ганізацію комісій з наділення землею в повітах, про проведення парцеляції, 
комасації, меліорації землі, ліквідацію сервітутів, передачу права власності на 
землю, оренду земельних ділянок, про гербовий збір, ринкові ціни на зерно, 
оцінювання землі, будинків, видачу позик на купівлю земельних ділянок. Цир-
куляри, директиви міжміністерської комісії у справах військового осадництва 
про рух осадників, виділення землі осадникам, прийняття землі в держфонд. 
Рішення окружного земельного управління із земельних питань. Копія поло-
ження Волинської окружної земельної комісії про наділення землею (1924). 
Інструкції про проведення робіт із парцеляції землі, меліоративних робіт. Про-
ект бюджетного кошторису Луцького повітового земельного управління (1931 
– 1932). Бюджетні кошториси на проведення комасації землі (1932 – 1933). 
Протоколи перевірки Володимирського та Луцького земельних управлінь. 
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів, пе-
редачу маєтків в держфонд, наділення землею, передачу права власності на 
землю, видачу позик селянам. Журнали засідань Луцької повітової земельної 
комісії з наділення землею. Звіт про роботу із землеустрою на території Луць-
кого повіту (1924 – 1926). Звіт про перевірку діяльності відділу землеробства 
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і земельних реформ Горохівського повітового староства. Листування з Мініс-
терством земельних реформ, Головним, окружним та повітовими земельними 
управліннями, гмінними управліннями про проведення парцеляції, комасації, 
меліорації, класифікації землі, ліквідацію сервітутів, про купівлю, продаж, 
виділення та оренду землі, передачу права власності, про маєтки, передані в 
держфонд, наділення землею військових осадників з маєтків Луцького повіту, 
видачу позик осадникам, про церковні землі, вимірювальні реєстри, трудові 
угоди, з фінансово-господарських та кадрових питань. Вимірювально-оці-
нювальні реєстри при проведенні комасації землі. Статистичні відомості про 
землі, що підлягали парцеляції, про наявність сервітутних земель, кількість 
великих маєтків. Відомості на видачу платні працівникам Луцького повітово-
го земельного управління та повітової земельної комісії. Трудові угоди зем-
лемірів. Договори селян про оренду землі. Заяви селян. Вимірювальні реєстри 
землі. Списки населених пунктів, селянських господарств, церковних земель 
Луцького повіту, маєтків, що підлягали парцеляції, ліквідації сервітутів, зе-
мельних ділянок для проведення класифікації, земельних ділянок, переданих 
у держфонд, маєтків військових осадників, безгосподарних маєтків Луцького 
та Горохівського повітів. Списки селян, землі яких підлягали комасації, земле-
власників, осадників, довголітніх орендарів. Списки працівників Горохівсько-
го повітового земельного управління. Списки маєтків Володимирського повіту, 
колоній маєтку Рожище. Карта Мацеївської гміни. План Горохівського повіту. 
Прейскуранти на товари широкого вжитку.

Волинський прикордонний земельний комісар, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Pograniczny Komisarz Ziemski w Łucku 
Ф. 472, 1 спр., 1928 – 1929 рр. Опис. Пол. мова.
Посада введена розпорядженням Президента Польщі від 22 березня 1928 р. «Про 
покращення земельного устрою господарств, які перетинаються східним кордо-
ном держави». Згідно з цим розпорядженням громадяни прикордонних повітів, 
господарства яких в результаті перетину їх східним кордоном Польщі були урізані 
(стали карликовими), могли отримувати фінансову допомогу для придбання зе-
мельних ділянок, які доповнювали ті господарства, та для освоєння приєднаної 
землі до господарств, що знаходились у десятикілометровій прикордонній смузі. 
Прикордонний комісар став виконувати функції окружних земельних управлінь 
та їх голів, керуючи процесом комплектації тих господарств, що здійснювалась 
через ліквідацію сервітутів, об’єднання господарств, викуп вивільнених земель 
в результаті проведення парцеляції та за рахунок безгосподарних земель. Визна-
чав стан, розмір, межі земельних ділянок, проводив збір даних та оцінку землі, 
складав проекти парцеляції, давав висновки, робив виписки з іпотечних книг і ка-
дастрових документів та ін. Призначався міністром земельних реформ. Касаційні 
повноваження щодо діяльності прикордонного комісара мав прикордонний деле-
гат міністра земельних реформ. Відповідно до розпорядження міністра земельних 
реформ від 4 жовтня 1928 р. «Про застосування спрощеного процесу при пок-
ращенні земельного устрою господарств, які перетинаються східним кордоном 
держави» діяв у Здолбунівському, Костопільському, Кременецькому, Ровенському 
повітах Волинського воєводства, знаходився в м. Луцьку.
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Відомості про площу землі поселень, державних маєтків та ін. в прикор-
донній смузі Здолбунівського, Костопольського, Кременецького, Ровенського 
повітів.

Волинська дирекція державних лісів, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Wolyńskiego w Łucku
Ф. 40, 7004 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова.
Розпочала діяльність відповідно до розпоряджень Ради Міністрів від 23 листо-
пада 1920 р. та від 9 серпня 1921 р. як Волинське окружне управління державних 
лісів. (Від 11 вересня 1919 р. функції з управління державними лісами виконува-
ло Волинське окружне управління державних маєтків). Охоплювало територію 
Волинського воєводства, а з 21 липня 1922 р. – також Камінь-Коширського та 
Сарненського повітів Поліського воєводства. Здійснювало управління держав-
ними лісами, угіддями та лісовими природними багатствами, що становили 
власність державної казни. Укладало договори про оренду земельних ділянок, 
луків, озер, лісопильних заводів, про право на полювання та рибальство, про 
продаж дерева, лісових продуктів, копалин, надавало будматеріали для споруд-
ження і ремонту будівель. Здійснювало керівництво та контроль над роботою 
надлісництв, лісопильних заводів, вузькоколійних залізниць. 16 січня 1925 р. 
згідно з розпорядженням Ради Міністрів функції з управління державними ліса-
ми стала виконувати Волинська дирекція державних лісів. Підпорядковувалась 
Міністерству землеробства і державних маєтків, з 13  rвітня 1927 р. – Мініс-
терству землеробства, з 3 грудня 1930 р. – Головній дирекції державних лісів. 
Ліквідована 1939 року.

Господарсько-технічний відділ, господарський відділ. Положення 
сейму про забезпечення жителів деревом. Декрет Міністерства землеробства і 
державних маєтків про організацію охорони лісів (1921). Циркуляри та розпо-
рядження Міністерства землеробства і державних маєтків, Міністерства земле-
робства, Міністерства громадських робіт, Волинського окружного управління 
державних лісів про ведення лісового господарства, експлуатацію, відновлен-
ня та охорону лісу, про податки, утримання заповідників, полювання та ціни на 
продукти полювання, продаж дерева на відбудову, обігрів шкіл, про боротьбу з 
шкідниками лісу, оцінювання дерев, збір ягід, грибів, лікарських рослин, насін-
ня, проведення розслідувань лісових пожеж, страхування від нещасних випад-
ків, пенсійне забезпечення працівників, реєстрацію стародавніх пам’яток та з 
інших господарсько-технічних питань. Повідомлення Міністерства землеробс-
тва про проведені в лісах експериментальні роботи, ціни на ліс. Розпорядження 
Волинського окружного управління державних маєтків про виконання службо-
вих обов’язків лісниками. Журнал засідань воєводської комісії з охорони лісів. 
Протоколи лісництв про збитки, завдані лісам німецькими окупантами (1922), 
про порушення, крадіжки лісу. Зведення лісництв про кількість виданого за 
рахунок держави будівельного лісу на відбудову країни (1922). Протоколи про-
ведення публічних торгів на дерево, лісоматеріали, лісові та земельні ділянки, 
луки. Протоколи засідань комісії з призначення податків. Статути про кому-
нальні податки від державних земель. Донесення, повідомлення надлісництв 
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про роботу з відновлення лісу, боротьбу з шкідниками, наявність смолистого 
дерева та смоловарень, виробіток будматеріалів, результати досліджень насін-
ня дерев, про полювання, риболовні ділянки, пожежі, про бджільництво в лі-
сах, реєстрацію стародавніх пам’яток. Рапорти лісових інспекторів про стан та 
роботу лісництв, про дозволи на полювання. Відомості лісництв про кількість 
виготовлених лісоматеріалів. Програми та звіти дирекції держлісів про меліо-
ративні роботи. Проекти, пропозиції, плани, звіти надлісництв і лісництв про 
відновлення та охорону лісу. Звіти надлісництв про витрати на охорону лісів, 
кількість виділених будматеріалів і лісу на будівництво, про кількість насін-
ня, полювання, метеорологічні спостереження. Звіти лісництв про пожежі в 
лісах. Зведення про наявність запасів торфу (1921). Звіт про стан мисливства 
та рибальства в лісництвах (1924). Звіти дирекції держлісів про діяльність. 
Протоколи перевірок надлісництв, лісництв і лісопильних заводів. Листуван-
ня з Міністерством землеробства і державних маєтків, Головною дирекцією 
державних лісів, Радомською окружною дирекцією державних залізниць, 
Волинським воєводським управлінням, Брестською окружною контрольною 
палатою, надлісництвами, лісництвами про виділення ділянок, призначених 
для земельної реформи, продаж, передачу та оренду земельних ділянок, екс-
плуатацію лісу, вирубування, продаж та відновлення лісу, проведення меліо-
ративних робіт, наявність запасів торфу, видачу будматеріалів на відновлення 
господарств, публічні торги на лісорубні ділянки і озера, про податки, виді-
лення кредитів, полювання, охорону лісових тварин і птахів, заготівлю і збут 
насіння та саджанців, добування смоли, експлуатацію та інвентаризацію лісо-
пильних заводів, будівництво вузькоколійок, бараків для прикордонної охоро-
ни, наявність скипидарних заводів, узаконення млинів, про пожежі, випасання 
худоби в державних лісах, страхування працівників та ін. Статистичний звіт 
Волинського окружного управління державних лісів (1923). Статистичні звіти 
надлісництв, лісництв про роботу в лісах, прибутки, кількість будматеріалів, 
запаси насіння. Інструкція про випасання худоби в державних лісах Волинсь-
кого округу (1922). Приймально-здавальні акти та протоколи лісництв. Розра-
хунки за ділянки, що орендувались. Інструкція про нарахування комунальних 
податків. Статути про податки. Акти евакуації надлісництв. Договори на орен-
ду земельних та лісових ділянок, на вивезення дров, про полювання, рибаль-
ство. Дані про наявність насіння дерев у лісництвах. Таблиці найважливіших 
видів лісної продукції, виробленої в лісництвах (1924). Оцінювальні відомості 
та описи лісництв і лісових ділянок. Опис приватних лісів. Розцінки на лісові 
продукти, на будівельні матеріали. Плани і списки земельних ділянок, що були 
призначені для парцеляції та публічних торгів. План територіального розта-
шування Ковельського лісу. Списки земельних ділянок, кузень та млинів, що 
знаходились на території Волинського окружного управління державних лісів, 
земельних ділянок, призначених для продажу, полювання, лісових ділянок для 
вирубування, лісопильних заводів, рибних господарств, млинів, смоловарень, 
скипидарень, торф’яних покладів, приватних маєтків, проданих ділянок, орен-
дних ділянок, лугів, річок та озер, лісової продукції, безгосподарних маєтків, 
державного майна російської казни, договорів, цін на будматеріали, столярні та 
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інші вироби. Списки населених пунктів воєводства. Списки працівників управ-
ління, лісництв, лісової охорони. Списки осіб, які уклали договори на оренду 
лугів, вирубування та експлуатацію лісу. Заяви жителів. Ескізи розташування, 
плани надлісництв.

Будівельно-технічний відділ. Циркуляри, розпорядження Міністерства 
землеробства і державних маєтків, Міністерства землеробства, Міністерства 
комунікацій, Волинської дирекції державних лісів, Волинського окружного уп-
равління державних лісів про будівельні роботи, облік технічного обладнання 
в промислових і транспортних установах, облік коштів за будівельні роботи, 
боротьбу із зловживаннями, про будівництво залізниць на території дирекції 
державних лісів, про лісові вузькоколійки, телефонну мережу в надлісниц-
твах, про придбання та ремонт автомашин, збір лишків військового майна та 
озброєння. Протоколи з’їзду технічно-будівельних інспекторів. Протоколи за-
сідань будівельного комітету. Протоколи публічних торгів на будинки в Лю-
бомльському надлісництві. Інструкція про будівництво будинків адміністрації, 
фабрик з переробки дерева та лісових залізниць. Проект інструкції для техніч-
них наглядачів на будівництві. Повідомлення, звіти лісництв про діяльність, 
будівельні роботи та кредити для будівництва. Плани заходів надлісництв 
з відновлення та будівництва доріг. Рапорти і протоколи лісничих про стан 
доріг. Квартальні звіти лісопильних заводів. Листування з Міністерством зем-
леробства, надлісництвами, Віленською і Радомською окружними дирекціями 
державних залізниць про меліорацію, будівництво та ремонт лісових доріг і 
мостів, будівель, про ділянки, що належали залізничним станціям, будівниц-
тво та експлуатацію лісопилок, залізниць і вузькоколійок, прокладання теле-
фонної мережі, придбання парових локомобілів, про ділянки для нафтоскладів, 
виділення уповноважених від дирекції держлісів для судових процесів, з тех-
нічних питань. Статистичні дані про кількість службовців дирекції держлісів, 
будівельно-технічного відділу. Описи промислових підприємств, млинів, заліз-
ниць. Реєстр зовнішніх кордонів, кордонів секцій та ділянок лісництв. Плани, 
проекти доріг, мостів, смоловарень, будинків, господарських будівель. План 
поділу надлісництв на ділянки (1926). План залізничної вітки Луцьк–Сенкеви-
чівка (1927). Особові справи. Списки працівників дирекції державних лісів та 
надлісництв, лісників, лісових охоронців. Списки лісопильних заводів Волин-
ського окружного управління державних лісів, вузькоколійних доріг, необхід-
них для перевезення лісових матеріалів у Волинському окрузі, приватних діля-
нок, через які проходять вузькоколійки, церковних земель, переданих державі 
згідно з декретом від 17 грудня 1920 р., каналів Сарненського надлісництва, 
призначених для відведення води з державних земель. Заяви жителів. Адреси 
лісництв та лісопильних заводів.

Відділ лісовпорядкування. Циркуляри, розпорядження, приписи 
Міністерства землеробства, Головної дирекції та Волинської дирекції держав-
них лісів про лісовпорядкування, відновлення та охорону лісу, про визначен-
ня вартості лісових ділянок, призначених для продажу та ін. Інструкція про 
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передачу державних маєтків під парцеляцію. Тимчасова інструкція з оціню-
вання лісових ділянок. Рішення земельного комісара про затвердження во-
лодінь перед злиттям земель. Плани, проекти, відомості про вирубування та 
відновлення лісу в надлісництвах і лісництвах Волинського округу. Звіти про 
виконання робіт з благоустрою лісів, про хід меліоративних робіт, діяльність, 
відділу та органів охорони лісів. Листування з Міністерством землеробства і 
земельних реформ, Головною дирекцією державних лісів, Волинським окруж-
ним земельним управлінням, Волинським воєводським управлінням, повітови-
ми земельними управліннями, надлісництвами про врегулювання становища 
державних володінь, передачу земельних ділянок для проведення земельної 
реформи і на військові потреби, обмір державних маєтків, виділення, обмін, 
злиття, оренду та оцінювання земельних ділянок, ліквідацію сервітутів, виру-
бування, розкрадання, відновлення та впорядкування лісів, будівництво доріг, 
відкриття заповідника, про податки. Господарські плани та статистичні дані 
про маєтки, прийняті у відомство дирекції держлісів (1931). Статистичні дані 
про надлісництва. Плани територіального розташування надлісництв, лісів, 
земельних ділянок, доріг. Проекти поділу надлісництв на лісництва та обхо-
ди. Територіально-адміністративний поділ надлісництв (1932). Опис Суського 
надлісництва. Оцінювальні описи лісів. Журнали обліку лісових порід та віку 
дерев надлісництв. Ціни на будівельний ліс та лісові продукти. Списки праців-
ників надлісництв, які мали в користуванні земельні ділянки, лісників. Списки 
надлісництв, лісництв, заповідників. Карти надлісництв. 

Торгово-промисловий відділ. Циркуляри, розпорядження Міністерс-
тва землеробства, Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної 
дирекції державних лісів, Волинської дирекції державних лісів про експлуа-
тацію лісу, заготівлю та продаж будівельного лісу, обробку дерева, ціни на ліс 
та його продукти, експорт лісоматеріалів. Програма Міністерства землеробс-
тва щодо експлуатації та збуту лісу. Програми, плани, проекти, донесення та 
звіти надлісництв про експлуатацію лісу. Відомості надлісництв про кількість 
лісоматеріалів, про наявність промислових підприємств із позначенням їх на 
планах. Відомості лісопильних заводів про кількість експортного будівельного 
лісу. Фінансово-господарські плани надлісництв і лісопильних заводів. Прото-
коли інспекції дирекції держлісів про ревізії лісового господарства. Звіти про 
перевірку надлісництв. Листування з Головною дирекцією державних лісів, 
надлісництвами, лісопильними заводами і торговими фірмами про заготівлю 
і продаж лісоматеріалів та розрахунки за них, сплату податків, виробіток смо-
ли, видачу лісоматеріалів військовим частинам, ціни на ліс і його продукти. 
Статистичні відомості надлісництв про запаси лісу і кількість проданого лі-
соматеріалу (1932 – 1933). Протоколи публічних торгів. Договори про продаж 
лісу. Інструкції з виготовлення та сортування будівельного лісу. Прейскуранти 
надлісництв на лісові матеріали і продукти. Списки договорів, укладених з ди-
рекцією держлісів на продаж лісу. Список фірм, з якими дирекція держлісів 
листувалася з торгових справ. 
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Меліоративний відділ. Розпорядження Міністерства землеробства, 
Волинської дирекції державних лісів про проведення меліорації, кредити на 
меліоративні роботи. Програми меліоративних робіт. Протоколи, відомості, 
звіти про хід меліорації. Відомості про класифікацію луків. Листування з 
надлісництвами про проведення меліоративних робіт, виділення кредитів на 
меліорацію. Кошториси меліоративних робіт. Списки луків, що підлягали кла-
сифікації для меліоративних робіт.

Бюро використання і продажу деревини. Розпорядження Міністерс-
тва землеробства і земельних реформ, Головної дирекції державних лісів, Во-
линської дирекції державних лісів про експлуатацію, заготівлю, облік, продаж 
лісоматеріалів та ціни на них, доставку сировини державним підприємствам, 
про організацію служби охорони праці, виготовлення матеріалів для літаків, 
заготівлю лісу, шпал для експорту, клеймування та комплектування лісома-
теріалів для експорту, охорону лісоматеріалів від пожеж, про асортимент то-
варів з деревини, страхування працівників. Плани виробництва продукції лі-
соматеріалів, прибутків надлісництв від продажу будівельного лісу та дров. 
Фінансово-господарські плани дирекції держлісів, лісопильних заводів. Проек-
ти переробки сировини на лісопильних заводах. Рапорти, донесення, відомості 
надлісництв про кількість лісоматеріалів для збуту та експорту, встановлення 
цінників на лісоматеріали, організацію служби охорони праці. Адміністратив-
но-господарські рапорти лісопильних заводів. Звіти надлісництв про запаси 
лісу, кількість заготовлених для продажу лісоматеріалів (1936). Звіти лісопиль-
них заводів про виконання фінансово-господарського плану, про вироблену 
продукцію. Інструкція Міністерства землеробства і земельних реформ про ек-
сплуатацію, сортування і виготовлення шпал (1935). Листування з Головною 
дирекцією державних лісів, Волинським воєводським управлінням, надлісниц-
твами, лісопильними заводами, фірмами про плани виробництва продукції, за-
готівлю і продаж лісоматеріалів та ціни на них, про сплав лісу, страхування 
лісоматеріалів і майна лісопильних заводів, організацію курсів протипожежної 
охорони. Статистичні звіти надлісництв про кількість і продаж лісоматеріалів, 
нещасні випадки. Звіти, статистичні звіти лісопильних заводів про випуск про-
дукції. Договори на продаж лісу фірмам. Цінники на лісоматеріали та роботу. 
Описи маєтків Волинського воєводства. Списки працівників бюро, лісопиль-
них заводів. Списки договорів, укладених з надлісництвами на продаж лісу, 
фірм, з якими надлісництва укладали договори про продаж лісоматеріалів. 
Списки лісоматеріалів. Ескізи приватних лісопильних заводів.

Бюро лісової продукції. Циркуляри, розпорядження, приписи Міністерс-
тва землеробства і земельних реформ, волинського воєводи про впорядкування 
лісів, встановлення кордонів державних лісів, обмір державних та приватних 
земельних ділянок, визначення вартості лісових ділянок, заборону будівництва 
житлових будинків біля лісів. Проекти, плани вирубування, відновлення, охо-
рони лісу в надлісництвах. Фінансово-господарські плани надлісництв із від-
новлення та охорони лісу. Донесення, рапорти, зведення надлісництв про запа-
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си насіння і саджанців. Відомості, звіти надлісництв про роботу з відновлення 
лісів. Листування з Головною дирекцією держлісів, Волинським воєводським 
управлінням, Луцьким повітовим староством, надлісництвами про передачу, 
об’єднання, обмін, купівлю земельних ділянок, визначення якості землі, ство-
рення розсадників, продаж насіння, будівництво доріг, вирубування, розкра-
дання лісу, перевірку діяльності надлісництв, встановлення кордонів із селами. 
Статистичні таблиці дирекції держлісів. Протоколи перевірки надлісництв. 
Відомості про зміни території надлісництв. Позовні справи дирекції. Плани 
територіального розташування земельних ділянок, доріг. Списки державних 
земельних ділянок.

Бюро використання нелісових господарств. Циркуляри, розпоряд-
ження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської дирекції 
державних лісів про сплату державних податків за землю, про дозвіл на по-
лювання, мисливський промисел, прибутки від полювання, складання зведень 
про результати експлуатації нелісових господарств, охорону лісу, боротьбу з 
хижими тваринами. Службова інструкція Головної дирекції державних лісів 
для надлісничих. Донесення, рапорти, звіти надлісництв про полювання, зве-
дення про прибутки з полювання. Рапорти надлісництв про хід використання 
земельних ділянок і луків. Відомості надлісництв про кількість луків і пасовищ. 
Фінансово-господарські плани мисливського реферату дирекції, надлісництв. 
Плани прибутків надлісництв з мисливських промислів, від використання во-
доймищ та рибних господарств. Звіти дирекції держлісів про виконання плану 
експлуатації лісів. Звіти дирекції держлісів про виконання програми меліора-
тивних робіт. Плани прибутків з мисливських промислів у надлісництвах (1938 
– 1939). Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Голо-
вною дирекцією держлісів, Волинським воєводським управлінням, повітовими 
староствами, воєводським товариством мисливців, надлісництвами, лісопиль-
ними заводами про виділення, обмін, злиття земельних ділянок, оренду лісо-
вих територій, меліоративні роботи, публічні торги, виділення кредитів, про 
прибутки з мисливських промислів, дозвіл на полювання, охорону тварин, збір 
ягід у державних лісах, вирубування лісу, про браконьєрство. Статистичні зві-
ти про експлуатацію нелісових господарств. Програма з’їзду лугових праців-
ників. Протоколи засідань комісій щодо проведення публічних торгів. Щоден-
ник діяльності землемірів дирекції держлісів. Договори про оренду земельних 
ділянок, про право на полювання. Описи та плани земельних ділянок. Списки 
та плани лісництв, земельних ділянок. Плани територіального розташування 
запроектованих для будівництва доріг у надлісництвах.

Бюро організації та інспекції, інспекція лісів. Циркуляр Міністерства 
землеробства, Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської ди-
рекції державних лісів про державний контроль у надлісництвах, зловживання 
в державних лісах, купівлю закордонної продукції, з організаційних питань.

Протоколи конференцій інспекторів дирекції держлісів. Протоколи, зві-
ти про перевірку надлісництв, лісопильних заводів. Звіт Вищої Палати Конт-
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ролю Держави про діяльність Міністерства землеробства, Головної дирекції 
державних лісів, Волинської дирекції державних лісів, надлісництв. Звіти про 
діяльність дирекції держлісів. Проекти прибутків з полювання в надлісниц-
твах. Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісниц-
твами про результати перевірок надлісництв, виділення ділянок для полюван-
ня, заборону та покарання за полювання, зловживання в лісах, умови роботи в 
надлісництвах, розподіл лісництв. Огляд статей на тему лісу. Збірник статей з 
оглядом організації роботи адміністрації державних лісів. Списки надлісництв 
і лісництв. 

Відділ державних маєтків. Протоколи передачі, плани земельних діля-
нок, описи майна маєтків. Списки державних земель, що знаходилися в ко-
ристуванні церковних братств.

Правово-адміністративний відділ, правовий відділ, правове бюро. 
Декрет президента Польщі про державне лісове господарство (1936). Розпо-
рядження президента Польщі про організацію адміністрації державних лісів 
(1935). Циркуляри та розпорядження Ради Міністрів Польщі, Міністерства 
землеробства і державних маєтків, Міністерства земельних реформ, Волин-
ського окружного управління державних лісів, Волинського окружного уп-
равління державних маєтків з питань лісового господарства, про утворення 
кваліфікаційних комісій, запобігання зловживанням, продаж лісу на публічних 
торгах, сплату гербового збору від продажу лісу, про землі для службовців, 
розподіл державних лісів на надлісництва, страхування працівників, реоргані-
зацію державного апарату, про відшкодування збитків, завданих тваринами, за 
позовними справами та з інших правово-адміністративних питань. Статут ди-
рекції державних лісів. Повідомлення Міністерства землеробства і земельних 
реформ про призначення та переміщення працівників. Донесення та скарги 
на працівників надлісництв за зловживання службовим становищем. Рапорти 
працівників про зловживання начальників надлісництв. Звіти надлісництв про 
виявлення зловживань. Протоколи дисциплінарної комісії дирекції держлісів 
та показів свідків. Звіт Вищої Палати Контролю Держави про діяльність Го-
ловної дирекції державних лісів і Волинської дирекції державних лісів (1934 
– 1935). Звіт про роботу з’їздів лісників (1922). Листування з Міністерством 
землеробства і державних маєтків, Міністерством землеробства, Волинським 
окружним земельним управлінням, Волинським воєводським управлінням, Лу-
цьким староством, Генеральною прокуратурою, надлісництвами, лісництвами 
про передачу земельних ділянок для проведення земельної реформи, про купів-
лю, обмін, злиття земельних ділянок, сплату податків, виділення ділянок війсь-
ковим частинам для навчань, утворення нових лісництв та про поділ лісництв 
на інспекторські райони, про оплату за користування земельними ділянками, 
організацію курсів лісників, страхування працівників, винагороду працівників 
надлісництв земельними ділянками, про дозвіл на полювання, порушення в 
надлісництвах, злочини, вчинені в державних лісах. Позовні справи. Штатний 
розпис Волинського окружного управління державних лісів і лісництв (1921). 
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Особові справи, характеристики, кваліфікаційні картки працівників, копії вій-
ськових документів та свідоцтва на право носіння зброї службовців Волинсь-
кого окружного управління держлісів та лісництв. Відомості на видачу платні 
працівникам лісництв. Позовні справи. Протоколи державних екзаменів для 
кандидатів на лісників. Проект поділу лісів на лісництва та поділу лісництв 
на інспекторські райони. Довідник адміністративного поділу лісів (1923). Пла-
ни лісових ділянок. Плани розподілу земельних ділянок. Списки працівників 
дирекції, окружного управління держлісів, надлісництв, лісництв, службов-
ців, які мали право носити зброю. Списки лісництв та лісових ділянок (1919 
– 1921). Заяви громадян.

Розрахунково-касовий відділ, фінансовий відділ, фінансове бюро. 
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків, 
Міністерства фінансів, Волинської дирекції державних лісів про гербовий збір, 
контроль прибутків з державних земельних ділянок, нарахування прибутково-
го податку та страхування працівників, складання фінансово-господарських 
планів, обмеження витрат, про ревізію фінансово-господарської діяльності лі-
сопилок, введення нових приписів у поточних рахунках, заміну облігацій, при-
йом срібних монет, збір коштів на будівництво підводних човнів, оплату за нав-
чання дітей державних службовців, пенсійні виплати, про своєчасну виплату 
зарплати працівникам та з інших фінансових питань. Статут про оплату кому-
нальних податків за державні земельні ділянки. Протоколи Брестської окруж-
ної контрольної палати про перевірку лісництв. Донесення надлісництв про 
виділені кредити на нові будівлі. Відомості про кредити (1925). Рапорт Волин-
ського окружного управління державних маєтків про адміністративно-госпо-
дарське становище у Волинському окрузі (1920). Адміністративно-господарські 
рапорти лісопильних заводів. Відомості про оборот лісу на лісопильних заво-
дах. Зведення надлісництв про оборот лісу. Схема бюджетного припису Мініс-
терства землеробства і державних маєтків. Попередній бюджет Міністерства 
землеробства і державних маєтків (1927 – 1928). Проекти бюджетів, бюджети, 
кошториси Волинського окружного управління державних маєтків, Волинської 
дирекції держлісів, надлісництв, лісництв. Фінансові звіти дирекції держав-
них лісів, надлісництв, лісництв і лісопильних заводів. Звіти надлісництв про 
кредитні обороти. Звіти надлісництв і лісопильних заводів про обороти та за-
лишки продукції. Плани грошового обороту дирекції держлісів, надлісництв 
і лісопильних заводів. План прибутків з використання водоймищ. Фінансово-
господарські плани та звіти про їх виконання дирекції держлісів, надлісництв, 
лісопильних заводів, промислових підприємств. Звіти про діяльність Волин-
ського окружного управління держлісів та надлісництв (1923). Протоколи 
перевірки надлісництв, лісопильних заводів, кас надлісництв. Листування з 
Міністерством землеробства і державних маєтків, Міністерством землеробс-
тва, державним земельним банком, надлісництвами, лісництвами, управлінням 
Луцького товариства мисливців оборот деревних матеріалів, про сплату подат-
ків, виконання фінансово-господарського плану, про касові обороти, розробку 
бюджету для лісопильних заводів, про економію в лісовому господарстві, виді-
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лення кредитів на будівництво та відновлення лісу, бухгалтерські звіти, оплату 
за ліс, виданий на будівництво країни, продаж дров, про боржників та з інших 
фінансово-господарських, розрахунково-касових та кадрових питань. Облікові 
дані про кількість використаних дров лісництвами та донесення лісництв про 
отримані за дрова гроші. Інвентарна книга майна дирекції державних лісів 
(1935). Інвентарні відомості майна надлісництв, лісництв, лісопильних за-
водів. Договори з громадянами про експлуатацію земельних ділянок, продаж 
лісових ділянок та дерева. Копії договорів на експлуатацію смолистої лучи-
ни. Відомості на видачу платні працівникам дирекції держлісів, надлісництв і 
лісопильних заводів, страхові листи працівників надлісництв. Інструкція про 
збір та очищення насіння диких фруктових дерев. Списки зібраного насіння. 
Розцінки робіт лісопильних заводів. Іменні списки працівників надлісництв із 
зазначенням їх посади та заробітної плати. Списки працівників дирекції де-
ржавних лісів, надлісництв, лісництв; орендарів. Списки земель надлісництв, 
що підлягали оподаткуванню, орендованих земельних ділянок, рухомого та 
нерухомого майна Шацького надлісництва, лісництв, повітових державних фі-
нансових кас із зазначенням кількості вкладів лісництв; договорів, укладених 
Волинським окружним управлінням державних лісів, надлісництвами; війсь-
кових трофеїв Володимирського, Ковельського та Луцького повітів (1920).

Канцелярія. Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєт-
ків, Міністерства землеробства, Волинського окружного управління держав-
них маєтків, Волинського окружного управління державних лісів, Волинської 
дирекції державних лісів про внутрішню організацію дирекції, поділ лісництв 
на інспекційні дільниці, контроль над фінансово-господарськими видатками, 
організаційні заходи дирекції та надлісництв, особовий склад, страхування 
працівників, екзамени для лісників, про складання річних звітів, облікових та 
кваліфікаційних листів на службовців, зберігання службових актів, досліджен-
ня поліських боліт, охорону лісів, боротьбу з лісовими шкідниками, відновлен-
ня лісу, дозвіл на полювання в державних лісах, про прибутки з полювання, 
охорону птахів, продаж та крадіжки лісу, про безгосподарні маєтки, штрафи, 
ціни на ліс, публічні торги, гербові оплати, ліквідацію церковних лісів, з ін-
ших організаційних, господарських, фінансових питань. Протокол конференції 
директорів дирекцій державних лісів (1928). Протоколи з’їздів лісників. Про-
ект реорганізації лісництв Волинського округу (1920). Повідомлення дирекції 
держлісів про територіальний та адміністративний поділ надлісництв. Проект 
розподілу обов’язків по відділах дирекції держлісів. Інструкції дирекції де-
ржлісів про внутрішню організацію, про комунальний податок. Звіти про діяль-
ність дирекції держлісів. Рапорти про стан надлісництв. Відомості про наяв-
ність лісопилок та інших промислових підприємств на території надлісництв. 
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, надлісництва-
ми, лісництвами, фірмами про лісове господарство, оренду земельних ділянок, 
луків, озер, постачання вугілля. Статистичні звіти Волинського окружного 
управління державних лісів, лісництв. Статистичні відомості надлісництв про 
ділянки, що підлягають вирубці, та наявність розсадників. Статистичні табли-
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ці надлісництв про продукцію лісу, насіння дерев, лісові порушення, збитки 
від пожеж, пошкоджені дерева, відновлення лісу, результати полювання, біч-
ні дороги, про засоби зв’язку і залізниці, про кількість лісопильних заводів і 
промислових підприємств (1928). Проект інструкції для управляючих держав-
ними лісопильними заводами. Приймально-здавальні протоколи надлісництв, 
лісництв і лісопильних заводів. Проект меліоративних робіт на території ди-
рекції. Номенклатура справ дирекції держлісів (1929). Перелік розпоряджень 
Цивільного управління східних земель (1919), список циркулярів Волинського 
окружного управління державних лісів, книга обліку розпоряджень Волинсь-
кої дирекції державних лісів. Опис державних озер Шацького надлісництва. 
Журнал обліку безгосподарних маєтків. Плани територіального розташування 
надлісництв. Цінник на ліс та лісові плоди. Алфавітний перелік документів 
Волинського окружного управління державних лісів (1920). Реєстр службовців 
дирекції держлісів і лісопильних заводів. Списки працівників Волинського ок-
ружного управління державних маєтків; воєнних колоністів. Список особових 
справ службовців дирекції держлісів, лісників і лісової охорони. Списки майна 
Волинського окружного управління державних лісів і лісництв (1921), адрес 
надлісництв, лісництв і телеграфів Волинського воєводства. Списки постерун-
ків та мирових судів. Карта Волинського воєводства.

Організаційно-персональний відділ, персональний відділ. Циркуля-
ри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних 
лісів про адміністративний поділ державних лісів, затвердження адміністра-
тивних одиниць в дирекції, медогляд працівників надлісництв, відміну посади 
сторожа в надлісництвах, звільнення з роботи осіб, які не пройшли службу в 
армії, про кваліфікаційні характеристики на працівників дирекції держлісів, 
страхування працівників, поділ надлісництв на інспекційні ділянки, боротьбу 
з нелегальним виробництвом спиртних напоїв, про штати, з кадрових питань. 
Проект адміністративного поділу дирекції держлісів. Протоколи перевірки 
діяльності надлісництв. Відношення у Волинське воєводське управління про 
ловлю вовків у Шацькому надлісництві. Відомості дирекції держлісів про зло-
вживання працівників. Відомості про зміни в штаті дирекції (1935). Листуван-
ня з Брестською окружною контрольною палатою, Головною дирекцією де-
ржлісів, староствами, надлісництвами, лісопильними заводами про перевірку 
лісових господарств органами інспекції, видачу посвідчень особи, обмунди-
рування працівників, видачу зброї працівникам надлісництв, дозвіл на її ви-
користання, виділення кредитів, страхування працівників, про дисциплінарні 
порушення, стягнення, проведення екзаменів, з кадрових питань. Статистичні 
дані про особовий склад та кількість працівників дирекції і надлісництв. План 
розподілу роботи відділів дирекції держлісів. Штатні розписи дирекції де-
ржлісів, надлісництв, лісопильних заводів. Штатні розписи промислових під-
приємств дирекції держлісів (1934 – 1935). Рапорти лісників про порушення. 
Протоколи екзаменаційних комісій. Збірник статей з оглядом організації робо-
ти адміністрації державних лісів (1939). Донесення та скарги на працівників 
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надлісництв, лісництв про зловживання службовим становищем. Протоколи 
ревізій надлісництв. Анкетні дані, кваліфікаційні описи працівників дирекції 
держлісів, надлісництв, лісників, лісової охорони. Особові справи. Облікові 
картки, посвідчення особи, характеристики на працівників надлісництв. Спис-
ки працівників дирекції, надлісництв і лісопильних заводів. Списки надліс-
ництв, лісництв, обходів, санаторіїв та лікувальних установ. Заяви про прийом 
на роботу та ін. Ескізи та карти лісництв.

Секретаріат. Декрет президента Польщі про державне лісове госпо-
дарство (1936). Циркуляри, розпорядження Головної дирекції держлісів, Во-
линської дирекції державних лісів про програму експлуатації та збуту лісу, за-
купівлю обладнання для експлуатації лісу, гербовий збір, територіальний поділ 
державних лісів, будівництво доріг, збір насіння дерев, охорону лісів, заборону 
нелегального полювання на тварин, списання деревних залишків, підвищення 
цін на лісоматеріали, охорону лісників при виконанні службових обов’язків, 
перепідготовку лісників та з організаційно-господарських, фінансових питань. 
Протоколи конференцій лісових інспекторів. Проект поділу дирекції держлісів 
на округи. Звіти про діяльність дирекції державних лісів. Звіт про діяльність 
Волинського відділення «Родини лісника». Листування з надлісництвами про 
кредити, купівлю велосипедів. Приймально-здавальні протоколи надлісництв. 
Інструкція про збір комунальних податків. Інструкція окружних управлінь і 
гуртків військової підготовки лісників. Плани надлісництв, лісових дач. Карта 
ділянок, виділених для полювання. Списки надлісництв.

Надлісництва
2 фонди, 15 спр., 1926 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Любешівське надлісництво, с. Дольськ Камінь-Коширського повіту Поліського 
воєводства
Nadleśnictwo Państwowe Lubieszów w Dolsku, ф. 384, 14 спр., 1926 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Ратнівське надлісництво, містечко Ратно Ковельського повіту Волинського
воєводства
Nadleśnictwo Państwowe Ratno, ф. 385, 1 спр., 1937 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.

Поділ державних лісів на надлісництва був проведений відповідно до нака-
зу Генерального комісара східних земель від 11 вересня 1919 р. Любешівське 
надлісництво знаходилось у с. Пнівно Пінського повіту, з 1927 р. – Камінь-Ко-
ширського повіту, з 1928 р. – у с. Дольськ Камінь-Коширського повіту Поліського 
воєводства. Підпорядковувалось Біловезькій дирекції державних лісів, з 1938 р. 
– Седлецькій окружній дирекції державних лісів. Ратнівське надісництво підпо-
рядковувалось Волинській дирекції державних лісів. Надлісництво здійснюва-
ло безпосереднє управління щодо лісових масивів, промислових підприємств 
на своїй території, укладало договори про продаж лісових продуктів і копалин, 
подавало позови до суду про нанесення шкоди державній лісовій власності, зай-
малось відновленням лісових володінь, проводило продаж сухостою, самовіль-
но зрубаних чи повалених буреломом дерев, надавало в оренду луги і поля. До 
складу надлісництва входило декілька лісництв. Припинили діяльність 1939 р.
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Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Біловезької 
дирекції державних лісів про доставку соснових підщеп, проведення робіт з 
пошуку соснових шкідників, про надання в оренду земель працівникам над-
лісництв. Плани фінансово-господарської діяльності надлісництв. Річні звіти з 
експлуатації і збуту лісоматеріалів. Фінансово-господарський звіт Любешівсь-
кого надлісництва (1934, 1935). Відомості про землі Любешівського надліс-
ництва. Листування з Біловезькою дирекцією державних лісів, Седлецькою 
дирекцією державних лісів з фінансових, господарських та кадрових питань. 
Звіт про ревізію Любешівського надлісництва (1939). Список працівників, 
лісової охорони та заробітні посвідки відрядних працівників Любешівського 
надлісництва. Заяви, рапорти. Прейскурант на лісоматеріали та вивіз лісу. Гос-
подарський план Любомльського надлісництва.

Волинське воєводське бюро у фінансово-земельних справах, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Wołyńskie Wojewódzkie Biuro do spraw fi nansowo-rolnych 
Ф. 510 , 1 спр., 1932 – 1934 рр. Опис. Пол. мова.
Створене на підставі розпоряджень Міністерства землеробства і Міністерства зе-
мельних реформ від 6 червня 1932 р. Виконавчий орган воєводського комітету у фі-
нансово-земельних справах. До його функцій належала співпраця з органами влади 
та інституціями, спрямована на полегшення сплати боргів землевласниками, пред-
ставлення пропозицій щодо покращення стану земельних господарств, складання 
висновків про проведення парцеляції землі та платоспроможність землевласників. 
Здійснювало нагляд за діяльністю повітових третейських управлінь у майнових 
справах землевласників. 

Звіт про діяльність бюро.

Волинське воєводське третейське управління в майнових справах 
землевласників, м. Луцьк Волинського воєводства
Wołyński Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy 
gospodarstw wiejskich w Łucku
Ф. 138, 49 спр., 1933 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Утворене згідно з постановою Ради Міністрів Польщі від 28 березня 1933 р. 
Голову воєводського третейського управління призначав міністр юстиції за по-
годженням з міністром фінансів та міністром землеробства і земельних реформ. 
Засідателів управління призначав голова апеляційного суду за погодженням з 
воєводою. Управління розглядало позовні грошові та земельні спори між земле-
власниками та кредиторами, питання відстрочки виплати, розбивання на части-
ни та примусового стягнення боргів. Знаходилось у віданні Центрального бюро 
у фінансово-земельних справах Міністерства землеробства і земельних реформ. 
Припинило діяльність у 1939 р.

Листування з Волинським воєводським управлінням та іншими устано-
вами з організаційних та фінансових питань. Фінансові звіти Кременецького 
повітового третейського управління. Справи про встановлення терміну сплати 
та стягнення заборгованості з громадян.
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Повітові третейські управління в майнових справах землевласників
3 фонди, 828 спр., 1932 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Луцьке повітове третейське управління в майнових справах землевласників, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw 
wiejskich w Łucku, ф. 139, 19 спр., 1935 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Камінь-Коширське повітове третейське управління, містечко Камінь-
Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw 
wiejskich w Kamieniu Koszyrskim, ф. 194, 707 спр., 1932 – 1939 рр. Описи. 
Каталог. Пол. мова.
Горохівське повітове третейське управління, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw 
wiejskich w Horochowie, ф. 196, 102 спр., 1933 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. 
мова.

Утворені згідно з постановою Ради Міністрів Польщі від 28 березня 1933 р. 
Діяли при повітових комунальних союзах. Голову та засідателів повітового 
третейського управління в майнових справах землевласників призначав голова 
окружного суду. Займались врегулюванням грошових та земельних спорів між 
землевласниками та кредиторами, відстрочкою виплати чи зменшенням розмірів 
боргів, переоцінкою земельних ділянок, встановлювали терміни сплати боргів. 
Підпорядковувались Волинському воєводському бюро у фінансово-земельних 
справах, Камінь-Коширське повітове третейське управління в майнових справах 
землевласників – Брестському воєводському бюро у фінансово-земельних спра-
вах. Ліквідовані в 1939 р.

Розпорядження президента Польщі (1934). Інструкція Міністерства фі-
нансів про регулювання боргових зобов’язань. Протоколи і звіти про перевірку 
діяльності Камінь-Коширського повітового третейського управління. Справи 
про встановлення термінів сплати та стягнення заборгованості з громадян. 
Справи з питань регулювання боргових зобов’язань.

КРЕДИТНІ, ГОСПОДАРСЬКО-СПОЖИВЧІ СОЮЗИ, 
ТОВАРИСТВА, КООПЕРАТИВИ

Волинський окружний Союз сільськогосподарських і заробково-
господарчих кооперативів, м. Луцьк Волинського воєводства 
Związek spółdzielni rolniczych i zarobkowo-gospodarczych Rzeczypospolitej 
Polskiej Okręgowy Związek w Łucku
Ф. 264, 77 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
У першій половині 1920-х років у Волинському воєводстві відбувалося відрод-
ження кредитних кооперативів. У Західній Україні, зокрема й у Волинському 
воєводстві, до середини 1920-х років було засновано різні кредитно-банківсь-
кі установи, в тому числі Волинський округ Ревізійного союзу сільськогоспо-
дарських кооперативів у Луцьку. У 1934 р. розпочалася реорганізація системи 



165

Розділ ІІ.Фонди періоду Польської Республіки (1919 – 1939)

української кооперації у відповідності до нового кооперативного законодавства 
Польщі. 9 травня 1934 р. у сеймі було ухвалено новий кооперативний закон, 
згідно з яким Ревізійний союз українських кооперативів (РСУК) утратив право 
ревізії всіх кооперативів Волинського, Краківського, Люблінського й Полісько-
го воєводств, а на території трьох східних галицьких воєводств – право ревізії 
будівельних і ощадно-позичкових кооперативів. Після прийняття нового коо-
перативного закону був утворений новий Союз сільськогосподарських і зароб-
ково-господарчих кооперативів Польщі. Це був найбільший ревізійний союз у 
Польщі. 14 березня 1935 р. відбулося засідання головної ради союзу, на якому 
було визначено місце розташування окружних союзів, призначено їх директорів. 
Серед них окружний союз встановлювався в м. Луцьку, його директором став 
С. Понцет. Волинський окружний Союз сільськогосподарських і заробково-гос-
подарчих кооперативів припинив діяльність у 1939 році. 
До його компетенції входило керівництво і перевірка діяльності банків, різно-
манітних кооперативів, товариств, позичково-ощадних кас Стефчика, які він 
об’єднував. Метою союзу було надання позик і кредитів її членам.

Циркуляри Союзу сільськогосподарських і заробково-господарчих ко-
оперативів, Союзу польських кооперативів, Волинського окружного Союзу 
сільськогосподарських і заробково-господарчих кооперативів, Луцького від-
ділу Центральної каси сільськогосподарських товариств, Дирекції польської 
лотерейної монополії з організаційних та фінансових питань. План роботи 
Волинського окружного Союзу сільськогосподарських і заробково-господар-
чих кооперативів (1938). Документи (протоколи, звіти, списки) з ревізій кас 
Стефчика. Статут бюро з продажу лотерейних білетів. Листування з Дирек-
цією польської лотерейної монополії про продаж лотерейних квитків. Місячні 
баланси кас Стефчика, молочарень. Відомості на видачу платні службовцям 
Волинського округу Ревізійного союзу сільськогосподарських кооперативів. 
Заяви фірм про надання позики.

Волинський союз комунальних і кооперативних кредитних 
і господарчих організацій, м. Луцьк Волинського воєводства
Волинський Союз Комунальних і Кооперативних Організацій 
Кредитових та Господарських
Wołyński Związek Komunalnych i Spółdielczych Organizacyj Kredytowych 
i Gospodarczych 
Ф. 348, 13 спр., 1931–1936 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Відповідно до рішення Волинського воєводи від 11 червня 1930 року було за-
реєстроване товариство «Волинський союз комунальних і кооперативних кре-
дитних і господарчих організацій». Союз ставив за мету об’єднання коопе-
ративного руху воєводства під єдиний центр управління та координації своєї 
кооперативної діяльності. На загальних зборах 5 березня 1933 року було ви-
рішено реорганізувати діяльность союзу; в основу лягала концепція створення 
сильних господарсько-споживчих кооперативів «районного типу», тісна спів-
праця кредитних товариств із союзними районними кооперативами та укріплен-
ня керівництва «районівок» фаховими правлінцями. Рішення загальних зборів 
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фактично стали визначальними для подальшої організації галузевого крайового 
центру споживчої кооперації, яким став «Гурт».

Листування з районними господарсько-споживчими кооперативами з ор-
ганізаційних та фінансових питань. Документи (статути, протоколи, інформа-
ції, звіти, баланси, бюлетені, списки) районних господарсько-споживчих коо-
перативів союзу.

 Волинський кооперативний союз «Гурт», кооператив 
з відповідальністю паями, м. Луцьк Волинського воєводства
Волинський Кооперативний Союз Гурт кооператива 
з відповідальністю паями в Луцьку
Wołyński Związek Spółdzielczy Hurt Spółdzielnia z odpowiedzialnościa 
udziałami w Łucku
Ф. 350, 3 спр., 1935 р. Опис. Пол. мова.
20 жовтня 1934 року на зборах делегатів 15 районних кооперативів Волині було 
вирішено перейменувати Волинський союз кооперативних і комунальних ор-
ганізацій у Волинський кооперативний союз «Гурт» з центром у м. Луцьку. 29 
листопада Луцький окружний суд зареєстрував статут, а 6 грудня міністр фі-
нансів затвердив статут «Гурту», надаючи йому права ревізійного союзу. «Гурт» 
став центром кооперативних організацій, одержав право ревізії товариств і по-
чав акцію об’єднання волинських кооперативів. У 1938 році «Гурт» нарахову-
вав 40 кооперативів, 140 складів і 24000 членів. Це був мішаний господарський 
союз, який в основному займався споживчою кооперацією. 27 жовтня 1938 року 
відбулося засідання Окружної ради Варшавського союзу сільськогосподарських 
і заробково-господарчих кооперативів, на якому було ухвалено приєднати всі 
організації «Гурту» до свого складу з 1 січня 1939 року. Однак, всупереч цим 
рішенням «Гурт» об’єднався із Союзом споживчих кооперативів «Сполем».

Доповідні записки Міністерству фінансів про кредитування районних 
кооперативів союзу. Документи (протокол загальних зборів, бюджет, звіти, 
листування, списки) Володимирського районного господарсько-споживчого 
кооперативу. Листування з Волинським воєводою про допомогу в організації 
кооперативів. Відомості про районні кооперативи союзу (1935).

Луцький відділ Центральної каси сільськогосподарських товариств, 
м. Луцьк Волинського воєводства 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Łucku
Ф. 86, 44 спр., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпочав діяльність у 1924 році. Здійснював підтримку діяльності і розвитку 
сільськогосподарських товариств, посередництво між ними у використанні над-
лишків оборотних фондів, надавав кредити різноманітним кооперативам, дріб-
ним сільгоспвиробникам, керував позичково-ощадними касами (Каси Стефчи-
ка). Припинив діяльність у 1939 році.

Звіти кас Стефчика. Фінансові звіти кас. Листування з касами Стефчика 
про надання позик. Договори про видачу позик громадянам.
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Волинська окружна каса Стефчика (кооператив з необмеженою 
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства
Okręgowa Kasa Stefczyka w Łucku spółdzielnia z odpowiedzialnością 
nieograniczoną
Ф. 87, 35 спр., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Розпочала діяльність у 1928 році. Порівняно із Східною Галичиною на Волині 
позичково-ощадні каси Стефчика були досить поширеними. Серед пайовиків кас 
Стефчика значну частину становили поляки. Основним завданням була видача 
кредитів дрібним землевласникам, а в містечках – дрібним промисловцям. Під-
порядковувалась Луцькому відділу Центральної каси землеробських товариств. 
Належала до Волинського округу Ревізійного Союзу землеробських коопера-
тивів, з 1935 року – до Волинського окружного Союзу сільськогосподарських і 
заробково-господарчих кооперативів. Припинила діяльність у 1939 році.

Протоколи засідань контрольної ради окружної каси Стефчика. Листу-
вання з Луцькою повітовою комунальною ощадною касою, Волинським воє-
водським товариством сільськогосподарських організацій і гуртків, Луцьким 
відділом Центральної каси землеробських товариств, Волинською воєводсь-
кою радою Союзу осадників з фінансових питань. Справи про стягнення по-
зики з громадян. Списки осіб, які отримали позики в окружній касі Стефчика. 
Заяви громадян про вступ у члени кооперативу, про видачу позики.

Луцька кооперативна позичково-ощадна каса ремісників християн 
(з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства
Kasa Społdzielcza Pozyczkowo-Oszczędnosciowa Rzemieślników Chrześcjan 
w Łucku z odpowiedzialnością ograniczoną
Ф. 88, 45 спр., 1926 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Почала організовуватись у серпні 1926 р. на підставі Закону про кооперативи 
від 29 жовтня 1920 р. Зареєстрована Луцьким окружним судом у вересні 1926 р. 
Діяльність каси охоплювала м. Луцьк та Луцький повіт. Її завданням було підви-
щення господарської спроможності населення через надання кредитів, позичок, 
відкриття рахунків, прийняття вкладів, перерахунки векселів, передачу пере-
казів, здійснення виплат, купівлю та продаж процентних паперів, прийняття на 
депозити цінних паперів та інші послуги. Входила до Союзу польських коопера-
тивів, з 1935 р. – Союзу сільськогосподарських та заробково-господарчих коопе-
ративів у Варшаві. Процес ліквідації каси розпочався у 1935 р. 

Статут позичково-ощадної каси. Книги протоколів засідань правління і 
контрольної ради. Інструкція для роботи позичково-ощадної каси. Книга об-
ліку надходження грошей. Книга обліку виданих кредитів. Фінансові звіти. 
Листування з Луцьким гродським судом про стягнення заборгованості з гро-
мадян та ремісничо-промислової школи. Постанови Луцького гродського суду 
про стягнення заборгованості за векселями. Відомості на видачу платні праців-
никам каси. Книга особових рахунків членів каси. Договори про видачу позики 
громадянам. Інвентарна книга. Членські книжки членів каси.
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Луцький філіал крайового господарського товариства «Сільський 
господар», м. Луцьк Волинського воєводства
Філія Крайового Товариства Господарського «Сільський господар» 
в Луцьку
Ф. 25, 102 спр., 1923, 1926 – 1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
«Сільський господар» – українська кооперативна організація. Крайове госпо-
дарське товариство «Сільський господар» у Львові було створене в 1904 р. з 
правом закладати філії в Галичині. Інтенсивний розвиток «Сільського господа-
ря» розпочався з 1909 р. – товариство поширило свою діяльність на весь край 
і розпочало створювати у повітових містах філії, а в селах – гуртки. У другій 
половині 1920-х років починає проникати на Волинь. 7 серпня 1928 р. було за-
реєстровано філію Крайового товариства господарського «Сільський господар» 
у Луцьку. Основними напрямками діяльності були: представництво і захист 
інтересів селян у державних та місцевих органах влади; організація освітніх 
курсів та шкіл; засновування дослідних полів, пасік, тваринницьких ферм тощо; 
забезпечення спільного користування сільськогосподарською технікою та ін. 
Ліквідоване у 1937 р. 

Циркулярні розпорядження ради філіалу. Протоколи засідань, нарад, за-
гальних зборів товариства. Протоколи конференції ради гуртків. Відомості про 
роботу гуртка товариства та роботу агронома. Статути молочарського коопе-
ративу з обмеженою відповідальністю та інструкції з організації кооперати-
ву. Листування з дирекцією крайового господарського товариства «Сільський 
господар» у м. Львові, повітовим староством, гуртками. Фінансові документи. 
Каталог бібліотеки товариства. Список членів товариства. Заяви громадян про 
прийняття їх у члени товариства.

Кооперативне банкове товариство (кооператив з обмеженою 
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства 
Spółdzielcze Towarzystwo Bankowe w Łucku Spółdzielnia z odpowiedzialnościa 
ograniczoną
Ф. 90, 3 спр., 1933 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Було організовано в червні 1933 р. Припинило діяльність у 1939 р.

Протоколи загальних зборів товариства. Протоколи спільних засідань 
правління і контрольної ради товариства. Книга грошових вкладів.

Луцьке товариство взаємного кредиту (кооператив з обмеженою 
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства
Łuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Spółdzielnia z odpowiedzialnością 
ograniczoną w Łucku
Ф. 95, 33 спр., 1924 – 1940 рр. Опис. Пол., рос. мови.
Почало організовуватись у жовтні 1929 р., зареєстроване в Луцькому окружно-
му суді в грудні 1929 р. У жовтні 1930 р. об’єдналося з ліквідованим Луцьким 
товариством взаємного кредиту, утвореного в 1901 р., та перейняло його спра-
ви. Метою товариства було господарське та економічне піднесення стану членів 
товариства через ведення грошово-кредитної справи. Входило до Союзу поль-



169

Розділ ІІ.Фонди періоду Польської Республіки (1919 – 1939)

ських кооперативів, з 1935 р. – Союзу сільськогосподарських та заробково-гос-
подарчих кооперативів у Варшаві. Ліквідоване 1939 р.

Протоколи засідань правління товариства, зборів членів товариства, кон-
трольної ради. Протоколи засідань ліквідаційної комісії товариства взаємного 
кредиту. Протоколи засідань правління Кооперативного господарського банку 
в м. Луцьку. Звіти про роботу товариства. Відомості про прибутки товариства. 
Баланс товариства. Протоколи ревізій та звіт про ревізію товариства. Прото-
коли засідань ліквідаційної комісії колишнього товариства взаємного кредиту. 
Відомості на видачу платні працівникам товариства, Кооперативного госпо-
дарського банку. Журнали реєстрації пайовиків товариства та внесених паїв. 
Списки членів Луцького товариства взаємного кредиту. Списки боржників.

Кооператив з необмеженою відповідальністю «Кредит Луцьк», 
м. Луцьк Волинського воєводства
«Kredit Łuck» Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Łucku
Ф. 82, 8 спр., 1933 – 1939 рр. Опис. Пол., нім. мови. 
Німецька громада в Луцьку користувалася послугами кооперативного банку 
«Кредит Луцьк», членами якого були 317 німців. Цей кредитний кооператив на-
лежав до Союзу німецьких землеробських кооперативів у Львові. 

Договори про надання кредитів громадянам.

Кооператив «Єдність» з обмеженою відповідальністю, с. Мощена 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Кооператива «Єдність» з обмеженою відповідальністю в с. Мощона 
коло Ковеля
Ф. 89, 1 спр., 1929 –1931 рр. Опис. Укр. мова.
7 квітня 1929 року згідно з протоколом організаційних зборів розпочалась діяль-
ність кооперативу «Єдність» у с. Мощена. Кооператив займався купівлею-про-
дажем промислових і харчових продуктів. Припинив діяльність у 1931 році.

Протоколи організаційних зборів та засідань управи кооперативу.

Господарсько-споживчий кооператив «Хлібороб» з обмеженою 
відповідальністю, с. Новосілки Олеської гміни Володимирського 
повіту Волинського воєводства
Господарсько-Споживча Кооператива «Хлібороб» з обмеженою 
відповідальністю в Новосілках
Ф. 520, 2 спр., 1928–1935, 1939–1940 рр. Опис. Укр. мова.
Розпочав діяльність 1928 року. Займався купівлею-продажем споживчих товарів. 
Припинив діяльність у 1940 році. 

Касова книга. Фінансово-господарські відомості кооперативу.
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УСТАНОВИ ПРАЦІ, ОПІКИ, СТРАХУВАННЯ, БЛАГОДІЙНІ 
ТОВАРИСТВА

Любешівський окружний молочний кооператив «Деревок»
з відповідальністю паями, містечко Любешів Камінь-Коширського 
повіту Поліського воєводства
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska «Derewok» z siedzibą w Lubieszowie 
z odpowiedzialnościa udziałami
Ф. 380, 1 спр., 1937 р. Опис. Пол. мова.
Організований 22 березня 1933 р., статут зареєстровано 15 березня 1934 р. Підпоряд-
ковувався Волинському окружному Союзу сільськогосподарських і заробково-госпо-
дарчих кооперативів. Займався заготівлею молока і переробкою молочних продуктів. 

Звіт про діяльність кооперативу.

Волинське воєводське бюро фонду праці, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Wojewódzkie Biuro Funduszu pracy w Łucku
Ф. 201, 528 спр., 1935 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Організоване в 1934 р. Діяло у структурі Міністерства громадської опіки на основі 
закону від 16 березня 1933 р. із змінами відповідно до розпорядження президента 
Польщі від 24 жовтня 1934 р. «Про об’єднання фонду праці з фондом безробіт-
тя». Підпорядковувалось Головному бюро фонду праці. Нагляд за діяльністю 
бюро здійснював воєвода. До компетенції фонду праці належали: фінансування 
громадських робіт з метою подолання безробіття, громадське забезпечення праці, 
забезпечення робітників на випадок безробіття, тимчасова допомога безробітним, 
організація зайнятості молоді на суспільно-виховних засадах, консультування та 
професійна підготовка безробітних, допомога у створенні робочих місць, культур-
но-освітня акція для безробітних. Здійснювало нагляд за діяльністю повітових та 
міських комітетів фонду праці. Припинило діяльність у 1939 р.

Реєстраційні справи безробітних воєводства.

Волинський воєводський інспектор Загального закладу взаємного 
страхування, м. Луцьк Волинського воєводства
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektor Wojewódzki 
w Łucku 
Ф. 215, 737 спр., 1922 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Волинський відділ Польської дирекції взаємного страхування створений від-
повідно до розпорядження Міністерства фінансів від 23 грудня 1921 року. Зна-
ходився в м. Ковелі. Відділ очолював директор, який мав свою канцелярію. В 
повітах страхову службу очолювали інспектори. В наявності був великий штат 
оцінщиків, які їздили по всьому воєводству. В їх обов’язки входила оцінка майна 
перед страхуванням та оцінка застрахованого майна після нанесених йому збит-
ків. Відповідно до розпорядження президента Речі Посполитої від 27 травня 
1927 року Польська дирекція взаємного страхування реорганізована і названа 
Управлінням повсюдного взаємного страхування. В цьому році центр Волин-
ського воєводського інспектора перенесено до м. Луцька. Керівними органами 
управління на території воєводства були воєводський інспектор та повітові інс-
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пектори. В обов’язки як відділу, так і управління входило страхування людей від 
нещасних випадків, будівель та майна – від пожеж, тварин – від хвороб і нещас-
них випадків, сільськогосподарської продукції – від граду. Часто ця робота про-
водилася в примусовому порядку і на кабальних для страхувальників умовах. 
З  січня 1927 року на підставі розпорядження міністра віросповідань і освіти від 
27 липня 1923 року підлягають обстеженню шкільні будинки та майно з подаль-
шим обов’язковим страхуванням від вогню. Велика увага приділялась страху-
ванню в сільському господарстві. Тісно співпрацювали з сільськогосподарським 
товариством, Об’єднанням товариств градових, Союзом осадників та ін. З січня 
1929 року обов’язковому страхуванню від вогню підлягає майно в землеробсь-
ких господарствах. Для популяризації діяльності закладу активно використову-
валась агітація. При цьому брошури, листівки друкувалися двома мовами. 

Циркуляри, інструкції Польської дирекції взаємного страхування, Загаль-
ного закладу взаємного страхування, Волинського відділу Польської дирекції 
взаємного страхування, Волинського воєводського інспекторату Загального 
закладу взаємного страхування з питань страхування, з фінансових питань. 
Витяги з рішень воєводського інспектора про відшкодування збитків особам, 
які потерпіли від пожеж. Звіти про стан страхування у воєводстві. Бюджети, 
кошториси, фінансові звіти Волинського відділу Польської дирекції взаємно-
го страхування, Волинського воєводського інспекторату Загального закладу 
взаємного страхування. Документи про страхування нерухомого майна (1929). 
Звіти про виконання оцінних робіт інспекторами Волинського воєводства (1934 
– 1936). Листування з Польською дирекцією взаємного страхування, Загаль-
ним закладом взаємного страхування, повітовими інспекторами, магістратами, 
гмінними управліннями з питань страхування, з фінансових, господарських та 
кадрових питань.

Статистичні відомості про стан страхування будівель, посівів по воє-
водству. Протоколи ревізій повітових інспекторатів (1932). Відомості про спла-
ту страхових внесків. Справи про відшкодування збитків особам від пожеж. 
Відомості про видачу платні співробітникам воєводського і повітових інспек-
торатів. Особові справи співробітників. Списки службовців Волинського воє-
водського інспекторату, фахівців з таксації, осіб, які застрахували посіви від 
градобою, які зазнали збитків від пожеж, мешканців Луцька та Луцького пові-
ту, які побудували будинки та господарські будівлі в 1931 – 1932 рр., власників 
лісопильних заводів. Перелік застрахованих будівель. Заяви громадян про при-
йом на роботу, про надання позики на будівництво.

Луцька каса соціального страхування, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Ubezpieczalna społeczna w Łucku
Ф. 94, 8 спр., 1929 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Займалася страхуванням і наданням медичної допомоги робітникам і службов-
цям, які перебували на обліку в касі, виплачувала допомоги хворим і потерпілим 
від нещасних випадків, здійснювала контроль за надходженням внесків до каси 
соціального забезпечення. Припинила діяльність у 1939 р.

Справи про встановлення пенсій. Книга особових рахунків.
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Волинський воєводський громадський комітет зимової допомоги 
безробітним, м. Луцьк Волинського воєводства
Wołyński Wojewodzki Obywatelski Komitet Zimowey Pomocy Bezrobotnym 
w Łucku
Ф. 449, 2 спр., 1936–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Організований у 1936 р. за дорученням Загальнопольського громадського ко-
мітету зимової допомоги безробітним, який діяв під протекторатом президента 
Речі Посполитої. До його компетенції входило: організація і керівництво діяль-
ністю повітових громадських комітетів зі збору коштів, продуктів харчування, 
палива та інших пожертвувань для безробітних; організація лікарської допо-
моги; розподіл матеріальної допомоги між повітовими комітетами, проведен-
ня перевірок фінансової діяльності повітових комітетів, складання звітів для 
Загальнопольського комітету про роботу повітових та воєводського комітетів. 
Припинив діяльність у 1938 р.

Протоколи організаційних зборів гмінних і міських комітетів. Докумен-
ти (протоколи засідань виконавчого відділу комітету, протокол ревізії, список 
комітетів повіту) Луцького повітового комітету. Листування з повітовими, місь-
кими, гмінними комітетами про надання допомоги безробітним.

Луцький міський громадський комітет зимової допомоги 
безробітним, м. Луцьк Волинського воєводства
Miejski Komitet Obywatelski Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Łucku
Ф. 458, 2 спр., 1938–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Утворений в 1938 р. Підпорядковувався Луцькому повітовому громадському 
комітету зимової допомоги безробітним. Завданнями комітету були: збір та роз-
поділ коштів, продуктів харчування, одягу та палива для безробітних; організа-
ція благодійних акцій; працевлаштування безробітних. Припинив діяльність у 
1939 р.

Повідомлення комітету про внесення оплат для допомоги безробітним. 
Заяви громадян про звільнення від сплати внесків. Списки платників.

Ковельський повітовий комітет допомоги жертвам повені, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Powiatowy Komitet Pomocy Ofi arom Powodzi w Kowlu
Ф. 471, 2 спр., 1934–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Створений 26 липня 1934 р. у зв’язку з початком загальнопольської акції на-
дання допомоги жертвам повені. Підпорядковувався Волинському воєводському 
комітетові допомоги жертвам повені. Мета – збір коштів на відшкодування ма-
теріальних збитків жертвам повені. Комітет ліквідований розпорядженням воє-
водського комітету допомоги жертвам повені від 3 березня 1935 р. 

Документи (протоколи ревізійної комісії, звіти, листування, відомості 
про допомогу) Любитівського гмінного комітету допомоги жертвам повені. 
Протокол ревізійної комісії Велицького гмінного комітету допомоги жертвам 
повені.
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Луцький відділ Російського благодійного товариства в Польщі, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Русское Благотворительное Общество в Польше. Отдел в Луцке 
Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności w Polsce Oddział w Łucku
Ф. 62, 18 спр., 1925 – 1937 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Було організовано в 1925 р. виключно в благодійних цілях. Метою Російського 
благодійного товариства було надання духовної та матеріальної підтримки, до-
помоги в культурно-просвітніх потребах, а також надання правової допомоги 
польським громадянам російської національності, а також людям, які не мають 
громадянства, але є росіянами за національною приналежністю.

Протоколи засідань правління, ревізійної комісії, загальних зборів членів 
товариства. Протоколи засідань педради, зборів початкової школи Російського 
благодійного товариства. Виписки з протоколів батьківського комітету. Проект 
тимчасового положення про управління російською гімназією Російського бла-
годійного товариства. Відомості про російські гімназії в Польщі (1935). Листу-
вання з Кураторіумом Волинського шкільного округу, гімназією А. М. Коленко, 
російською гімназією про бюджет гімназії та з організаційних питань. Звіти 
про діяльність правління товариства (1936 – 1937). Звіти про грошові надход-
ження і витрати. Бюджет. Списки членів товариства. Відомості на видачу плат-
ні службовцям гімназії. Особові рахунки членів товариства. Інвентарна книга, 
опис справ і документів Луцького відділу товариства.

Луцький відділ еміграційного синдикату, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Syndykat Emigracyjny Sp. z O. O. Oddział w Łucku
Ф. 397, 8 спр., 1930 – 1933, 1935 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Восени 1929 р. в м. Варшава було створено Еміграційний синдикат з метою ко-
ординування еміграційного руху. До сфери його діяльності входило: вербування 
робітників для виїзду за кордон, організація збірних пунктів з відправки еміг-
рантів, надання інформації про умови еміграції, допомога в оформленні доку-
ментів на виїзд. У вересні 1930 р. почав діяти його перший окружний відділ у 
Львові, якому підпорядковувалися всі агентури у Львівському, Тернопільському 
і Станіславському воєводствах. Наприкінці 1930 р. Еміграційний синдикат мав 
11 агентур у Волинському воєводстві, 7 – у Поліському, 5 – у Львівському, по 4 
– у Тернопільському і Станіславському. Утворені в цей період еміграційні струк-
тури майже беззмінно функціонували аж до початку Другої світової війни.

Відомості еміграційного синдикату, щотижневі інформаційні бюлетені 
для емігрантів. Листування з еміграційним синдикатом у м. Варшаві з питань 
еміграції в Канаду. Заяви громадян з особовими документами про дозвіл на 
виїзд за кордон, про отримання закордонних паспортів для виїзду в Аргентину, 
Парагвай, Палестину та ін.
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УСТАНОВИ ОСВІТИ І НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Кураторіум Волинського шкільного округу, м. Ровно Ровенського 
повіту Волинського воєводства
Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego w Równem
Ф. 454, 4556 спр., 1920–1939 рр. Описи. Каталог. Пол. мова.
Відповідно до розпоряджень Ради Міністрів від 8 лютого 1921 р. та 23 лютого 
1921 р. було утворено Волинський шкільний округ з центром у м. Луцьку. Його 
територія відповідала території адміністративного округу, утвореного за розпо-
рядженням Ради Міністрів від 19 листопада 1920 р. на землях, на які поширю-
вався договір про прелімінарний мир, підписаний у Ризі в листопаді 1920 р. 
На чолі округу стояв делегат міністра віросповідань і освіти, який призначався 
цим міністром і йому безпосередньо підпорядковувався. Згідно з розпоряджен-
нями Ради Міністрів від 13 квітня 1922 р. та міністра віросповідань і освіти 
від 3 травня 1922 р. утворено Кураторіум Волинського шкільного округу з цен-
тром у м. Луцьку. Відповідно до цих розпоряджень на Волинське воєводство 
поширилась дія Закону Речі Посполитої від 4 червня 1920 р. про тимчасовий 
устрій шкільної адміністрації. Розпорядженням міністра віросповідань і освіти 
від 26 жовтня 1922 р. місцеперебування куратора шкільного округу було пере-
несено до м. Ровно. Згідно з розпорядженням міністра віросповідань і освіти від 
7 липня 1932 р. утворено Кураторіум Луцького шкільного округу з центром у 
м. Луцьку, з 1 вересня 1932 р. – у м. Ровно. Відповідно до розпорядження Ради 
Міністрів від 15 травня 1937 р. утворено Кураторіум Волинського шкільного 
округу з центром у м. Ровно. Підпорядковувався Міністерству віросповідань і 
освіти. До компетенції кураторіуму належало: керівництво всіма державними 
спеціальними і початковими навчальними та навчально-виховними закладами; 
нагляд за приватними школами і позашкільним вихованням та освітою; складан-
ня проекту бюджету шкільного округу; керівництво шкільними кадрами; кура-
тор надавав щорічні звіти міністру віросповідань і освіти про стан шкільництва 
та освіти в окрузі. Припинив діяльність у 1939 р.

Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства віросповідань і осві-
ти, Міністерства фінансів, кураторіуму про організацію шкіл, бібліотек, літніх 
таборів, екскурсій, проведення курсів для вчителів, з фінансових, кадрових пи-
тань та ін. Інструкція про внутрішній розпорядок кураторіуму (1926). Доку-
менти (проекти організації, листування, списки та ін.) про роботу приватних 
польських, єврейських, чеських та ін. шкіл. Листування з шкільними інспекто-
ратами воєводства, гімназіями, школами про будівництво шкіл, про вечірні кур-
си з ліквідації неписьменності, забезпечення шкіл підручниками, з фінансових 
та кадрових питань. Статистичні дані про початкові та семирічні школи, націо-
нальний склад учнів і вчителів (1936). Плани фінансово-господарської діяль-
ності кураторіуму, шкільних інспекторатів, гімназій, сільськогосподарських і 
професійних шкіл (1939). Звіти про виконання фінансово-господарського пла-
ну кураторіуму, шкільних інспекторатів, гімназій, шкіл (1934–1935). Фінансові 
документи (звіти про виконання бюджету, баланси, відомості, книга бюджет-
них витрат і кредитів) кураторіуму. Бюджети шкіл воєводства (1922). Місячні 
звіти про видатки гімназій, ліцеїв, професійних шкіл. Документи (протоколи, 
проекти, кошториси, рахунки, списки) про будівництво шкіл у воєводстві. 
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Журнал реєстрації кореспонденції редакції офіційного видання кураторіуму 
(1924–1936). Протоколи перевірки фінансово-господарської діяльності шкіль-
них інспекторатів воєводства. Декларації жителів, зібрані при проведенні 
шкільного плебісциту про мову навчання в школах (1925). Документи (роз-
порядження, інформації, інструкції, звіти, списки) про хід навчання вчителів 
та молоді протиповітряної оборони. Особові справи службовців кураторіуму, 
шкільних інспекторів, директорів, учителів шкіл воєводства. Документи про 
призначення, переміщення та звільнення вчителів. Особові рахунки вчителів. 
Відомості на видачу платні вчителям воєводства. Відомості про призначення 
тарифних розрядів учителям. Особові картки вчителів. Анкетні дані вчителів. 
Документи (заяви, свідоцтва, довідки) про прийняття учнів у Ровенську пер-
шу приватну восьмикласну гімназію. Атестати зрілості, свідоцтва випускни-
ків гімназій. Списки вчителів навчальних закладів. Список початкових шкіл 
Ровенського повіту (1923). Заяви службовців кураторіуму про прийом у касу 
взаємодопомоги, видачу позик, заяви вчителів про видачу посвідчень особи.

Шкільні інспекторати
2 фонди, 1846 спр., 1920–1939 рр. Описи. Пол., укр. мови.
Ковельський шкільний інспекторат, м. Ковель Ковельського повіту Волинського 
воєводства 
Inspektorat Szkolny Powiatu Kowelskiego, ф. 349, 3 спр., 1920–1922 рр. Опис. 
Пол. мова
Луцький шкільний інспекторат, м. Луцьк Волинського воєводства 
Inspektorat Szkolny Łucki, ф. 38, 1843 спр., 1921–1939 рр. Опис. Каталог. Пол., 
укр. мови.

У зв’язку з утворенням Волинського округу, повітів та органів повітового са-
моврядування відповідно до розпоряджень Генерального комісара східних зе-
мель від 9 вересня 1919 р. та 5 листопада 1919 р., розпочали діяльність шкільні 
повітові інспекторати. До їх компетенції належало керівництво початковими і 
професійними школами, закладами дошкільного виховання та позашкільної ос-
віти. Підпорядковувались окружному шкільному інспектору; згідно з розпоряд-
женням Ради Міністрів від 8 лютого 1921 р. – делегатові міністра віросповідань 
і освіти, який очолював Волинський шкільний округ; з травня 1922 р. – Кура-
торіуму Волинського шкільного округу, з липня 1932 р. – Кураторіуму Луцького 
шкільного округу. Відповідно до розпоряджень президента Речі Посполитої від 
4 липня 1933 р. та міністра віросповідань і освіти від 14 липня 1933 р. Луць-
кий шкільний округ було поділено на шкільні округи, які охоплювали один чи 
кілька повітів. На чолі округи стояв шкільний інспектор, який безпосередньо 
підпорядковувався куратору Луцького шкільного округу, з травня 1937 р. – Во-
линського шкільного округу. Здійснювали керівництво державними і приватни-
ми школами, дошкільними закладами на території повітів; розробляли проек-
ти мережі початкових загальних шкіл; з дозволу куратора відкривали загальні 
школи, дошкільні заклади, вечірні курси; надавали куратору пропозиції щодо 
призначення, переміщення та звільнення директорів і вчителів шкіл; щорічно 
звітували перед куратором Волинського шкільного округу про стан дошкільно-
го, шкільного і позашкільного виховання. Припинили діяльність у 1939 р.
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Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства віросповідань і ос-
віти, Кураторіуму Волинського шкільного округу про освітньо-виховну роботу, 
з адміністративних, кадрових та фінансово-господарських питань. Протоколи 
з’їздів, конференції директорів державних та приватних шкіл м. Луцька, учи-
тельських конференцій Луцького повіту. Протоколи засідань педагогічних рад 
шкіл м. Луцька. Протоколи батьківських зборів шкіл Луцького повіту. Плани 
реорганізації шкільної справи. Плани роботи Луцького шкільного інспектора-
ту, міжшкільної учительської комісії з фізичного виховання, дитячих садків. 
Програми культурно-освітньої роботи, позашкільної освіти. Документи гмін 
Луцького повіту про освітньо-виховну роботу, з адміністративних, фінансово-
господарських та кадрових питань. Звіти про роботу інспекторату. Звіти про 
перевірку шкіл, стан початкових шкіл (1924), дошкільне виховання, позашкіль-
ну освіту, діяльність молодіжних організацій Луцького повіту. Повідомлення 
і рапорти завідуючих шкіл, учителів про захворюваність учнів, нестачу вчи-
телів, ремонт шкільних приміщень та нестачу палива. Листування з Кураторіу-
мом Волинського шкільного округу про будівництво, відкриття та ремонт шкіл, 
викладання російської та української мов, позашкільне навчання, про дозвіл на 
утримання приватних шкіл, виділення земельних ділянок для шкіл, з кадро-
вих та фінансових питань. Статистичні дані про кількість учителів, керівників 
шкіл, про роботу і керівників позашкільної освіти, діяльність бібліотек, кіль-
кість неграмотних допризовників у повіті. Фінансово-господарські плани та 
звіти шкільного інспекторату. Книга обліку шкіл та вчителів Луцького повіту. 
Анкети, дипломи, особові справи вчителів. Відомості на видачу платні вчите-
лям шкіл повіту. Свідоцтва учнів. Персональні картки медогляду учнів. Спис-
ки шкіл, дитячих садків. Списки працівників шкільного інспекторату. Списки 
завідуючих та вчителів шкіл, членів учительської організації «Огніско», шко-
лярів. Заяви вчителів про прийом на роботу та переміщення по службі. Заяви та 
скарги громадян. Документи (повідомлення, рішення, декларації) Ковельсько-
го шкільного інспекторату про прийняття та звільнення вчителів. Копії платіж-
них відомостей директорів, учителів шкіл м. Ковеля і повіту.

Луцька державна гімназія ім. Т. Костюшка, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki w Łucku 
Ф. 70, 1476 спр., 1918 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Восени 1917 року з ініціативи Польського виконавчого комітету при початковій 
школі ім. Королеви Ядвіги неофіційно відкрито перші класи гімназії. З 8 листо-
пада цього ж року вони знаходяться під опікунством Гуртка польської матиці 
шкільної. В 1918 році офіційно починає діяти приватна гімназія ім. Т. Костюшка 
з гуманітарним нахилом. У 1920 році отримує статус державної гімназії. При 
гімназії діяло Товариство опіки над учнями. Форма навчання була змішаною, 
навчання велося польською мовою. Розпорядженням Міністерства віроспові-
дань і освіти від 22 квітня 1927 р. запроваджується обов’язкове навчання ук-
раїнської мови в державних середніх школах: 3 години на тиждень в І–V класах 
та 2 години на тиждень в VI–VIII класах. Після прийняття шкільної реформи 
1932 року реорганізована в 4-річну гімназію, а також при ній було створено лі-
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цей, у якому були математично-фізичний та гуманітарний класи. З 1933 року до 
1 класу гімназії приймаються учні з 12 років. Підпорядковувалась Кураторіу-
му Волинського шкільного округу та Кураторіуму Луцького шкільного округу. 
Припинила діяльність у вересні 1939 р.

Циркуляри, директивні вказівки Міністерства віросповідань та осві-
ти, Міністерства фінансів, Кураторіуму Волинського шкільного округу про 
обов’язкове вивчення української мови (1927 – 1928), підвищення кваліфіка-
ції вчителів, позашкільну освіту, військову підготовку та фізичне виховання 
учнів, методику викладання латинської мови, оплату навчання, з організацій-
них, методичних, господарських, кадрових питань, про вивчення католицької 
релігії. Книги наказів і розпоряджень директора гімназії. Протоколи засідань 
педагогічної ради, методичних нарад, комісій, батьківських зборів. Плани та 
звіти про роботу гімназії. Звіти про науково-виховну роботу, успішність, фіз-
виховання учнів. Звіти класних керівників про роботу в класах. Листування з 
Кураторіумом Волинського шкільного округу з організаційних, господарських, 
фінансових, кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Протоколи 
екзаменаційних комісій. Методичні вказівки до проведення екзаменів. Інструк-
ція з проведення екзаменів на атестат зрілості, екзаменаційні листи. Статис-
тичні звіти про роботу гімназії, про кількість учнів. Відомості про кількість 
службовців гімназії. Бюджети. Фінансові звіти. Загальний журнал гімназії. 
Класні журнали. Програми для класів. Інвентарна книга гімназії. Характерис-
тики, особові справи, облікові картки вчителів. Відомості на видачу платні 
вчителям. Договори про роботу вчителів. Індивідуальні картки, персональні 
справи учнів. Свідоцтва про освіту учнів. Списки вчителів та учнів. Заяви про 
прийняття в гімназію, про звільнення від плати за навчання. Копії посвідчень 
працівників та учнів гімназії.

Луцька приватна змішана гімназія ім. Г. Коллонтая, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Ks. H. Kołłątaja w Łucku
 Ф. 71, 655 спр., 1924 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
За сприяння Луцького гуртка Товариства учителів середніх і вищих шкіл 8 лю-
того 1924 року відкрито приватну учительську семінарію гуртка Товариства 
учителів середніх і вищих шкіл. Товариство опікувалось семінарією до березня 
1928 року. На зміну було створене Луцьке товариство підтримки приватної учи-
тельської семінарії гуртка Товариства учителів середніх і вищих шкіл. З цього ж 
року семінарія отримує нову назву: Луцька приватна учительська змішана семі-
нарія ім. Г. Коллонтая. З лютого 1929 року семінарія отримує права державної 
школи. З шкільною реформою 1932 року приватна учительська семінарія з пра-
вами шкіл державних була ліквідована, а на її місці у 1934 році створена чотири-
класна гімназія ім. Г. Коллонтая. Підпорядковувалась Кураторіуму Волинського 
шкільного округу. Створювалася з метою виховання висококваліфікованих учи-
телів з місцевого населення для Волині і Полісся, культурного розвитку молоді 
та підготовки до вступу в ліцеї та вищі навчальні заклади. Навчання почалося 
з грудня 1923 року. До першого класу приймались діти з 12 років при умові 
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закінчення початкової школи і здачі вступних екзаменів. Учні були різних націо-
нальностей. Предмети викладались польською мовою. Навчання було платне. 
Гімназія фінансувалася з бюджету магістрату м. Луцька та інших інституцій. 
При семінарії в 1928 році було створено інтернат для учениць, які були з неза-
можних сімей.

Директивні вказівки Міністерства віросповідань та освіти, Кураторіу-
му Волинського шкільного округу, Головного правління товариства вчителів 
середніх та вищих шкіл з організаційних, методичних та фінансових питань. 
Протоколи засідань педагогічної ради, наглядової ради, екзаменаційної комісії, 
батьківського комітету. Статути семінарії. Статут товариства вчителів середніх 
та вищих шкіл. Положення про службові обов’язки вчителів державних шкіл. 
Документи (статут, протоколи загальних зборів, фінзвіт, списки) про роботу 
товариства опіки над семінарією. Плани, програми, звіти про виховну роботу. 
Звіти про роботу педагогічної ради, опікунської комісії, комітетів учнівських 
організацій та гуртків. Листування з Кураторіумом Волинського шкільного 
округу з методичних, господарських та кадрових питань. Бюджети семінарії 
і школи. Фінзвіти семінарії, гімназії і школи. Касова книга. Статистичні відо-
мості про національний склад та кількість учнів семінарії, гімназії та школи. 
Шкільний журнал. Правила для класних керівників семінарії. Відомості та 
картки успішності учнів. Екзаменаційні роботи випускників. Особові справи 
вчителів. Відомості на видачу платні службовцям семінарії і школи. Анкети 
учнів. Санітарні книги. Атестати зрілості. Свідоцтва про освіту учнів. Списки 
вчителів, учнів. Заяви про прийняття на роботу, на навчання, про відпустки, 
звільнення від оплати за навчання.

Луцька приватна змішана українська гімназія товариства ім. Лесі 
Українки, м. Луцьк Волинського воєводства
Приватна Коедукаційна Гімназія з викладовою українською мовою 
Товариства ім. Лесі Українки в Луцьку 
Prywatne koedukacyjne gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania 
Towarzystwa im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ф. 73, 223 спр., 1917 – 1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.
На базі державної чоловічої гімназії (відкрилася в Луцьку 1895 р.) у 1918 р. була 
створена Луцька приватна чоловіча українська гімназія. Її утримувало Товарис-
тво викладачів і працівників Луцької чоловічої гімназії на чолі з директором 
гімназії Іваном Власовським. Керівництво і контроль за роботою гімназії здій-
снював кураторіум Волинського шкільного округу. Гуманітарна гімназія мала 
вісім класів та паралельні відділення при класах. З 1923 р. в гімназії вводиться 
спільне навчання для хлопців та дівчат, вона стає Луцькою приватною змішаною 
українською гімназією. З 1924 р. при гімназії створений клуб шкільної молоді 
«Юнак», у якому діяли секції (спортивна, літературна, драматична, музична, ес-
перантська, жіноча, секція радіо), бібліотека, читальня, газета «Промінь». В кін-
ці жовтня 1926 р. концесіонером гімназії стає Євген Петриківський, і вона стає 
Луцькою змішаною українською гімназією Є. Петриківського. З вересня 1929 р. 
обов’язки з ведення та утримання гімназії взяло на себе товариство ім. Лесі Ук-
раїнки. Деякий час в гімназії працювали М. Левицький та Я. Галан, головою 
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батьківського комітету був Г. Степура. Луцька приватна українська гімназія то-
вариства ім. Лесі Українки припинила свою діяльність у 1939 р. 

Циркуляри, директивні розпорядження Кураторіуму Волинського шкіль-
ного округу з навчально-виховних питань. Копія протоколу пленарного засі-
дання педагогічної ради. Статути гімназії, Луцького товариства ім. Лесі Україн-
ки, учнівських гуртків і православного братства Святого Архістратига Михаїла 
при гімназії. Протоколи засідань предметних комісій, екзаменаційної комісії, 
батьківського комітету, управи товариства ім. Лесі Українки. Плани виховної 
роботи. Звіти про роботу гімназії. Листування з Міністерством віросповідань 
і освіти, Кураторіумом Волинського шкільного округу, товариством ім. Лесі 
Українки, українським педагогічним товариством «Рідна школа» в м. Львові 
з навчально-виховних, адміністративно-господарських, фінансових, кадрових 
питань. Бюджети гімназії. Статистичні відомості про соціальне походження, 
вік, місце проживання учнів. Відомості про успішність учнів, про бібліотечний 
фонд гімназії. Програми викладання предметів, екзаменів. Хроніка подій гім-
назії. Алфавітний каталог книг бібліотеки гімназії. Розклади уроків. Особові 
справи викладачів. Відомості на видачу платні працівникам гімназії. Персо-
нальні справи, облікові картки, індивідуальні листи та картки медогляду учнів. 
Журнали і табелі успішності учнів. Свідоцтва про закінчення школи. Атестати 
зрілості учнів. Списки працівників гімназії, учнів. Заяви про прийняття на ро-
боту, звільнення від оплати за навчання.

Луцька приватна змішана торгова гімназія Польської матиці 
шкільної, м. Луцьк Волинського воєводства
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie P. M. S. w Łucku
Ф. 12, 455 спр., 1920 – 1940 рр. Описи. Пол. мова.
Інформація про середню професійну торгову школу Польської матиці шкільної 
зустрічається в документах з 1920 року. Навчання було трикласним. В 1935 році 
школа реорганізована в торгову гімназію з чотирикласним навчанням. Школа і 
гімназія були змішаного типу. Предмети викладались польською мовою. У вере-
сні 1939 року припинила свою діяльність як приватна торгова гімназія.

Протоколи засідань педагогічної ради. Протоколи випускних екзаменів. 
Річні звіти про стан фізвиховання. Класні журнали. Четвертні оцінки учнів. Осо-
бові справи, свідоцтва учнів школи. Списки учнів. Заяви про вступ до школи.

Луцька єврейська гімназія ім. Мойсея Глікліха, 
м. Луцьк Волинського воєводства 
Gimnazjum Koedukacyjne z polskim językiem nauczania Mojżesza Gliklicha 
w Łucku 
Ф. 20, 82 спр., 1923 – 1939 рр. Опис. Ідиш, пол. мова.
Діяльність змішаної гімназії прослідковується з 1918 року. Навчались діти єв-
рейської національності протягом 8-ми років. Більше уваги приділялось гумані-
тарним предметам. Припинила своє існування у 1939 році. 
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Листування з Кураторіумом Луцького шкільного округу. Протоколи екза-
менів. Річні оцінки учнів. Атестати зрілості. Списки учнів. 

Луцька російська гімназія Луцького відділу Російського благодійного 
товариства в Польщі, м. Луцьк Волинського воєводства
Gimnazjum Koedukacyjne Rosyjskiego T-wa Dobroczynności w Łucku 
Ф. 72, 29 спр., 1925, 1927 – 1937 рр. Описи. Рос., пол. мови.
Створювалась як приватна змішана гімназія для дітей російської національ-
ності, православного віросповідання з російською мовою навчання. Налічу-
вала 8 класів. Керувалась положеннями для середніх навчальних закладів, що 
діяли на території Польщі. При ній існувала початкова 6-класна школа та був 
створений інтернат. Управління справами гімназії здійснювалось правлінням 
благодійного товариства, опікунською радою при гімназії, педагогічною ра-
дою гімназії та батьківським комітетом. Утримувалась за кошти, які надходи-
ли від сплати за навчання, пожертвування, субсидії благодійного товариства, 
відсотки з капіталу.

Протоколи засідань предметних і класної комісій, батьківського комітету, 
батьківських зборів. Проект тимчасового положення про управління гімназією. 
Класні журнали. Листування з Луцьким відділом Російського благодійного то-
вариства з адміністративних питань. Шкільні свідоцтва учнів. Контрольні ро-
боти учнів з латинської мови.

Школи
14 березня 1923 року Рада Послів Ліги Націй остаточно визнала східний кордон 
Польщі, погодившись тим самим з приналежністю Східної Галичини, Волині, 
Західної Білорусі і Віленщини до Польської держави. З метою національної 
асиміляції українців, перетворення їх на поляків у 1924 році сейм ухвалив закон 
про освіту, що перетворив більшість україномовних шкіл на двомовні заклади 
(“утраквістичні”) з переважанням польської мови. Конституційна вимога вжи-
вання двох мов в адміністрації та суді ігнорувалась.
 Особливий резонанс викликала реформа, впроваджена міністром віросповідань 
і освіти Янушем Єнджеєвичем у березні 1932 року. Передбачалось посилення 
політичної спрямованості навчання і виховання. На перший план ставилась ідея 
польської державності. Також значно збільшилось втручання держави в навчаль-
но-виховний процес. Усе це було критично оцінено громадськістю і педагогічни-
ми колами. Реформа торкнулась початкових, середніх і фахових шкіл. Припини-
ли існування виділові 7- і 8-класні школи, на місці яких були створені початкові 
школи. Початкові школи були 3-х ступенів: І ступеня – чотирикласні; ІІ ступеня 
– шестикласні; ІІІ ступеня – семикласні. Основною загальною школою ставала се-
микласна. Термін навчання у всіх школах був однаковим – 7 років. Це пояснюєть-
ся тим, що в школах першого і другого ступенів у деяких класах навчались по 
два-три роки. Так, школи І ступеня визначалися чотирикласними, де в третьому 
класі діти вчилися два роки, а в четвертому – три роки. Школи ІІ ступеня вважа-
лися шестикласними. В перших п’яти класах діти навчалися по одному року, а в 
шостому – два роки. Школи ІІІ ступеня були семикласними з однорічним строком 
навчання в кожному класі. Розпорядженням міністра віросповідань і освіти від 
22 липня 1937 року 7-класні школи приватні з 15 листопада 1937 року перейме-
новувались на публічні школи приватні ІІІ ступеня. Приватні школи та наукові і 
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виховні заклади підлягали під компетенцію Кураторіуму Волинського шкільного 
округу, шкільним інспекторатам. З вересня 1939 року була здійснена реорганіза-
ція чи ліквідація освітніх закладів.

Луцька семикласна школа № 2 ім. Станіслава Яховича, м. Луцьк Волинського 
воєводства
7-kl. Publiczna Szkoła Powszechna № 2 im. Jachowicza w Łucku, ф. 14, 123 спр., 
1918 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Луцька семикласна школа № 3, м. Луцьк Волинського воєводства
Publiczna 7-kl. Skoła Powszechna Męska № 3 w Łucku, ф. 15, 155 спр., 1923 – 
1940 рр. Опис. Пол. мова. 
Луцька семикласна українська школа № 4, м. Луцьк Волинського воєводства, 
з 1939 р. – Волинської області
7-kl. Publ. Szkoła Powszechna № 4 w Łucku, ф. 16, 219 спр., 1918 – 1940 рр. Опис. 
Укр., рос., пол. мови.
Луцька семикласна школа № 5, м. Луцьк Волинського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna 7 kl. № 5 w Łucku, ф. 259, 2 спр., 1925 – 1926 рр. 
Опис. Пол. мова.
Луцька семикласна школа № 6, м. Луцьк Волинського воєводства
7-kl. Szkoła Powszechna № 6 w Łucku, ф. 19, 149 спр., 1925 – 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.
Луцька семикласна жіноча школа № 7 ім. Марії Конопницької, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego № 7 im. M. Konopnickiej w Łucku, 
ф. 17, 65 спр., 1920 – 1921, 1926 – 1927, 1931 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Луцька семикласна школа № 8, м. Луцьк Волинського воєводства 
7-kl. Publiczna Szkoła Powszechna № 8 w Łucku, ф. 257, 9 спр., 1934 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.

Циркуляри, розпорядження, повідомлення Міністерства віросповідань і 
освіти, Кураторіуму Волинського шкільного округу, луцького шкільного інс-
пектора. Розпорядження директорів шкіл із загальних питань. Протоколи засі-
дань педагогічних рад шкіл. Копія протоколу засідання завідувачів початкових 
шкіл. Класні журнали. Книги оцінок та відомості успішності учнів. Протоко-
ли екзаменаційних комісій. Листування з Міністерством віросповідань та ос-
віти, Кураторіумом, луцьким шкільним інспектором, магістратом м. Луцька з 
навчально-виховних, адміністративно-господарських та фінансових питань. 
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Хроніка подій шкіл. 
Шкільні свідоцтва, облікові картки учнів. Картки медогляду учнів. Санітарні 
книги школи. Метричні дані учнів. Списки вчителів, учнів. Заяви батьків про 
прийом до школи та про звільнення від оплати за навчання.

Копачівська школа, с. Копачівка Луцького повіту 
Волинського воєводства 
Szkoła Powszechna w Kopaczówce 
Ф. 407, 7 спр., 1928 – 1929, 1938 – 1941, 1943 – 1944 рр. Опис. Пол. мова.
Початкова школа в Копачівці створена в 1919 році. Навчання велося польською 
мовою. З 15 листопада 1937 року 3-класна публічна початкова школа перейме-
нована на публічну початкову школу ІІ ступеня. 
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Лекційний, шкільні та класні журнали. Журнал оцінки поведінки і ус-
пішності учнів.

Луцька двокласна приватна школа, м. Луцьк Волинського воєводства
Ф. 526, 1 спр., 1931 – 1932 рр. Опис. Пол. мова.
Діяльність простежується за документами архіву за 1931–1935 роки. Навчання 
проводилось польською мовою.

Класний журнал.

Луцька єврейська приватна змішана початкова школа ім. Шолома 
Алейхема, м. Луцьк Волинського воєводства 
7 kl. żydowska szkola powszechna Zjednoczenia szkól żydowskich w Łucku
Ф. 21, 99 спр., 1926 – 1939 рр. Опис. Ідиш, пол. мова
Створена при Об’єднанні єврейських шкіл у 1926 році як п’ятикласна приватна 
початкова школа з іудейською мовою навчання. На червень 1930 року – семи-
класна приватна початкова школа. Предмети викладались мовою ідиш та поль-
ською. Припинила діяльність у вересні 1939 року.

Директивні вказівки Головного управління Об’єднання єврейських шкіл, 
Луцького шкільного інспектора. Протоколи засідань педагогічної ради. Пос-
танови загальних зборів школи. Повідомлення шкільного інспектора про від-
криття школи. Звіти шкільного інспектора про перевірку школи. Листування з 
луцьким шкільним інспектором, Луцьким повітовим староством, єврейською 
гміною, іншими установами з навчальних, адміністративних, господарських 
питань. Книга реєстрації кореспонденції. Бюджет школи. Касові книги. Ста-
тут товариства «Об’єднання єврейських шкіл». Документи спортивного това-
риства „Ютжня”. Класні журнали. Книга обліку успішності учнів. Свідоцтва. 
Атестати. Особові справи учнів. Список учителів.

Луцька шестикласна російська школа, м. Луцьк Волинського воєводства 
Prywatna 6 kl. Szkola Powsz. Rosyjskiego T-wa Dobroczynności w Łucku 
Ф. 527, 5 спр., 1934 – 1936 рр. Опис. Рос., пол. мови.
Створена при Російському благодійному товаристві. Діяльність простежується 
з 1933 року.

Класні журнали. 

Луцька чеська приватна початкова школа, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Prywatna szkola powszechna Czeskej Macierzy Szkolnej w Łucku
Ф. 18, 46 спр., 1929 – 1939 рр. Опис. Чес., пол. мови.
Діяльність простежується з 1929 року. Школа була змішаного типу. Навчання 
було платне. Предмети викладались чеською мовою. Станом на 1934/1935 нав-
чальний рік налічувалось 3 класи. Припинила діяльність у вересні 1939 року. 
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Класні журнали. Книги обліку успішності учнів. Книга обліку вхідної 
кореспонденції. Особові анкети учнів.

Луцька професійна школа перепідготовки, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Łucku
Ф. 13, 95 спр., 1927 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Була організована в 1925 році. Учнями школи могли стати особи, які закінчили 
початкові семирічні школи або які працювали за тією чи іншою спеціальністю. 
Готувала бухгалтерів, пекарів, малярів, перукарів, слюсарів, шоферів та спе-
ціалістів інших професій. Припинила діяльність у 1939 році.

Циркуляри Кураторіуму Волинського шкільного округу. Накази дирек-
тора школи із загальних питань. Протоколи засідань педагогічної ради. Листу-
вання з Кураторіумом Луцького шкільного округу, луцьким шкільним інспек-
тором, ремісничою палатою та іншими установами з навчально-виховних, 
адміністративно-господарських та фінансових питань. Журнали розпису нав-
чальної програми. Відомості успішності та відвідування школи учнями. Екза-
менаційні роботи. Класні журнали. Особові справи та список учнів. Свідоцтва 
про закінчення школи, метричні витяги. Документи спілки польського Черво-
ного Хреста при школі.

МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

Державний епідемічний шпиталь № 2, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Państwowy Szpital Epidemiczny № 2. W. w Łucku
Ф. 39, 26 спр., 1921 – 1923 рр. Опис. Каталог. Пол. мова.
Згідно з інструкцією Головного надзвичайного комісаріату по боротьбі з епі-
деміями для загального управління протиепідемічною кампанією восени 1920 р. 
у м. Ковелі було створене відділення цього комісаріату, діяльність якого охоплю-
вала Ковельський, Володимирський, Луцький, Ровенський, Дубенський, Креме-
нецький повіти. Відділення очолював Надзвичайний комісар по боротьбі з епі-
деміями на Волині. Інструкція зобов’язувала його створити на території повітів 
епідемічні шпиталі, дезінфекційні колони, лазні, пункти запобіжних щеплень, 
контрольно-житлові пункти, призначити повітових епідемічних лікарів та конт-
ролювати їх діяльність. 
Державний епідемічний шпиталь № 2 почав функціонувати в Луцьку в листо-
паді 1920 р. Підпорядковувався Ковельському відділенню Головного надзвичай-
ного комісаріату по боротьбі з епідеміями. З 1923 р. знаходився на утриманні 
Повітового відділу, який і ліквідував шпиталь 1 вересня 1926 р. 

Тимчасові інструкції для лікарів шпиталю. Місячні звіти шпиталю. Зві-
ти про рух хворих. Листування з Ковельським відділенням Головного надзви-
чайного комісаріату по боротьбі з епідеміями з фінансових та організаційних 
питань. Фінансові звіти. Книги нарахування та обліку надходжень коштів за 



184

Державний архів Волинської області

лікування. Відомості на видачу платні персоналу шпиталю. Книги запису хво-
рих. Облікові картки на хворих-сиріт. Список працівників шпиталю.

Луцька повітова лікарня, м. Луцьк Волинського воєводства
Szpital powiatowy w Łucku
Ф. 41, 241 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол., рос. мови.
Почала функціонувати 1919 р. на базі Луцької повітової земської лікарні. Була 
у віданні Луцького повітового сеймику. Відповідно до Тимчасової інструкції 
Міністерства громадського здоров’я від 28 лютого 1921 р. перейшла у підпо-
рядкування Волинського воєводського управління здоров’я. Діяльність лікарні 
контролював луцький повітовий лікар. Припинила діяльність у 1939 р.

Протоколи засідань лікарської комісії. Книги запису хворих. Книга облі-
ку руху хворих. Історії хвороб. Бухгалтерські документи. Касова книга (1927 
– 1936). Відомості про нарахування і збір грошей за лікування. Відомості про 
видачу платні працівникам лікарні. Списки дітей для проведення щеплень.

Луцька єврейська лікарня, м. Луцьк Волинського воєводства
Szpital Żydowski w Łucku
Ф. 279, 56 спр., 1924 – 1939 рр. Пол., рос. мови.
Лікарня існувала в Луцьку з другої половини ХІХ ст. Керівництво та нагляд за 
роботою лікарні і призначення на посади лікарів здійснювала Луцька єврейська 
релігійна гміна. Безпосереднє управління здійснювали рада і директор лікарні. 
Джерелами утримання були асигнування з управління гміни, щоденна оплата 
пацієнтами лікування, дотації магістрату, добровільні пожертвування. Лікарня 
була загальною для єврейського населення та населення інших національнос-
тей. Надавала медичну допомогу хворим з різними захворюваннями, окрім за-
разних, венеричних та психічних. Мала загальне та пологове відділення. 

Книга протоколів засідань лікарняної ради. Картки, історії хвороб. Го-
ловні, касові книги. Книги реєстрації хворих. Журнали реєстрації кореспон-
денції.

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ, ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОВАРИСТВА

Українська парламентарна репрезентація Волині, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Ukraińska Parlamentarna Reprezentacja Wołynia
Ф. 60, 12 спр., 1923, 1926 – 1927, 1931 – 1934, 1936 – 1939 рр. Опис. Ка-
талог. Укр., пол. мови.
Заснована послами та сенаторами, які пройшли до сейму і сенату Польщі від Во-
лині в листопаді 1930 року. Очолила національно-церковний рух. Вела боротьбу 
за українську державність, національну церкву на Волині й інших українських 
землях у складі Другої Речі Посполитої. Ними було встановлено контроль за 
маєтками Луцького братства. Також волинськими послами було запропоновано 
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створення церковно-громадського об’єднання, яке взяло б на себе основну роль у 
розмосковленні церкви. В результаті підготовчої роботи 19 листопада 1931 року 
було засновано Товариство імені митрополита Петра Могили в Луцьку. Одним 
з головних завдань було проведення роботи з дерусифікації: проведення бого-
служінь у церквах та навчань у семінаріях і школах “на живій українській мові”. 
Важливим досягненням парламентарів стала висвята на вікарного єпископа лу-
цького архімандрита Полікарпа (Сікорського) (1932). Сприяла відкриттю про-
світянських хат, кооперативів, освітніх закладів. Припинила свою діяльність у 
вересні 1939 року.

Протокол засідання президії комітету дня пам’яті С. Петлюри (1937). 
Листування з послами П. Певним, С. Тимошенком, окружним управлінням 
ВУО, „Рідною хатою”, Союзом українок-емігранток та ін. про вибори послів 
до сейму, відкриття українських шкіл, про парафії, будівництво церков, бого-
служіння українською мовою, про Волинський український театр у м. Луць-
ку, ІV з’їзд Української політичної еміграції, проведення днів пам’яті Ю. Піл-
судського, С. Петлюри, Т. Шевченка, надання польського підданства, роботи. 
Статті, доповіді, виступи посла сейму С. Козицького проти ополячення, про 
українську школу, церкву, політику, землю, „Просвіту”. Звіт, резолюція мітин-
гу українських послів сейму в м. Ровно (1934). Повідомлення про організацію 
похорону М. Левицького. Автобіографія посла С. Тимошенка.

Луцький секретаріат Українського посольського клубу, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Ф. 410, 9 спр., 1922 – 1923 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Створений 17 грудня 1922 року після виборів до Національних Зборів (сейму 
та сенату) Польщі, які відбулись 5 листопада цього ж року. В обов’язки секре-
таріату входило інформування населення про діяльність УПК в сеймі та сенаті 
та проведення їх політики на місцях, надання юридичної допомоги населенню 
(з відома місцевої влади і УПК) у звільненні з-під арешту українців, звинува-
чених у політичній діяльності, в захисті української мови, розгляді скарг щодо 
фальсифікації виборів до сейму і сенату, у вирішенні релігійних питань, про-
веденні комасації земель та ін. Підпорядковувався Українській парламентарній 
репрезентації в м. Луцьку, Українському посольському клубу Української парла-
ментарної репрезентації у Варшаві. 

Протокол засідання послів сейму та сенату і працівників посольського 
клубу. Інструкція для секретаріатів Українського посольського клубу. Доповідь 
секретаря клубу про роботу. Стенографічні звіти засідань сейму. Законопроек-
ти та пропозиції, що виносились послами на розгляд сейму. Відомості та заяви 
для інтерпеляцій. Листування з Українською парламентарною репрезентацією 
у Варшаві про зловживання польської влади, арешти, вибори до сейму і сенату, 
надання допомоги та ін. Журнал реєстрації кореспонденції. Касова, квитанцій-
на книжки Української парламентарної репрезентації Волині. Списки, адреси 
послів сейму, сенаторів. Заяви громадян про надання допомоги.
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Головна управа Волинського українського об’єднання (ВУО), 
м. Луцьк Волинського воєводства, 1931 – 1939 рр.
Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie
Ф. 198, 22 спр., 1927 – 1938 рр. Опис. Каталог. Укр., пол. мови.
29 червня 1931 року відбувся Установчий конгрес Волинського українського 
об’єднання (ВУО). Підтримувало «волинську політику» воєводи Г. Юзевського. 
Згідно з Декларацією діячі ВУО стояли на засадах зміцнення українсько-польсь-
ких стосунків. Одним з основних завдань був захист національних, релігійних, 
культурно-освітніх, господарських прав українців на Волині. Висувалась ідея 
відновлення соборності автокефальної православної церкви у Польщі. Разом 
із Декларацією було розроблено Статут ВУО. У ньому передбачалося з метою 
об’єднання українців для захисту своїх прав і віри створення установ, які мали 
культурно-освітні завдання («просвітянські хати», хори, виставки, бібліотеки, 
народні університети). Велика увага надавалась організації гуртків «Сільського 
господаря», робітничим і спортивним гурткам. Припинило свою діяльність у 
вересні 1939 року.

Обіжники головної управи ВУО. Книга розпоряджень голови ВУО (1931 
– 1932). Статут Волинського українського об’єднання (1931). Протокол засі-
дання конгресу ВУО (1931). Список делегатів конгресу. Документи (доповідь 
голови, протоколи, резолюції, декларація, листування, списки) крайових з’їздів 
ВУО (1935, 1937). Протоколи, витяги з протоколів засідань головної управи 
ВУО, Ровенської окружної управи ВУО. Документи (статут, план, резолюції, 
реферат, списки) про роботу господарчої комісії при ВУО. Протоколи засідань 
та звіти просвітянських хат ВУО. Інструкція для повітових інструкторів про-
світянських хат. Протоколи засідань управ українського клубу „Рідна хата”. 
Статути просвітянських хат, Союзу українок, Волинського видавничого това-
риства „Лучеськ”, Волинського кооперативного союзу «Гурт», Луцького право-
славного Хрестовоздвиженського братства. Листування з Луцьким повітовим 
староством, організаціями ВУО про відкриття просвітянських хат, бібліотек, 
про роботу просвітянських хат, кооперативів, з організаційних питань. Статис-
тичні дані про кількість і склад членів ВУО. Дані про структуру ВУО. Звіт про 
виконання бюджету головної управи (1933). Фінансовий звіт головної управи 
ВУО (1931 – 1932). Статті в газету „Українська нива”. Списки членів ВУО, про-
світянських хат. Списки нерухомого майна Луцького православного Хресто-
воздвиженського братства, доходів православних парафій на Волині. Заяви.

ІІ окружний кіш Українського національного козацького 
товариства (УНАКОТО), м. Луцьк Волинського воєводства, 
крайні дати не встановлені
Ukraińske Nacionalne Kozackie Towarzystwo (U.N.K.T-wo)
Ф. 398, 1 спр., 1926 р. Опис. Укр. мова.
Діяльність організації на території Волинського воєводства прослідковується 
з кінця 1924 року. Заснував житель Луцька, колишній офіцер армії УНР Іван 
Волошин. Волинський кіш став однією з найчисельніших організацій УНА-
КОТО. Були організовані осередки товариства, які стали називатися «станиці» 
і «хутори» в Горохівському, Дубенському, Луцькому та інших повітах. Голо-
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вним завданням ставилось організація збройного повстання на Волині, Поліссі, 
Підляшші, Холмщині, Галичині з метою утворення незалежної Української Де-
ржави. Для реалізації цього плану всі українські партії і організації повинні були 
об’єднатися в «Союз Відродження Нації». На першому місці були націоналізм, 
національний соціалізм, козацтво як самооборона нації. В програмі товариства 
були закладені дискримінаційні пункти по відношенню до представників інших 
націй. Стверджувалось, що громадянином Української Держави може бути тіль-
ки козак, а козаком може бути тільки українець по крові. Усі іноземці, як і євреї 
були позбавлені права в управлінні Українською Державою. У 1935 році група 
діячів вирішила вдатися до більш радикальних методів боротьби, перейшовши 
на позиції німецької націонал-соціалістчної ідеології і тоталітаризму. 1 червня 
були прийняті нові партійні документи – Програма, Статут і Регламент. Було 
змінено і назву організації, яка з цього часу прийняла назву Український Націо-
нальний Козачий Рух (УНАКОР).

 Копії наказів окружного отамана. Зведення про діяльність УНАКОТО 
на Україні та за кордоном. Список членів штабу коша. 

Табір національного єднання (ОЗН)
3 фонди, 20 спр., 1937 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Польська політична організація. Виникла у 1936 р. як чергова спроба згурту-
вання прихильників санації на реакційній ідеологічній основі. Виголошувала 
націоналістичні гасла. Своїм завданням ОЗН ставив всестороннє посилення 
польських впливів, зміцнення польського елементу та його оборонного потен-
ціалу. Пізніше програма дещо змінилась: у ній були приглушені націоналістичні 
моменти, натомість на перший план ставились практичні завдання модернізації 
господарства, поліпшення соціальної інфраструктури країни тощо. Для роботи 
і поширення своїх ідей ОЗН утворив дві молодіжні організації: Союз молодої 
Польщі та Молодіжну службу. На Волині почав діяльність у 1937 р. Мав ієрар-
хічну структуру і військову дисципліну. Влада табору не обиралась, а призна-
чалась. Волинський округ ОЗН діяв у межах воєводства, поділявся на округи в 
повітах і відділи у гмінах, які в свою чергу складалися з гуртків та груп. Кожен 
осередок табору очолював голова. Дорадчим органом округу чи округи була 
рада. Волинський округ табору здійснював нагляд та координував діяльність 
Ковельської та Луцької округ. Існував до вересня 1939 р. 

Волинський округ „Табору національного єднання” (ОЗН), м. Луцьк 
Волинського воєводства
Oboz Zjednoczenia Narodowego Okręg Wołyński w Łucku, ф. 147, 9 спр., 1937 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Ковельська округа «Табору національного єднання» (ОЗН), м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Oboz Zjednoczenia Narodowego Obwód Kowelski, ф. 464, 1 спр., 1938 р. Опис. 
Пол. мова.
Луцька округа „Табору національного єднання” (ОЗН), м. Луцьк Волинського 
воєводства
Oboz Zjednoczenia Narodowego Obwód Łucki, ф. 440, 10 спр., 1937 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
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Організаційні розпорядження начальника табору. Тимчасова організацій-
на інструкція з діяльності окружних інстанцій «Табору національного єднання». 
Основні положення про роботу «Табору національного єднання» у волинських 
містах. Повідомлення ОЗН. Бюлетені Волинського округу ОЗН. Інструкції для 
гуртків ОЗН, про реєстр членів, контроль за внесками та ін. Протоколи органі-
заційних зборів, засідань гмінних відділів ОЗН. Протоколи зборів членів гуртків 
ОЗН Луцького повіту. Листування з Центральним управлінням, Волинським ок-
ругом, гмінними відділами ОЗН з організаційних питань. Місячні бюджетні кош-
ториси Луцької округи ОЗН. Історичний нарис професора В. Крижанівського з 
російсько-українського питання. Списки гуртків ОЗН. Списки членів гуртків. 

Управління Волинського округу „Морської і колоніальної ліги”, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Liga Morska i Kolonjalna Zarząd Okręgu Wołyńskiego
Ф. 125, 6 спр., 1935 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Діяло з 1918 року як товариство «Bandera Polska», у 1919 – 1924 роках – «Ліга 
польського судноплавства», у 1924 – 1930 роках – «Ліга морська і річкова». У 
1930 році із зміною статуту було перейменовано у «Лігу морську і колоніальну». 
Мета – зміцнення морського флоту, укріплення портів та будівництво військо-
вих кораблів у м. Гдині. Головне управління було у Варшаві.

Інструкції Головного управління «Морської і колоніальної ліги» щодо 
ведення бухгалтерії. Касові чеки. Меморіальні витяги.

ВІЙСЬКОВІ, ВОЄНІЗОВАНІ, ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, СОЮЗИ

Управління Волинського округу Федерації польських союзів 
захисників вітчизни, м. Луцьк Волинського воєводства
Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Zarząd Okręgu 
Wołyńskiego
Ф. 211, 26 спр., 1930 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
У квітні 1930 р. було створено Тимчасове Волинське воєводське управління Фе-
дерації польських союзів захисників вітчизни. 29 травня 1930 р. відбувся ор-
ганізаційний з’їзд делегатів повітових управлінь і організацій Федерації польсь-
ких союзів захисників вітчизни на Волині та створено Управління Волинського 
округу Федерації польських союзів захисників вітчизни. До складу управління 
увійшли: вісім повітових управлінь, союзи офіцерів запасу, підофіцерів запасу, 
польських легіонерів, пеовяків, воєнних інвалідів, осадників, товариство колиш-
ніх військових і резервістів та ін. Підпорядковувалось Головному управлінню 
Федерації польських союзів захисників вітчизни у Варшаві. Завдання управлін-
ня: виконання розпоряджень Головного управління Федерації польських союзів 
захисників вітчизни, контроль за діяльністю повітових управлінь, формування 
і підтримка у суспільстві авторитету армії; створення заробкових кооперативів 
і опікунських закладів, інтернатів, позичково-ощадних кас; представлення ін-
тересів союзів та їх членів у військових і громадських установах, органах само-
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врядування; опікування інвалідами, їх вдовами та сиротами, могилами полеглих 
воїнів. Припинило діяльність у 1939 р.

Циркуляри Головного управління федерації, розпорядження Головної ко-
манди федерації з питань діяльності. Накази Люблінської окружної команди, 
команди підокругу «Волинь» федерації. Статут федерації. Протоколи з’їздів 
членів федерації. Протоколи засідань окружного управління, президії окруж-
ного управління федерації. Протоколи загальних зборів, засідань повітових 
управлінь федерації. Звіти про діяльність, фінансово-касові звіти окружного 
і повітових управлінь федерації. Квартальні рапорти окружного і повітових 
управлінь федерації. Документи (накази, протоколи зборів, звіти, статистич-
ні дані) союзів федерації. Документи (протоколи засідань, ухвали, рішення, 
рапорти) третейського суду при окружному управлінні федерації. Листуван-
ня з Головним управлінням федерації, Волинським воєводським управлінням, 
союзами федерації з організаційних та фінансових питань. Журнал реєстрації 
вхідної кореспонденції. Програми змагань, навчання та виховання членів феде-
рації. Список союзів федерації. Списки членів федерації.

Союз резервістів
4 фонди, 215 спр., 1926 – 1939 рр., Описи. Пол. мова.
Громадська воєнізована пілсудчиківська організація. Нагляд за її діяльністю здій-
снював міністр військових справ. Входила до Федерації польських союзів захис-
ників вітчизни. Організаційна структура: гуртки, повіт (місто), округ (підокруг) та 
їх управління. Вищий орган – Головне управління союзу у Варшаві. Складовими 
частинами союзу були команди та Родина резервістів. Команди (Головна, окруж-
ні (підокружні), повітові (міські), гуртків), які очолювались комендантами, були 
організовані для здійснення військової підготовки і фізичного виховання своїх 
членів, Родина резервістів – для громадянсько-освітнього виховання та соціальної 
опіки. На території Волинського воєводства в 1933 році організоване управління 
Волинського підокругу Союзу резервістів. Підокруг входив до ІІ (Люблінського) 
округу союзу. З питань військової підготовки був підлеглий командувачу округу 
ІІ корпусу в Любліні. Камінь-Коширський повіт Поліського воєводства з 18 груд-
ня 1936 року був виділений з ІІ (Люблінського) округу союзу та ввійшов до Во-
линського підокругу. Припинив діяльність у вересні 1939 р.

Управління Волинського підокругу Союзу резервістів, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
Związek Rezerwistów Zarząd Podokręgu w Łucku, ф. 24, 192 спр., 1926 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Камінь-Коширська повітова команда Союзу резервістів, містечко Камінь-
Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства
Związek Rezerwistów Komenda Powiatu w Kamieniu Koszyrskim , ф. 333, 1 спр., 
1936 р. Опис. Пол. мова.
Луцьке повітове управління Союзу резервістів, м. Луцьк Волинського воєводства
Związek Rezerwistów Zarząd Powiatowy w Łucku, ф. 442, 6 спр., 1934 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
Луцьке міське управління Союзу резервістів, м. Луцьк Волинського воєводства
Związek Rezerwistów Zarząd Grodzki w Łucku, ф. 433, 16 спр., 1932 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
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Циркуляри, розпорядження, накази Головного управління та управління 
Волинського підокругу союзу. Протоколи засідань, загальних зборів управлін-
ня Волинського підокругу, Луцького повітового управління, Луцького місь-
кого управління Союзу резервістів. Матеріали з’їздів союзу. Статути союзу і 
товариських судів. Документи (накази команди підокругу «Волинь», протокол 
з’їзду федерації, звіт про діяльність) управління Волинського округу Федерації 
польських союзів захисників вітчизни. Звіти про діяльність Луцького міського 
управління Союзу резервістів. Документи (накази коменданта, звіти, листуван-
ня, щоденники занять і змагань, списки) про діяльність Луцької міської коман-
ди Союзу резервістів. Протоколи ревізії Луцького міського управління союзу. 
Протоколи ревізійної комісії Луцького міського управління Союзу резервістів. 
Протоколи перевірки та звіти про діяльність гуртків союзу. Рапорти. Інструк-
ції. Листування з Головним управлінням, управлінням та командою Волинсь-
кого підокругу Союзу резервістів, повітовими управліннями, Луцьким міським 
управлінням союзу та ін. про членів союзу, призначення комендантів, організа-
ційні збори, створення гуртків, з ін. організаційних та фінансових питань. Бюд-
жетні кошториси, касові звіти Луцького міського управління союзу. Облікові, 
реєстраційні картки, декларації та списки комендантів, членів союзу, гуртків 
і таборів. Заяви про вступ у члени союзу. Циркуляри, повідомлення Луцького 
відділу Союзу польських легіонерів.

Союз офіцерів запасу
2 фонди, 32 спр., 1927 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Виник у 1922 р. як об’єднання колишніх учасників війни за незалежність Поль-
щі. Поділявся на округи та низові ланки – гуртки. Входив до Федерації поль-
ських союзів захисників вітчизни. Забезпечував удосконалення і поглиблення 
набутих військових знань, військову підготовку та фізичне виховання, культур-
но-освітню роботу та взаємодопомогу серед офіцерів запасу. Гурток союзу в Лу-
цьку започаткований 28 жовтня 1926 р., тоді ж для безпосереднього керівництва 
справами гуртка обране його перше управління. Підпорядковувався Окружному 
управлінню південно-східних земель у Львові та Головному управлінню Союзу 
у Варшаві. Військову передпіготовку офіцерів здійснював при команді підокру-
гу Федерації польських союзів захисників вітчизни у Луцьку. Припинив діяль-
ність в 1939 р.

Луцький гурток Союзу офіцерів запасу Польщі, м. Луцьк Волинського воєводства
Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskej Koło w Łucku, ф. 212, 18 спр., 
1926 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.
Управління Луцького гуртка Союзу офіцерів запасу Польщі, м. Луцьк 
Волинського воєводства 
Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskej Zarząd Koła Łuck, ф. 443, 
14 спр., 1927 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри, накази Міністерства внутрішніх справ, Головного управлін-
ня Союзу офіцерів запасу Польщі, Окружного управління південно-східних зе-
мель у Львові Союзу офіцерів запасу Польщі, Луцького гуртка союзу. Статут 
Союзу офіцерів запасу Польщі. Протокол загального з’їзду Федерації польсь-
ких союзів захисників вітчизни. Протоколи, ухвали загальних з’їздів Союзу 
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офіцерів запасу Польщі. Звіт з’їзду голів гуртків офіцерів запасу округу пів-
денно-східних земель союзу. Протоколи загальних зборів і засідань управління 
Луцького гуртка союзу. Протоколи засідань ревізійної комісії гуртка. Статут ко-
місії фізичного виховання і військової підготовки Головного управління Союзу 
офіцерів запасу Польщі. Повідомлення Головного управління Союзу офіцерів 
запасу Польщі, управління Луцького гуртка союзу. Квартальні рапорти, звіти 
про діяльність Луцького гуртка союзу. Річні звіти гуртків Союзу офіцерів запа-
су Польщі. Бюджетний кошторис, касові звіти Луцького гуртка союзу. Листу-
вання з Головним управлінням союзу, окружним управлінням південно-схід-
них земель у Львові Союзу офіцерів запасу Польщі, командуванням Луцького 
гарнізону з організаційних та фінансових питань. Програми з’їздів гуртків со-
юзу. Відомості про сплату членських внесків. Анкети, облікові картки, харак-
теристики, списки, заяви членів союзу. Накази команди Волинського підокругу 
Союзу резервістів, Луцької повітової команди Союзу резервістів. Статистичні 
відомості гуртків Союзу резервістів. 

Луцький повітовий гурток Союзу воєнних інвалідів Польщі, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Łucku
Ф. 27, 25 спр., 1932 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Союз воєнних інвалідів Польщі створений у 1919 р. Входив до Федерації поль-
ських союзів захисників вітчизни. Об’єднував воєнних інвалідів, поранених 
солдат, які воювали в різних арміях під час І світової війни. Захищав права ін-
валідів та їх родин, піклувався про відновлення їх працездатності та професійне 
навчання. Опікувався вдовами і сиротами загиблих солдат та померлих воєнних 
інвалідів.
Вищий орган – Головне управління союзу у Варшаві. Територіально поділявся 
на округи та низові ланки в повітах – гуртки, керівництво якими відповідно 
здійснювали управління. Луцький повітовий гурток союзу підпорядковувався 
Волинському окружному управлінню Союзу воєнних інвалідів Польщі. Припи-
нив діяльність у вересні 1939 р.

Персональні справи інвалідів.

Стрілецький союз
4 фонди, 176 спр., 1923 – 1939 рр., Описи. Пол. мова.
Утворений в 1910 р. у Львові як Стрілецький союз під керівництвом В. Сі-
корського і в Кракові Ю. Пілсудським як товариство «Стрілець». В 1914 р. разом 
з Польськими стрілецькими дружинами (створені 1911 року) став основою для 
побудови військових структур польських легіонів. Відновив діяльність 1919 р. 
як громадська воєнізована пілсудчиківська організація, що об’єднувала в основ-
ному позашкільну допризовну молодь. Перебував у віданні Міністерства вій-
ськових справ. Організаційна структура: Головне управління у Варшаві, округ 
(підокруг), повіт, відділ та їх управління. Існували жіночі відділи союзу. Тери-
торіальна організаційна структура союзу відповідала військово-адміністратив-
ному поділу держави. Поряд з громадянським, культурно-освітнім вихованням 
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головним завданням союзу було здійснення військової підготовки та фізичного 
виховання молоді, розвиток спорту у тісній співпраці з державними установами 
фізичного виховання і військової підготовки. З цією метою у союзі діяли коман-
ди на чолі з комендантами.
Організаційне зібрання в Луцьку відбулось 11 вересня 1921 року, відділ у Ковелі 
заснований 7 жовтня 1921 р. На території Волинського воєводства з 1921 р. діяв 
Волинський округ союзу, з 1929 р. – підокруг «Волинь» ІІ (Люблінського) окру-
гу союзу. Припинив діяльність у вересні 1939 р.

Управління підокругу «Волинь» Стрілецького союзу, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Zarząd Podokręgu Związku Strzeleckiego «Wołyń» w Łucku, ф. 129, 68 спр., 1923 
– 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Управління Ковельського повіту Стрілецького союзу, м. Ковель Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Związek Strzelecki Zarząd powiatu Kowelskiego, ф. 311, 2 спр., 1935 – 1936 рр. 
Опис. Пол. мова.
Управління Луцького повіту Стрілецького союзу, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Związek Strzelecki Zarząd powiatu Łuck, ф. 427, 105 спр., 1923 – 1939 рр. Опис. 
Пол. мова.
Голобський відділ ім. Т. Костюшка Стрілецького союзу, с. Голоби Ковельського 
повіту Волинського воєводства
Związek Strzelecki Oddział im. T. Kościuszki w Hołobach, ф. 436, 1 спр., 1936 р. 
Опис. Пол. мова.

Розпорядження, накази Головного управління, Головної команди, управ-
ління і команди підокругу «Волинь», управління і команди Луцького повіту 
Стрілецького союзу. Вісники розпоряджень і наказів Головного управління, 
управління підокругу «Волинь», управлінь та команд Луцького і Ковельського 
повіту союзу. Протоколи організаційних зборів відділів союзу. Документи (про-
токоли засідань, анкетні листи, списки відділів) управління Луцького повіту 
Стрілецького союзу. Протоколи загальних зборів та засідань управлінь відділів 
союзу. Статути повітових управлінь Польського союзу спортивного стрілецтва, 
польської колегії суддів зі стрільби, повітових стрілецьких змагань, походів, 
мотоциклетних клубів. Організаційна інструкція союзу, інструкція про засади 
ведення господарства в союзі. Дисциплінарний статут. Звіти про діяльність Го-
ловної команди, команди підокругу «Волинь», повітових команд Стрілецького 
союзу. План роботи, звіт управління Ковельського повіту союзу. Звіти про ро-
боту та акти перевірки відділів у Луцькому повіті. Звіти про перевірку відділів 
союзу. Програма організації та розвитку спорту і культурно-освітня програма 
Волинського округу союзу. Програми походів, кросів, спортивної роботи, за-
нять на курсах. Інструкції щодо проведення походів, змагань, навчання, мар-
шів, стрільби. Відомості про відділи союзу. Листування з Головною командою, 
управлінням підокругу «Волинь», управліннями повітів і повітовими коман-
дами, відділами союзу з організаційних, кадрових питань. Журнали реєстрації 
кореспонденції. Статистичні відомості про склад та кількість членів підокругу 
«Волинь». Статистичні дані про відділи в Луцькому повіті. Програми занять, 
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звіти референтів громадянського виховання. Документи (статути, накази, про-
токоли, інструкції, звіти, кошториси, списки, контрольні карти) про походи на 
Польську гору. Книга протоколів загальних зборів та засідань правління Луць-
кого спортивного клубу «Стрілець». Анкетні листи відділів союзу. Опис від-
знак стрільців. Облікові картки, листи присяги, характеристики на членів сою-
зу. Списки членів союзу. Списки відділів Луцького повіту союзу, кінофільмів 
та книг бібліотек союзу. Заяви про прийняття в члени союзу. Фотографії членів 
союзу.

Управління Луцького відділу Союзу польських легіонерів, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Związek Legjonistów Polskich Zarząd Oddzialu w Łucku 
Ф. 168, 4 спр., 1927 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Союз польських легіонерів – найстаріша польська пілсудчиківська організація. 
Створена в травні 1918 р. як об’єднання колишніх солдат Легіонів Польських 
Пілсудського. Союз був одним із засновників Федерації польських союзів захис-
ників вітчизни. Головна мета – реалізація програми побудови сильної держави. 
Територіально поділявся на округи та відділи, керівництво якими здійснювали 
управління. Вищий орган – Головне управління у Варшаві. Луцький відділ сою-
зу організований в 1927 р. Підпорядковувався Люблінському, з 1929 р. – Волин-
ському округу союзу. Припинив діяльність у вересні 1939 р. 

Циркуляри Головного управління, управління Люблінського округу, уп-
равління Луцького відділу Союзу польських легіонерів. Протоколи загальних 
зборів (1937), засідання управління Луцького відділу союзу (1929). Листування 
з Головним управлінням союзу з організаційних і кадрових питань. Облікові 
картки і списки членів союзу. Заяви про прийняття в члени союзу.

Легіон волинських повстанців
2 фонди, 11 спр., 1930 – 1933 рр., Описи. Пол. мова.
Був складовою частиною Союзу колишніх учасників національних повстань 
Польщі, який входив до Федерації польських союзів захисників вітчизни. 
Об’єднував колишніх учасників війни за незалежність держави. Керівний орган 
легіону – Головне управління у Луцьку. Територіально поділявся на групи (у 
повітах) та сектори, керівництво якими відповідно здійснювали управління.

Головне управління Легіону Волинських повстанців, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
Legja Powstańców Wołyńskich Zarząd Główny, ф. 176, 10 спр., 1930 – 1933 рр. 
Опис. Пол. мова.
Управління Ківерцівського сектору Легіону Волинських повстанців, містечко 
Ківерці Луцького повіту Волинського воєводства
Legja Powstańców Wołyńskich Zarząd Odcinka Kiwerce, powiat Łucki, ф. 459, 
1 спр., 1931 р. Опис. Пол. мова.

Рапорти, реєстраційні картки, заяви легіонерів. Журнали реєстрації ко-
респонденції.
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Союз осадників
3 фонди, 7 спр., 1923 – 1925, 1928 – 1929, 1936 – 1939 рр. Описи. Пол. 
мова.
19 березня 1922 р. у Варшаві на І загальному з’їзді осадників було засновано Цен-
тральний Союз військових осадників та прийнято його статут. Союз об’єднував 
військових осадників Східних окраїн Польщі, які осіли там відповідно до зако-
ну від 17 грудня 1920 р. про безкоштовне надання землі нижчим чинам Війська 
Польського. Головною метою союзу була взаємодія з відповідними владами при 
проведенні осадницької акції; організація, репрезентація, захист інтересів і прав 
осадників, підтримка готовності до захисту кордонів держави. Для реалізації цих 
завдань створювались гуртки, які об’єднувались у повітові відділи і разом утво-
рювали союз із головним управлінням як вищим виконавчим органом. Пізніше 
стали діяти і воєводські ради союзу. На ІV загальному з’їзді осадників у 1925 р. 
була прийнята ухвала про розширення організації на цивільних осадників зі 
східних окраїн та прикордонних теренів, а також про зміну назви союзу шляхом 
вилучення з назви слова «військових». У 1929 р. Центральний союз осадників 
перейменовано на Союз осадників, статут його ухвалено в 1936 р. Одним із най-
важливіших завдань союзу було визначено раціональну перебудову земельного 
устрою. Проводив організаційну, господарську, культурно-освітню діяльність, 
співпрацював із сільськогосподарськими і кооперативними організаціями. Чле-
ни союзу організовували взаємодопомогу, залучали фінансові засоби від банків 
і держави на підтримку осадницьких господарств. Територіально поділявся на 
воєводські відділи під назвою «воєводські ради», повітові – «союзи осадників 
повіту», локальні – «огнища осадників». На території Волинського воєводства 
діяла воєводська рада союзу, яка координувала і контролювала діяльність пові-
тових відділів. Припинила діяльність у вересні 1939 р.

Волинська воєводська рада Союзу осадників, м. Луцьк Волинського воєводства
Rada Wojewódzka Związku Osadników w Łucku, ф. 435, 1 спр., 1928 – 1929 рр. 
Опис. Пол. мова.
Луцький повітовий відділ Союзу військових осадників, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
Powiatowy Oddział Związku Osadników Wojskowych w Łucku, ф. 511, 1 спр., 1923 
– 1925 рр. Опис. Пол. мова.
Союз осадників Луцького повіту, м. Луцьк Волинського воєводства
Związek Osadników powiatu Łuckiego, ф. 166, 5 спр., 1936 – 1939 рр. Опис. Пол. 
мова.

Протокол загальних зборів членів Луцького повітового відділу Союзу 
військових осадників. Протоколи загальних зборів гуртків та груп осадників. 
Звіт про діяльність Центрального Союзу осадників. Звіти про діяльність Со-
юзу осадників Луцького повіту. Листування з Головним управлінням Союзу 
осадників, воєводською радою Союзу осадників, Волинським воєводським 
управлінням, Луцьким повітовим староством та ін. про членів союзу, з госпо-
дарських та фінансових питань. Статистичний звіт союзу. Справа товариського 
суду за скаргою.
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Луцький військовий спортивний клуб, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Wojskowy klub Sportowy Łuck
Ф. 434, 1 спр., 1935 р. Опис. Пол. мова.
Організаційна одиниця професійного спорту в польській армії. Об’єднувала 
перш за все солдатів збройних сил, а також цивільних спортсменів. У клубі діяли 
спортивні секції, завданням яких було створення спортивних команд, що мали 
досвід у спортивних змаганнях. При Луцькому військовому спортивному клубі 
також діяла і підофіцерська мисливська секція, метою якої було поширення 
принципів правильного полювання, дотримання правил полювання, збільшення 
наявності диких тварин. Клуб був членом Волинського окружного футбольного 
союзу. В травні 1936 р. об’єднався з Луцьким спортивним клубом «Стрілець».

Статут підофіцерської мисливської секції.

МОЛОДІЖНІ, СПОРТИВНІ СОЮЗИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Союз польського харцерства
5 фондів, 61 спр., 1919 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Масова ідейно-виховна дитячо-молодіжна організація, створена в 1916 р. на за-
садах британського скаутства. За статутом метою союзу було виховання муж-
ньої благородної людини, підготовка молоді до громадянської служби державі. 
Нагляд і контроль за діяльністю союзу у виховній сфері здійснювало Мініс-
терство віросповідань і освіти, у сфері фізичного виховання і військової підго-
товки – Міністерство військових справ. Відповідно до статуту союз охоплював 
організацію харцерів, організацію харцерок та організацію приятелів харцерс-
тва. Організація харцерів (харцерок) поділялась на такі організаційні одиниці: 
а) громади молодших харцерів, харцерські дружини, об’єднання старших кар-
церів; б) загони (на території повіту); в) хоронгви (на території воєводства), ро-
ботою яких керували коменданти. Організація приятелів харцерства поділялась 
на гуртки. Територіально союз ділився на відділи (округи), які об’єднували всі 
організаційні структури на території воєводства. Керівні органи союзу: Вища 
харцерська рада, начальство, начальник харцерів, начальниця харцерок. Місцем 
праці начальника харцерів і начальниці харцерок була головна квартира.
На території Волинського воєводства діяло управління Волинського відділу 
(округу) союзу, Волинська хоронгва харцерів, Волинська хоронгва харцерок з 
центром у Луцьку, з 1934 р. – у Ровно. Перші харцерські дружини в Луцьку були 
організовані в 1919 р., окремий загін харцерів у Луцьку створений 1922 р. Гур-
ток приятелів у Луцьку зареєстрований 5 квітня 1929 р., організаційне зібрання 
гуртка приятелів харцерства відбулося в березні 1935 р. Припинив діяльність на 
території воєводства у вересні 1939 р.

Управління Волинського відділу Союзу польського харцерства, м. Ровно 
Ровенського повіту Волинського воєводства
Związek Harcerstwa Polskiego Zarząd Oddziału Wołyńskiego, ф. 112, 11 спр., 1923, 
1934 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Команда Луцького харцерського загону, м. Луцьк Волинського воєводства
Z. H. P. Komenda Hufca Harcerskiego w Łucku, ф. 111, 40 спр., 1919 – 1939 рр. 
Опис. Пол. мова.
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Команда Горохівського загону харцерів, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Z. H. P. Chorągiew Wołyńska Komenda Hufca Harcerzy w Horochowie, ф. 437, 
4 спр., 1934 – 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Горохівський гурток Приятелів харцерства, м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства 
Z. H. P. Koło Przyjaciół Harcerstwa w Horochowie, ф. 439, 2 спр., 1937 – 1938 р. 
Опис. Пол. мова.
Луцький гурток Приятелів харцерства, м. Луцьк Волинського воєводства
Z. H. P. Koło Przyjaciół Harcerstwa w Łucku, ф. 441, 4 спр., 1929 – 1931, 1935 рр. 
Опис. Пол. мова.

Статути Союзу польського харцерства, Волинського відділу Союзу поль-
ського харцерства. Циркуляри, циркулярні листи, накази Союзу польського 
харцерства, управління Волинського відділу Союзу польського харцерства, 
команди Волинської хоронгви харцерів, команд чоловічої та жіночої хоронгв 
Волинського відділу. Протоколи зборів команди Луцького загону харцерок. 
Протоколи загальних зборів членів Луцького гуртка Приятелів харцерства. 
Плани, звіти про роботу, рапорти про збори, статистичні звіти дружин. Зві-
ти управління Волинського відділу, Волинської хоронгви союзу, Горохівського 
загону харцерів, Горохівського і Луцького гуртків Приятелів харцерства. Бюд-
жети Горохівського і Луцького загонів харцерів, дружин. Фінансові документи 
(касові звіти, бюджетний кошторис, витяги з касової книги, рахунки) Луцького 
гуртка Приятелів харцерства. Листування із Союзом польського харцерства, 
управлінням Волинського відділу союзу, дружинами, Луцьким повітовим ста-
роством та ін. з адміністративних, організаційних, господарських питань. Про-
грами і правила змагань зі стрільби, інструкції. Документи (циркуляри, про-
токол з’їзду (1935), рапорти, листування¸ списки) Федерації польських союзів 
захисників вітчизни. Статистичні відомості про діяльність та кількість членів 
союзу. Списки, анкети, характеристики на членів союзу. Список харцерських 
дружин Луцького загону Волинської хоронгви. Дипломи волинських харцерів.

Луцький загін російських бойскаутів ім. Святого Георгія 
Побідоносця, м. Луцьк Волинського воєводства
Отряд Русских Бой-Скаутов им. Св. Георгия Побед. в г. Луцке
Ф. 409, 1 спр., 1931 – 1932 рр. Опис. Рос. мова.
Дитячо-молодіжна організація морально-патріотичного виховання молоді, ство-
рена на засадах британського скаутства. Ставила перед собою мету – виховання 
самостійних, “гідних громадян, що діють енергійно, чесно, рішуче та патріотич-
но в усіх обставинах життя”. Загін бойскаутів (розвідників) включав хлопчиків 
віком 11 – 14 років. Луцький загін російських бойскаутів підпорядковувався Го-
ловному штабу Російських скаутів у м. Луцьку.

Повідомлення про проведення зборів членів загону.
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Волинський окружний футбольний союз, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Wołyński Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Łucku
Ф. 170, 3 спр., 1931, 1935 – 1937, 1939 рр. Опис. Пол. мова.
 Розпочав діяльність у травні 1931 р. в м. Ровно. Охоплював територію Волин-
ського воєводства. На початку 1936 р. центром місцеперебування союзу стає 
м. Луцьк. Входив до Польського футбольного союзу. Об’єднував спортивні клу-
би. Мета союзу – сприяння та допомога у розвитку любительського футболу. 
Представляв членів союзу перед владою, громадськістю, представниками інших 
видів спорту. Слідкував за дотриманням організаційних і технічних принципів 
футболу, прийнятих у міжнародному любительському спорті, координував, кон-
тролював та допомагав розвиватись об’єднаним у союзі футбольним клубам, 
організовував спортивні змагання, влаштовував покази, популяризував футбол 
через газети, журнали, підручники, клопотався про дотації, позики, митні та за-
лізничні знижки, про звільнення змагань від податків та отримання інших ад-
міністративних пільг. Припинив діяльність 1939 р.

Статут союзу. Повідомлення союзу. Звіт про діяльність управління союзу 
(1936). Бюджетний кошторис союзу (1937). Списки членів спортивних клубів.

ГРОМАДСЬКІ, ГРОМАДСЬКО-РЕЛІГІЙНІ, НАУКОВІ, 
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ І ТОВАРИСТВА

Луцька повітова «Просвіта» на Волині, м. Луцьк Волинського 
воєводства 
«Луцька Повітова Просвіта» на Волині
Ф. 54, 695 спр., 1920 – 1934 рр. Опис. Каталог. Укр., пол. мови.
8 грудня 1868 року група західноукраїнських народовців у Львові заснувала това-
риство «Просвіта», яке поставило собі за мету поширювати освіту, підносити куль-
туру і добробут українського народу. Львівська організація стала одним із центрів 
українського національного відродження. Датою виникнення «Просвіти» в Луць-
ку стало 17 вересня 1918 року, коли вона була зареєстрована в Житомирському ок-
ружному суді під назвою товариство «Луцька Повітова Просвіта». Організаційні 
збори товариства «Просвіта» відбулись у серпні 1918 року. Наприкінці 20-х років 
XX ст. Луцька “Просвіта” об’єднувала 134 осередки і філії, які нараховували по-
над 3,3 тис. членів. 8 березня 1920 року начальником Волинського округу було за-
тверджено статут товариства «Луцька Повітова Просвіта». На перших установчих 
зборах було проведено вибори Ради товариства, організовано чотири секції: біб-
ліотечну, культурно-освітню, музично-драматичну, організаційну. При товаристві 
створювалися школи, сільськогосподарські товариства і кооперативи, видавалась 
періодика, діяли курси із землеробства, пасічництва та інші. “Просвіта” форму-
вала бібліотеки української класичної літератури. За її допомогою створювалися 
церковні братства та комітети. Активісти-просвітяни організовували і проводи-
ли літературні вечори, дні вшанування пам’яті Тараса Шевченка, Івана Франка, 
Лесі Українки, популяризували їхні твори, займалися видавничою діяльністю та 
постановкою вистав аматорськими драматичними гуртками. Найбільшим розпов-
сюджувачем книг, підручників на Волині була українська книгарня «Нива», засно-
вана в 1921 році просвітянами Луцька. У червні 1928 року волинським воєводою 
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Г. Юзевським була започаткована «нова волинська політика», яка передбачала 
повну інтеграцію Волині у Польщу і ліквідацію українських організацій. 20 чер-
вня 1934 року міністр внутрішніх справ видав рішення про остаточне закриття 
Луцької «Просвіти». 1 липня того ж року відбулись її ліквідаційні збори.

Статут товариства. Директивні розпорядження про правила ведення 
зборів, про проведення Шевченківських свят, обрання делегатів на з’їзди, пе-
редплату журналу «Життя і знання», відкриття курсів та ін. Протоколи засі-
дань ради товариства, загальних зборів членів Луцької повітової «Просвіти», 
філій товариства, ревізійних комісій. Протоколи з’їздів представників філій 
товариства. Статут секцій. Інформаційні відомості філій. Відомості про стан 
філій товариства. Звіти про діяльність Луцької повітової «Просвіти» та її філій. 
Інструкція для уповноважених ліквідаційного комітету бувшого товариства 
Луцька повітова «Просвіта». Акти ревізійних комісій бібліотеки Луцької пові-
тової «Просвіти». Листування з Луцьким повітовим староством про дозвіл на 
відкриття філій товариства в селах та проведення заходів. Книги та журнали 
реєстрації кореспонденції. Бюджети, проекти бюджетів повітового товариства. 
Фінансові звіти Луцької повітової «Просвіти». Касові книги товариства та його 
філій. Меморіальна книга товариства. Книги реєстрації членів філій товарист-
ва. Книги обліку надходжень членських внесків повітового товариства та його 
філій. Книги обліку читачів бібліотек товариства. Інвентарні книги майна та 
книг Луцької повітової «Просвіти». Каталоги книг бібліотек товариства. Ста-
тут крайового господарського товариства «Сільський господар» у м. Львові. 
Посвідчення членів товариства. Списки філій товариства. Списки книг бібліо-
тек товариства. Списки рекомендованої літератури для бібліотек Луцької пові-
тової «Просвіти» та її філій. Списки членів товариства та його філій. Заяви про 
дозвіл на відкриття та реєстрацію філій, про видачу довідок та рекомендацій. 
Заяви про прийняття в члени товариства.

Ковельська повітова «Просвіта» ім. Лесі Українки, м. Ковель 
Ковельського повіту Волинського воєводства
Ковельська ймення Лесі Українки Повітова Просвіта
Ф. 389, 155 спр., 1920–1930, 1938 рр. Описи. Каталог. Укр., пол. мови.
Ковельська повітова «Просвіта» ім. Лесі Українки була зареєстрована 14 червня 
1920 року. Основними завданнями товариства були: поширення освіти, піднесен-
ня культури і добробуту українського народу шляхом ліквідації неписьменності, 
видання та поширення творів класиків української літератури, заснування чита-
лень і бібліотек, хореографічних і драматичних гуртків, кас взаємодопомоги. 

Статут товариства. Статути організаційної, шкільно-лекційної, бібліотеч-
ної секцій товариства. Протоколи загальних зборів, засідань рад товариства та 
його бібліотек-читалень. Протоколи засідань ревізійної комісії товариства. Акти 
наглядової ради товариства. Протоколи засідань ради літературно-мистецької 
секції (1925). Протокол з’їзду представників філій Луцької повітової „Просві-
ти” (1930). Річний звіт про діяльність Ковельської повітової „Просвіти” (1927). 
Звіти про діяльність секцій товариства (1926). Документи (анкета піклуваль-
них установ, кошториси, звіти і рахунки по витратах, інструкція про ведення 
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бухгалтерії, листування, інвентарний список, список дітей та ін.) Українського 
дитячого притулку товариства «Просвіта» в м. Ковелі. Листування з Ковель-
ським повітовим староством про відкриття бібліотек-читалень, про дозвіл на 
проведення зборів, вечорів, вистав та з ін. організаційних питань. Журнали 
реєстрації кореспонденції товариства. Книга видатків товариства (1920–1921). 
Касові книги товариства. Акти ревізій товариства. Книга обліку сплати членсь-
ких внесків товариства. Абонементні картки читачів бібліотеки повітової 
„Просвіти”. Списки членів товариства, бібліотек-читалень. Список бібліотек-
читалень. Списки книг товариства, бібліотек-читалень. Каталог книг бібліоте-
ки товариства. Заяви громадян про прийняття їх у члени „Просвіти”, відкриття 
бібліотек-читалень. Декларації громадян ковельському шкільному інспектору 
про викладання предметів у школах українською мовою (1925). Копія анкетної 
картки товариства (1926). Звернення ради Ковельської повітової „Просвіти” до 
українського населення про вступ до товариства (1926).

Володимирське товариство «Просвіта» на Волині, м. Володимир 
Володимирського повіту Волинського воєводства 
Товариство «Просвіта» в Володимирі на Волині
Ф. 390, 98 спр., 1919–1934 рр. Описи. Каталог. Укр., пол. мови.
У 1920 році було легалізовано товариство «Просвіта» у Володимирі на Во-
лині. Основні завдання товариства: поширення освіти, піднесення культури і 
добробуту українського народу шляхом ліквідації неписьменності, видання та 
поширення творів класиків української літератури, заснування читалень і біб-
ліотек, хореографічних і драматичних гуртків, кас взаємодопомоги. Товариство 
«Просвіта» у Володимирі було закрито ліквідаційними загальними зборами 14 
жовтня 1934 року, з передачею технічних справ з діловодством, просвітянським 
майном до Матірного товариства у Львові. 

Копія тимчасового розпорядження Генерального комісара східних земель 
про шкільництво та освіту (1919). Статут товариства. Протоколи загальних 
зборів та засідань рад товариства та його читалень. Резолюції з’їзду делегатів 
«Просвіти» на Волині (1921). Анкетні відомості, інформації про організацію та 
роботу читалень. Протоколи ліквідаційних зборів, список майна та книг товарис-
тва, що мали передаватись у Львів (1934). Касові книги товариства і читалень. 
Касовий звіт товариства (1922). Журнали реєстрації кореспонденції товариства 
та його читалень. Дозволи Володимирського староства на відкриття читалень, 
проведення різних заходів. Вказівки Волинського округу Ревізійного Союзу сіль-
ськогосподарських кооперативів про організацію кас Стефчика (1927). Списки 
членів товариства, читалень, спортивної секції. Списки книг товариства і чита-
лень. Заяви про дозвіл на відкриття філій товариства в селах.

Горохівська повітова «Просвіта», м. Горохів Горохівського повіту 
Волинського воєводства
Ф. 447, 2 спр., 1927–1931, 1936 рр. Опис. Каталог. Укр. мова.
В травні 1927 року відкрилася «Просвіта» в Горохові. У грудні 1933 року в ній 
налічувалося 11 філій. Основними завданнями товариства були: поширення ос-
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віти, піднесення культури і добробуту українського народу шляхом ліквідації 
неписьменності, видання та поширення творів класиків української літерату-
ри, заснування читалень і бібліотек, хореографічних і драматичних гуртків, кас 
взаємодопомоги. Припинила діяльність у 1934 р. 

Статут товариства. Повідомлення повітового товариства про згоду на 
відкриття філії в с. Павловичі. Книга прибутків та видатків Пілганівської філії 
Луцької повітової „Просвіти”.

Лаврівська філія Луцької повітової «Просвіти», с. Лаврів Луцького 
повіту Волинського воєводства 
Ф. 448, 2 спр., 1925 – 1926 рр. Опис. Укр. мова.
Філії та читальні були головною організаційною ланкою просвітянського руху. 
Філії створювалися відповідно до заяв місцевих громадян до ради повітового 
товариства, а тоді подавалися на затвердження відповідні заяви до староства. 
Рада товариства несла відповідальність за діяльність своїх філій, контролювала 
їх, допомагала розвиватися. 12 березня 1920 року на з’їзді представників філій 
Луцької повітової «Просвіти» було вирішено створити Лаврівську філію Луць-
кої повітової «Просвіти». 14 грудня 1923 року Луцьким староством філію було 
зареєстровано. 

Протоколи загальних зборів, засідань ради філії. Статути секцій філії. 
Звіти про діяльність філії. Листування з радою Луцької повітової «Просвіти», 
товариством «Просвіта» у м. Львові та ін. з організаційних, фінансових питань. 
Фінансові звіти. Програма вечорів та свят філії. Списки членів філії. Заяви про 
вступ до філії.

Ліквідаційна комісія бувшого товариства „Луцька повітова 
«Просвіта» на Волині”, м. Луцьк Волинського воєводства
Ліквідаційна Комісія бувшого Товариства «Луцька Повітова 
Просвіта» на Волині
Ф. 248, 35 спр., 1928 – 1934, 1942 рр. Описи. Укр., пол. мови.
1 липня 1934 року відбулися збори Луцької «Просвіти». Головним завданням 
зборів стало утворення ліквідаційної комісії у складі 9 чоловік, яка повинна була 
провести процедуру ліквідації установи з подальшою передачею документів та 
майна до матірного товариства у Львові. 13 січня 1935 року комісія провела своє 
останнє засідання. 

Звіти про ревізії філій Луцької повітової „Просвіти”. Акти перевірки бух-
галтерії та описи майна філій товариства (1932 – 1934). Списки книг бібліотек 
філій. Статут окружного товариства „Просвіта” в Луцьку (1942).

Управа товариства прихильників православної освіти та охорони 
традицій православної віри імені митрополита Петра Могили, 
м. Луцьк Волинського воєводства
Towarzystwo imienia Metropolity Piotra Mohyły w Łucku
Ф. 63, 31 спр., 1931 – 1939 рр. Опис. Каталог. Укр., пол., рос., білор. 
мови.
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19 листопада 1931 року в Луцьку відбулися Установчі збори “Товариства при-
хильників православної освіти та охорони традицій православної віри”. Патро-
ном товариства було обрано митрополита Петра Могилу. Основним завданням 
було відновлення соборного устрою церкви, поширення та поглиблення у сві-
домості населення православної віри. Засновники товариства також планували 
організацію зібрань, академій, концертів, видавати і розповсюджувати книги, 
брошури, часописи, закладати школи, музеї, бібліотеки, підтримувати релігій-
но-освітні заклади. При товаристві діяла богословська секція, яка займалась ви-
данням перекладів Святого Письма та богослужбових книг. Метою її діяльності 
було також поширення теологічної освіти шляхом публічних виступів, конфе-
ренцій, з’їздів, лекцій, виховання дітей та ін. Припинило діяльність у вересні 
1939 року.

Статут товариства ім. Петра Могили. Протоколи засідань управи, пре-
зидії управи, установчих та загальних зборів, засідань правління богословської 
секції при товаристві. Звіти про діяльність товариства. Листування з митропо-
литом Діонісієм, Українською парламентарною репрезентацією, Волинською 
духовною консисторією, Луцьким повітовим староством, відділами товариства 
про роботу товариства, видання часопису „Шлях” та журналу „За соборність”, 
про бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі, богослужіння українською мовою, 
статут богословської секції, організацію бібліотек, пожертву голодуючим ра-
дянської України. Бухгалтерські документи. Фінансовий звіт. Книга обліку 
адміністративних видатків. Списки членів управи, товариства, богословської 
секції, священиків повітів Волині. Декларації та заяви про вступ у члени това-
риства. Книга членів товариства у м. Львові.

Луцьке товариство ім. Лесі Українки, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Товариство імени Лесі Українки в Луцьку
Ф. 190, 59 спр., 1924 – 1939 рр. Опис. Каталог. Укр., пол. мови.
Засноване в серпні 1929 р. Метою товариства було дбати про розвиток українсь-
кого середнього та початкового, а пізніше й ліцейного шкільництва. Товарис-
тво зобов’язувалось утримувати Луцьку змішану українську гімназію, турбува-
тись про забезпечення учнів книжками, шкільним приладдям, одягом, надавати 
стипендії та допомоги, організовувало навчально-виховні заходи. Товариство 
проводило збір коштів для потреб гімназії, що дало можливість викупити для 
неї будівлю, побудувати приміщення для ручної праці, зміцнити навчально-ма-
теріальну базу гімназії. В 1937 р. управа товариства взяла під опіку Кременецьку 
українську гімназію та отримала дозвіл на відкриття в Луцьку приватного змі-
шаного загальноосвітнього українського ліцею з гуманітарним та математичним 
відділами. До складу товариства входили люди різних професій та соціальної 
приналежності. В різні роки його очолювали посли сейму П. Певний, С. Тимо-
шенко, сенатор М. Маслов. Серед членів товариства були: історик, церковний і 
громадський діяч І.Власовський, письменник і громадський діяч М. Левицький, 
генерал О. Алмазов, громадський діяч та адвокат Г. Степура, актори М. Певний, 
Н. Певна, директор Луцької української гімназії Б. Білецький. Припинило діяль-
ність у 1939 р.
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Протоколи засідань президії управи товариства, зборів членів товариства. 
Статути товариства (1929, 1932, 1937). Плани та звіти про діяльність товарист-
ва. Відомості про створення товариства (1929). Документи (протоколи засідань 
педради, звіти гімназії, батьківського комітету, клубу „Юнак”; часопис „Промінь”, 
бюджет) Луцької української гімназії. Статути української приватної змішаної 
школи (1934) та українського загальноосвітнього приватного змішаного ліцею 
(1937). Відомості про Волинське музичне товариство, український загальноос-
вітній приватний змішаний ліцей. Листування з установами та організаціями про 
відкриття приватної української школи, збір коштів на утримання гімназії, на до-
помогу голодуючим. Головні, касові книги. Журнал „Юний гімназист” Луцької 
російської гімназії (1931). Підписні листи по збору коштів для Луцької приват-
ної гімназії ім. Лесі Українки. Облікові картки членів товариства. Списки членів 
товариства, вчителів, учнів, членів батьківського комітету гімназії, священиків. 
Заяви громадян про прийняття в члени товариства, про звільнення від сплати за 
навчання в гімназії.

Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Wołyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Ф. 312, 186 спр., 1511, 1548 – 1895, 1898, 1901 – 1905, 1913 – 1938 рр. 
Описи. Каталог. Лат., пол., рос. мови.
Волинське товариство приятелів наук – це громадська організація, яка з’явилася 
у січні 1935 року і мала на меті об’єднати всі напрямки наукової праці на тери-
торії Волинського воєводства. До створення цього товариства доклали зусиль 
польський історик, керівник Волинської округи Польської вчительської спілки 
Я. Гоффман та волинський віце-воєвода Ю. Слєшинський. У товаристві діяли 
такі органи правління: загальні збори, уряд, наукова рада та ревізійна комісія. 
Уряд складався з 7 членів та обирався на 2 роки, ним керував президент. У това-
ристві діяло 4 комісії: гуманістична (історія, філологія, література, етнографія, 
мистецтво, психологія, педагогіка), природнича (біологія, географія, геологія), 
господарча (економіка, землеробство) та музейно-бібліотечна. Також важливою 
була архівна діяльність. Музейно-бібліотечна комісія товариства опікувалася 
Волинським музеєм та бібліотекою. Для бібліотек, зокрема, закуповувалися 
книги та періодика. Товариство об’єднало представників польської інтелігенції, 
які досліджували матеріальну й духовну культуру та природні багатства регіо-
ну. Основними видами діяльності було збирання предметів культури, збережен-
ня археологічних, історичних, етнографічних і мистецьких пам’яток, охорона 
пам’яток живої та неживої природи, їх наукове дослідження, запровадження 
єдиної регіональної музейної, бібліотечної й архівної справи. Припинило діяль-
ність у вересні 1939 року.

Постанови Генеральної Конгрегації римсько-католицької церкви у Римі 
(1633, 1660). Колекція документів ХVІ – ХХ століть на пергаменті: листи 
римських пап Бенедикта ХІV (1744), Пія VII (1813), Бенедикта XV (1918), 
Пія ХІ (1928); підтвердження польського короля Сигізмунда І надання маєт-
ків литовським князем Олександром на користь Луцького війтівства (1511); 
документи (статут, листи папи Григорія ХІІІ, короля Сигізмунда ІІІ) римсько-
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католицького братства милосердя при костьолі св. Варвари в Кракові (1588 
– 1611); ухвала сейму Віленської землі про входження краю до складу Польщі 
(1922). Інвентарні описи Олицького князівства (1681, 1686). Інвентарний опис 
Олицького замку князя Міхала-Казімєжа Радзівіла (1737). Книга обліку гос-
подарських прибутків і витрат Олицького князівства (1736 – 1738). Перелік 
прибутків із сіл Олицького князівства (1789). Книга запису цінностей та гро-
шей Олицької колегіати, шпиталю Святого Хреста, Олицької синагоги (1746 – 
1751). Книга прибутків і видатків Олицької колегіати, Олицької синагоги (1741 
– 1775). Реєстр та опис документів, що зберігалися в костьолі Олицької коле-
гіати (1834). Листи з архіву Радзівілів (1564 – 1648). Витяги з гродських книг 
Володимирського, Луцького замків, Кременецьких гродських книг, земських 
книг Луцького повіту, головних трибунальних книг Волинського воєводства, 
що стосувалися судових процесів (1594 – 1644). Відомості про рухоме та неру-
хоме майно маєтків. Листування князів про межі, поділ, продаж маєтків, орен-
ду землі, сплату боргів, повернення кріпаків-утікачів, з господарських питань. 
Договори про оренду маєтків, корчм, про право власності на села. Договори 
та акти про продаж земельних ділянок у Луцькому замку під забудову (1628 
– 1635). Книга прибутків та видатків Свято-Миколаївської церкви м. Остро-
га (1762 – 1788). Касова книга Межиріцького монастиря (1800 – 1829). Доку-
менти (декрети судів, витяги з гродських книг Луцького замку, Кременецьких 
гродських книг, Луцьких земських книг, трибунальних книг Волинського воє-
водства, протести, показання, апеляції, акти, донесення судових виконавців) 
щодо судового процесу між хорунжим Малинським та князем Заславським 
(1632 – 1646). Позовні справи. Щоденник київського хорунжого Францішка 
Казімєжа Хоєцького (1759 – 1760). Господарські календарі (1827, 1829, 1830). 
Щоденник подорожанина с. Крогульця (1846 – 1847). Списки осіб, які займа-
ли відповідальні посади в 1386 – 1790 рр. в містах Луцьку, Володимирі, Кре-
менці, складені бібліотекою товариства. Списки парафіян Олицької парафії 
(1778 – 1810, 1831) та ксьондзів по маєтку князя Радзівіла (1778). Списки книг 
Острозького Преображенського монастиря, план (рисунки) монастиря (1801). 
Справа дирекції Ровенської гімназії про пожертвуваний князем Любомирським 
палац для закритих навчальних закладів (1835 – 1871). Заяви вчителів про при-
йняття на службу, свідоцтва учнів та атестати про закінчення училищ у містах 
Кременці, Острозі (1901 – 1905).

Управління Волинського округу «Товариства розвитку східних 
земель», м. Луцьк Волинського воєводства
Zarząd Okręgu Wołyńskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich
Ф. 465, 1 спр., 1938 – 1939 рр. Пол. мова.
Проводило пропагандистську роботу з метою збільшення приватних, держав-
них інвестицій у розвиток регіону.

Протоколи засідань управління товариства.



204

Державний архів Волинської області

Головне управління товариства розповсюдження театральної 
культури на Волині, м. Луцьк Волинського воєводства
Towarzystwо Krzewienia Kultury Teatralnej na Wołyniu Zarząd Główny 
w Łucku
Ф. 77, 38 спр., 1931 – 1938 рр. Опис. Пол. мова.
Перші організаційні збори товариства відбулися 22 вересня 1933 р. Статут то-
вариства зареєстровано 14 жовтня 1933 р. відповідно до рішення волинського 
воєводи від 12 жовтня 1933 р. Метою товариства було поширення польської 
культури на території Волинського воєводства за допомогою мови, звичаїв, дру-
кованих видань, музики. З цією метою у повітових містах утворювалися відділи 
товариства. Товариству підпорядковувався Волинський театр ім. Ю. Словацько-
го. Припинило діяльність у 1939 р.

Протоколи зборів правління товариства, організаційних зборів Ковельсь-
кого, Луцького, Ровенського відділів товариства. Статут товариства. Тимчасо-
вий регламент Луцького відділу товариства. Статут Союзу артистів польських 
сцен. Звіти про діяльність товариства, Волинського театру ім. Ю. Словацько-
го, про концерти товариства польської музики. Листування із Союзом артистів 
польських сцен, кінотеатрами з фінансових питань. Попередній бюджет това-
риства. Фінансові звіти товариства, Польського театру ім. Ю.Словацького в м. 
Луцьку. Книга обліку членських внесків. Список членів товариства в м. Кре-
менці.

Волинське українське театральне товариство, м. Луцьк 
Волинського воєводства
Ф. 200, 4 спр., 1932 –1939 рр. Опис. Каталог. Укр., пол. мови.
Волинським воєводою 7 листопада 1931 року був затверджений статут Волин-
ського українського театрального товариства. 3 січня 1932 року відбулися уста-
новчі збори, які обрали керівні органи новоствореної організації. Основними 
напрямками діяльності були: поширення українського театру, кіно; постановка 
вистав, концертів та лекцій; видавництво й розповсюдження драматичних творів 
і літератури; заснування драматичних студій, музичних шкіл та кіностудій; 
участь у зібраннях, з’їздах та конференціях. Товариство ставило своїм завдан-
ням утримання сталого українського театру на Волині. Припинило діяльність у 
1939 році.

Протокол загальних зборів товариства (1933). Звіт про діяльність управи 
товариства. Звіт про святкування 5-річного ювілею Волинського українського 
театру (1933). Документи (баланс, бюджет, кошторис, листування) Луцького 
православного Хрестовоздвиженського братства. Протокол ревізії товариства 
(1933). Відомості про створення та діяльність товариства (1931 – 1935). Репер-
туар Волинського українського театру. Копії повідомлень товариства про отри-
мання дотацій. Списки українських організацій. Списки членів товариства.
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Український кооперативний кінотеатр (кооператив з обмеженою 
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства
«Український кооперативний кіно-театр» кооператива з обмеженою 
відповідальністю в Луцьку
Ф. 84, 8 спр., 1928 – 1934 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Розпочав діяльність у 1928 році. Підпорядковувався Ревізійному союзу ук-
раїнських кооперативів (РСУК) у Львові. Основними напрямками діяльності 
було: піднесення культурного рівня розвитку своїх членів; купівля-продаж кі-
ноапаратів, фільмів кооперативно-виховного і наукового змісту, а також ство-
рення мандрівного кінотеатру для показу фільмів у селах. 10 вересня 1934 року 
кооператив припинив діяльність та об’єднався з кредитним кооперативом з об-
меженою відповідальністю «Стир» у м. Луцьку. 

Статут кооперативу. Листування з банками, товариствами про реєстра-
цію та діяльність кооперативу, з фінансових питань. Реєстр вихідних докумен-
тів. Баланси театру. Журнал обліку прибутків і видатків. Дані про кінофільми. 
Заяви організацій та громадян про вступ у члени кооперативу.

Комітет Волинської виставки, м. Луцьк Волинського воєводства
Komitet Wystawy Wołyńskej w 1928 r. w Łucku
Ф. 214, 12 спр., 1928 – 1929 рр. Опис. Пол. мова.
Волинська виставка діяла на основі розпоряджень президента Польщі від 
17 листопада 1927 р. та міністра промисловості і торгівлі від 13 квітня 1928 р. 
Виставка демонструвала продукцію промислового і сільськогосподарського ви-
робництва та мала на меті поряд з її рекламою представлення стану і піднесення 
рівня виробництва. Комітет виставки був виконавчим органом, займався різни-
ми організаційними питаннями виставки. До функцій комітету також належало 
присудження нагород, визначених управлінням виставки чи господарськими і 
громадськими організаціями, представлення органам державної влади і самов-
рядування на їх вимогу кандидатів для державних нагород. 

Протоколи засідання виконавчого комітету і зборів фінансового відділу 
комітету Волинської виставки. Звіти про діяльність, касові звіти повітових ко-
мітетів сприяння Волинській виставці. Документи (циркуляр, комунікати, бю-
летені, бюджетний кошторис) загальнонаціональної виставки в Познані 1929 р. 
Листування президії комітету Волинської виставки з державними установами, 
банками, товариствами, фірмами з організаційних та фінансових питань. Кош-
ториси Волинської сільськогосподарської виставки. 

Українська книгарня в м. Ковелі Ковельського повіту Волинського 
воєводства
Ф. 392, 1 спр., 1930 р. Опис. Укр. мова. 
Через книгарні українські культурно-освітні організації поширювали і пропа-
гували твори українських письменників. Окрім книг, там можна було придбати 
канцелярське приладдя, настільні ігри, святковий декор, різні дрібнички.

Товарна книга. Касова книга.
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Луцький гурток товариства «Управлінська сім’я», м. Луцьк 
Волинського воєводства
Stowarzyszenie Rodzina Urzednicza Koło Łuckie
Ф. 26, 4 спр., 1933 – 1935, 1938 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.
Створено з метою підтримки службовців та членів їх родин.

Статут гуртків товариства. Повідомлення управління гуртка. Протоко-
ли ревізійної комісії. Звіти про діяльність гуртка. Листування з Волинським 
управлінням товариства про будівництво, сплату членських внесків. Бюджет. 
Списки членів.

РЕДАКЦІЇ І АДМІНІСТРАЦІЇ ЧАСОПИСІВ

Редакція громадсько-політичного тижневика «Волинське слово», 
м. Луцьк Волинського воєводства
Ф. 199, 21 спр., 1926–1939 рр. Описи. Каталог. Укр., пол. мови. 
Газета „Українська нива” почала виходити у Варшаві з 1926 року як орган ук-
раїнських емігрантів з Центральних та Східних земель. При допомозі волин-
ського воєводи Г. Юзевського з 1928 року газета була перенесена до Луцька, 
а з 1931 року стала органом Волинського українського об’єднання (ВУО). З січ-
ня 1937 року газета ВУО почала виходити під назвою «Волинське слово». На 
сторінках тижневика висвітлювались події, які стосувалися фактів польсько-ук-
раїнського зближення. Припинила діяльність у 1939 році.

Стаття редактора газети Петра Певного про культурно-політичне життя 
українців на Волині (1933). Статті про події на Україні (1917 – 1920), фінансо-
во-торговий стан Волині (1931), польсько-українські стосунки (1921 – 1928), 
відкриття просвітянських хат, про Милецький монастир, історію монастиря 
с. Низкиничі Володимирського повіту, про життя українців за кордоном (1921 
– 1926) та ін. Листування з окружними управами ВУО, Луцьким відділенням 
польського телеграфного агентства, українським товариством допомоги еміг-
рантам з України та їх родинам та ін. про публікацію статей і оголошень у газеті. 
Інформації про 60-річну діяльність товариства „Просвіта” (1928). Статзвіти 
про кількість примірників газети. Копія протоколу засідання членів ЦК ПУНЄ, 
списки його членів (1926). Копії статей газети (1937 – 1938). Вірші, новели, 
етюди, фейлетони. Меморандум української політичної еміграції м. Ровно. 
Списки співробітників газети „Волинське слово”, членів Головної управи ВУО, 
передплатників газет „Українська нива”, „Волинське слово”, „Свобода”. Фо-
тографії учасників Шевченківської академії в м. Луцьку (1932), учасників ор-
ганізаційних зборів відділу товариства ім. Петра Могили в м. Кременці (1932), 
вихованців дитячого садка, відкритого в м. Луцьку Союзом українок та ін.
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Редакція і адміністрація українського часопису «Українська 
громада», м. Луцьк Волинського воєводства
Адміністрація часопису «Українська Громада», м. Луцьк
Ф. 391, 1 спр., 1925 – 1926 рр. Опис. Укр. мова.
В 1925 році почала виходити газета «Громада» – орган Волинської філії Ук-
раїнського національно-демократичного об’єднання. Тижневик «Громада» у 
своїх статтях демонстрував не лише своє ставлення до тої чи іншої партії, 
але й критикував польську місцеву владу й уряд. Через арешти і конфіскації 
в 1926 р. часопис припинив своє існування. З листопада 1926 року виходить 
перший номер газети «Українська громада», яка була продовженням «Грома-
ди». Ідеї, які проповідував часопис, викликали негативну реакцію польської 
влади, оскільки основним завданням було національне виховання і згуртуван-
ня мас навколо партії УНДО. 30 червня 1929 року видавництво «Української 
громади» припинило свою діяльність. 

Фінансові звіти.

РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

Луцька курія-біскупія, м. Луцьк Волинського воєводства
Kurja Biskupia Łucka
Ф. 33, 808 спр., 1920 – 1939 рр. Описи. Каталог. Пол., рос., лат. мови.
У 1795 р. в результаті Третього поділу Польщі Луцьк увійшов до складу Російсь-
кої імперії. Катерина ІІ провела реорганізацію латинських єпархій на придбаних 
землях і у 1798 р. було створено шість нових дієцезій і серед них – Луцько-
Житомирську з центром у м. Луцьку, з 1841 р. – у м. Житомирі. До її складу 
увійшли території скасованих Київської та Житомирської дієцезій. Відновлення 
окремої Луцької дієцезії відбулося в період, коли величезні території Луцько-
Житомирської дієцезії були поділенні між Польщею і Радянською Росією. Ос-
кільки Луцьк залишився в межах тогочасної Польщі, то в 1925 р. Папа Пій XI 
відновив незалежну Луцьку дієцезію, яка відійшла до Львівської митрополії. 
Одночасно було утворено Луцьку єпископську курію. Це був допоміжний ор-
ган єпископа для управління дієцезією. Курія складалася з канцелярії та єпар-
хіального суду. У її функції входило: призначення, переміщення і звільнення 
парафіяльних священиків, видача дозволів на будівництво і ремонт костьолів, 
розгляд суперечок між церковнослужителями і парафіянами, розгляд справ про 
розірвання шлюбів.
У 1939 р. місто Луцьк увійшло до складу УРСР, і Римсько-Католицька Церква як 
організаційна структура фактично повністю була знищена.

Документи про заснування нових церковних парафій. Проекти синодаль-
них статутів. Рішення єпархіального суду про розірвання шлюбів, розв’язання 
спорів між католицькими священиками. Журнали реєстрації та копії актів при-
йняття католицького віросповідання. Журнал реєстрації кореспонденції. Ста-
тистичні звіти церковних парафій деканатів. Річні звіти про діяльність римсь-
ко-католицького товариства «Доброчинність». Заяви громадян про реєстрацію 
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позашлюбних дітей, розірвання шлюбу, встановлення свідоцтв. Виписки зі сві-
доцтв про смерть чоловіків, похованих на римсько-католицьких кладовищах 
Волині. Копії метричних витягів, журнали реєстрації та списки парафіян, на-
роджених та хрещених дітей, осіб, які одружувалися, померлих. Список осіб, 
хрещених у римсько-католицькому костьолі містечка Колки.

Луцька єврейська релігійна гміна, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łucku
Ф. 286, 285 спр., 1920 – 1939 рр. Опис. Каталог. Пол. мова, іврит.

Єврейська громада на Волині мала закритий характер. Оскільки релігія висувала-
ся на перший план, послідовники іудейської віри об’єднувалися в релігійні гміни, 
якими керували обрані представники громади. До компетенції гміни належали: 
організація та утримання рабінату; утворення й утримання молитовних будинків, 
синагог, ритуальних купалень, цвинтарів; керівництво релігійним вихованням мо-
лоді; керівництво гмінним майном і фондами, а також різним реманентом і закла-
дами, які належали гміні. Гміна також контролювала проведення різних добродій-
них акцій і наглядала за діяльністю релігійних організацій на своїй території.
У вересні 1939 р. м. Луцьк зайняли радянські війська. Діяльність єврейських 
громадських і політичних організацій була заборонена, багатьох їх керівників 
ув’язнено.

Протоколи засідань ради і управління гміни. Документи (протоколи засі-
дань, інформації, списки виборців, оголошення) виборчої комісії з виборів до 
ради і управління гміни. Листування з Волинським воєводським управлінням, 
Луцьким повітовим староством, управліннями єврейських релігійних гмін про 
вибори до ради гміни, сплату податків та ін. Журнали реєстрації кореспонден-
ції. Бюджети гміни. Фінансові звіти. Контрольні журнали бюджетних прибутків 
і видатків. Касові книги. Головна книга гміни (1934). Статут і річні звіти єврей-
ської лікарні м. Луцька. Книги реєстрації новонароджених. Журнал реєстрації 
виданих свідоцтв про народження (1927-1928). Книги реєстрації шлюбів, роз-
лучень, смерті. Копії довідок про майновий стан громадян. Списки членів ради 
гміни, вчителів єврейської гімназії, жителів єврейської національності міста. 
Заяви громадян про зменшення податку, видачу метричних довідок, надання 
роботи та ін.

Малоседлищенська єврейська громада, колонія Мале Седлище 
Костопольської гміни Костопольського повіту Волинського 
воєводства
Ф. 351, 14 спр., 1924 – 1929, 1935 – 1936 рр. Опис. Пол. мова.
Входила до Костопольської єврейської гміни.

Метричні книги записів про народження, шлюб, розлучення, смерть 
членів общини.
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Німецька кірха, м. Луцьк Волинського воєводства
Ф. 296, 87 спр., 1910 – 1915, 1918, 1921 – 1939 рр. Опис. Нім., пол. мови.
У 1899 р. у зв’язку зі стрімким збільшенням чисельності німецьких колоністів 
була утворена ад’юнктура у Луцьку. Адміністративно вона входила до Санкт-
Петербурзької консисторії. З утворенням ад’юнктури постало питання про 
будівництво нової кірхи. 21 січня 1902 р. Луцька міська дума прийняла рішен-
ня про виділення лютеранській громаді ділянки землі для будівництва кірхи на 
місці колишнього монастиря кармелітів. На початку літа 1906 р. розпочались 
будівельні роботи. 19 вересня 1907 р. нова будівля Луцької євангелічно-люте-
ранської кірхи Христа Спасителя була освячена. За умовами Ризького договору 
1921 р. Волинь була включена до складу Польщі, а Луцька ад’юнктура пере-
підпорядкована Варшавській євангелічно-аугсбурзькій консисторії і отримала 
статус окремої самостійної церковної парафії.
Луцька євангелічно-лютеранська кірха була впливовим центром духовного та 
громадського життя німецьких колоністів Луцька та Луцького повіту.
У 1939 – 1940 рр. за домовленістю радянського та німецького урядів німецькі 
колоністи Волині були виселені на територію Польщі. Кірха була закрита.

Циркуляри, розпорядження Варшавського євангелічно-аугсбурзького 
консистора, Луцького повітового староства про надання відомостей про діяль-
ність закладів громадської опіки та нерухоме майно парафій євангелічно-аугс-
бурзької церкви, про поховання на німецьких кладовищах та ін. Проект Мініс-
терства віросповідань та освіти про організацію народних шкіл (1925). Статути 
Ради німців у Польщі, Німецької народної ради на Волині. Книга протоколів 
засідань ради кірхи та зборів депутатів Луцької парафії. Інформація про Мо-
лодонімецьку партію. Проект статуту Союзу німців у Польщі. Відомості про 
сім’ї та їх землю, наявність шкіл, молитовних домів у німецьких колоніях; про 
випуск німецьких народних календарів, про хід будівництва кірх на території 
Волинського воєводства. Доповідь пастора кірхи про діяльність. Огляд робо-
ти кірхи (1934). Звіт про діяльність німецьких парафій на Волині. Звіти кан-
торів німецьких колоній. Описи Рожищенської та Тучинської церковних па-
рафій (1937). Документи (статут, шкільний журнал, журнал успішності учнів, 
повідомлення директора з нагоди 5-річного ювілею школи, статистичний звіт) 
Луцької приватної семирічної школи з німецькою мовою викладання. Статути 
німецького культурно-освітнього товариства «Фрогзін» у Львові, німецького 
спортивного клубу «Крафт» у Луцьку. Листування з німецьким посольством, 
варшавським євангелічно-аугсбурзьким консистором, Кураторіумом Луць-
кого шкільного округу, Луцьким шкільним інспекторатом про вибори членів 
церковної колегії, про діяльність організації «Представництво німців на Во-
лині», про роботу німецьких шкіл, про дозволи на розлучення, про надання 
метричних відомостей, про призначення та переміщення вчителів, пастора та 
ін. Бюлетені німецької прес-служби в Польщі. Записки Ернста Стевнера про 
життя німців на Холмщині. Каталоги книг євангелічних священиків, німець-
ких парафіяльних бібліотек на Волині. Списки осіб німецької національності 
колоній Луцького повіту, м. Луцька для здачі внесків для спорудження будинку 
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пастора і утримання кірхи. Списки канторатів парафій воєводства із зазначен-
ням поштової адреси, наявності шкіл, канторів, кількості сімей і дітей. Список 
церковних закладів та землі Луцької євангелічно-аугсбурзької парафії. Заяви 
громадян.

Луцький повітовий місіонерський комітет, м. Луцьк Волинського 
воєводства
Ф. 134, 1 спр., 1924 – 1933 рр. Опис. Рос. мова.
Основним напрямком місіонерської діяльності православних священиків була 
боротьба з сектантством, уніатством та безбожництвом.

Книга протоколів засідань комітету.
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ

Тимчасове управління м. Луцька
Ф. Р-293, 52 спр., 1939 р. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
У вересні 1939 р. відповідно до постанови Військової ради Українського фронту 
«Про затвердження обласних тимчасових управлінь по воєводствах України» 
від 3 жовтня 1939 р. було створено Луцьке тимчасове управління.
Керувало роботою установ, організацій, підприємств м. Луцька, підготувало 
політичні й організаційні умови для створення вищого законодавчого органу 
– Народних Зборів Західної України.
Припинило свою діяльність 21 грудня 1939 р. згідно з Указом Президії Верхов-
ної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. про створення Волинської області. 

Протоколи засідань Тимчасового управління, протоколи загальних 
зборів селян сіл Копче, Тростянець, Радомишль Луцького повіту і про вибори 
сільських комітетів (вересень 1939 р.). Довідки про економічний стан м. Луць-
ка. Бюджети тимчасового управління цегельного заводу, міської епідемічної лі-
карні, електростанції на IV квартал 1939 р. Списки промислових підприємств 
Луцького повіту. Відомості на виплату заробітної плати працівникам Тимчасо-
вого управління.

Виконавчий комітет Волинської обласної Ради народних депутатів 
(облвиконком), м. Луцьк
Ф. Р-6, 8800 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1995 рр. Описи. Каталог. Укр. 
мова.
Виконавчий комітет Волинської обласної Ради депутатів трудящих обраний 
8 січня 1941 р. на першій сесії обласної Ради депутатів трудящих. До 8 січня 
1941 р. функції органу Радянської влади на території області виконував Тимча-
совий обласний виконавчий комітет, затверджений Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР від 14 грудня 1939 р. Внаслідок тимчасової окупації Во-
линської області нацистськими окупантами (червень 1941 р. – липень 1944 р.) 
облвиконком припиняв свою роботу. Відновив діяльність у лютому 1944 р. після 
звільнення міста Луцька. У 1977 році після прийняття нової Конституції СРСР 
перейменований у виконавчий комітет Волинської обласної Ради народних де-
путатів (облвиконком). Припинив свою діяльність 23 квітня 1992 р. Відновив 
роботу з 7 липня 1994 р.
Виконував адміністративні, розпорядчі та виконавчі функції на території облас-
ті. Ліквідований у серпні 1995 р.
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Протоколи сесій обласної ради, постійних комісій, засідань облвикон-
кому. Постанови, рішення і розпорядження облвиконкому. Укази Президії 
Верховної Ради СРСР, Української РСР, України. Постанови Ради Міністрів 
СРСР, Української РСР, Кабінету Міністрів України. Плани, звіти і доповідні 
записки про діяльність облвиконкому, його відділів. Інформації про виконан-
ня постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР. Основні 
показники виконання плану розвитку народного господарства області. Плани 
розвитку промисловості, відбудови і розвитку народного господарства. Інфор-
мації, доповідні записки, довідки про участь трудящих у відбудові народного 
господарства, індустріалізації, зародженні і розвитку Волинського вугільного 
басейну, про роботу підприємств місцевої промисловості, комунального гос-
подарства, про роботу будівельних організацій, транспорту, будівництво і ек-
сплуатацію доріг та мостів, розширення мережі діяльності торгових установ, 
організації громадського харчування, побутового обслуговування населення, 
газифікацію населених пунктів, про озеленення міст і сіл області. Листування 
про націоналізацію приватних будинків і підприємств у м. Луцьку (1940). До-
повідні записки, інформації і листування про хід колективізації, укрупнення 
колгоспів (1948 – 1952), стан і розвиток тваринництва, лісового господарства, 
землевпорядкування і землекористування в колгоспах. Інформації про колго-
спне і сільське будівництво, електрифікацію сіл, будівництво сільських елект-
ростанцій, радіофікацію населених пунктів області. Інформації та листування 
про збитки сільському та лісовому господарствам, промисловості від стихій-
них лих та ліквідації їх наслідків. Відомості про участь трудящих області в ос-
воєнні цілинних та перелогових земель. Рішення, доповідні записки, інформа-
ції і листування про будівництво шкіл, ліквідацію неграмотності, подальший 
розвиток системи народної освіти, діяльність культурно-освітніх установ, про 
охорону природи, про спортивно-масову роботу серед населення, стан охорони 
здоров’я і соціального забезпечення. Список історичних пам’ятників м. Луць-
ка. Документи з питань переселення, репатріації і рееміграції населення (1961, 
1962). Інформації, доповідні записки про відзначення річниць: 110-ї річниці від 
дня народження Івана Франка (1965), 150-річчя від дня народження Т. Г. Шев-
ченка (1964). Постанови, рішення про адміністративно-територіальні зміни в 
області (1940, 1944 – 1977). Документи (протоколи, інформації, довідки та ін.) 
про підготовку і проведення виборів до рад різних рівнів. Статистичні звіти 
про склад депутатів. Документи (Укази Президії Верховної Ради СРСР, прото-
коли, звіти та ін.) про нагородження працівників області орденами, медалями 
СРСР. Укази Президії Верховної Ради Української РСР про нагородження ба-
гатодітних матерів області. Документи (укази Президії Верховної Ради УРСР, 
подання, нагородні листи та ін.) про нагородження працівників області Грамо-
тами Президії Верховної Ради Української РСР і присвоєння почесних звань 
Української РСР. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. 
Документи (накази, протоколи, рішення та ін.) про роботу комітету з соціаль-
ного розвитку села при облвиконкомі (1991 – 1992), обласної комісії з влашту-
вання дітей і підлітків при облвиконкомі (1955 – 1962). Списки українських 
громадян-остарбайтерів, які в роки Великої Вітчизняної війни були примусово 
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вивезені до Німеччини. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу 
профспілкового комітету.

Представник Президента України у Волинській області
Волинська обласна державна адміністрація (облдержадміністрація), 
м. Луцьк
Ф. 3539, 175 спр, 1992 – 1994 рр. Опис. Каталог. Укр. мова.
Відповідно до Закону України «Про представника Президента України», поста-
нови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про 
представника Президента України» від 5 березня 1992 р. та Указу Президента 
України від 14 квітня 1992 р. «Про положення про місцеву державну адміністра-
цію» розпорядженням представника Президента України у Волинській області 
створено Волинську обласну державну адміністрацію. Відповідно до ст. 8 Зако-
ну України від 28 червня 1994 р. № 64/94-ВР «Про внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» 
втрачає чинність Закон України «Про представника Президента України», при-
пинено діяльність обласної державної адміністрації. Повноваження представ-
ника Президента у Волинській області передаються голові Волинської обласної 
Ради народних депутатів, а повноваження Волинської обласної державної ад-
міністрації – її виконавчому комітету. У підпорядкуванні облдержадміністрації 
знаходяться районні державні адміністрації, їх структурні підрозділи. В межах 
своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території області, а також ре-
алізує свої повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, листи Кабінету Міністрів 
України, розпорядження представника Президента України у Волинській 
області, протоколи засідань колегії при представнику Президента України у 
Волинській області. Документи (положення, інформації) про структуру обл-
держадміністрації. Листування з міністерствами і відомствами про створення 
Волинського державного університету. Інформації, довідки з питань роботи 
промислових підприємств, будівництва, економічних реформ, зовнішньоеко-
номічної діяльності та ін. Документи про присвоєння почесних звань України. 
Протоколи засідань профспілкового комітету. Кошториси витрат, штатні розпи-
си, річні звіти з основної діяльності.

Виконавчі комітети районних рад народних депутатів 
(райвиконкоми)
31 фонд, 22799 спр., 1940, 1944 – 2000 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. 
мови.
Берестечківський, ф. Р-1209, 79 спр., 1944 – 1959 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-339, 1727 спр., 1944 – 1988, 1992 – 1995 рр.
Голобський, ф. Р- 1543, 155 спр., 1944 – 1959 рр.
Головнянський, ф. Р-326, 261 спр., 1944 – 1959 рр.
Горохівський, ф. Р-807, 1309 спр., 1944 – 1995 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1179, 127 спр., 1944 – 1958 рр.
Затурцівський, ф. Р-1851, 42 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1956 рр.
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Іваничівський, ф. Р-354, 943 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-608, 1193 спр., 1944 – 1998 рр.
Ківерцівський, ф. Р-500, 1810 спр., 1944 – 1995 рр.
Ковельський, ф. Р-685, 1856 спр., 1944 – 1991 рр.
Колківський, ф. Р-761, 150 спр., 1944 – 1961 рр.
Луківський, ф. Р-1199, 187 спр., 1944 – 1958 рр.
Локачинський, ф. Р-1202, 1158 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1994 рр.
Любешівський, ф. Р-1029, 1273 спр., 1944 – 1962, 1965-2000 рр.
Луцький, ф. Р-777, 1521 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1995 рр.
Любомльський, ф. Р-481, 1345 спр., 1944 – 1995 рр.
Маневицький, ф. Р-632, 1317 спр., 1945 – 1962, 1965 – 1993 рр.
Оваднівський, ф. Р-1203, 69 спр., 1944 – 1958 рр.
Олицький, ф. Р-353, 31 спр., 1944 – 1956 рр.
Піддубцівський, ф. Р-40, 1 спр., 1940 р.
Ратнівський, ф. Р-435, 1213 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр.
Рожищенський, ф. Р-977, 1526 спр., 1944 – 1995 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-432, 63 спр., 1944 – 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-1178, 1471 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1998 рр.
Теремнівський, ф. Р-417, 80 спр., 1944 – 1958 рр.
Торчинський, ф. Р-356, 178 спр., 1944 – 1962 рр.
Турійський, ф. Р-1198, 1343 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1994 рр.
Устилузький, ф. Р-1097, 80 спр., 1944 – 1957 рр.
Цуманський, ф. Р-318, 110 спр., 1944 – 1962 рр.
Шацький, ф. Р-1204, 181 спр., 1944 – 1962 рр.

До грудня 1940 р. функції органів Радянської влади на місцях виконували 
тимчасові управління і повітові виконавчі комітети, які проіснували до перших 
виборів районних рад депутатів трудящих. Після визволення області від нацист-
ських окупантів відновили роботу. З жовтня 1977 р. – виконкоми районних Рад 
народних депутатів (райвиконкоми). З квітня 1992 р. – районні Ради народних 
депутатів, з 1994 р. – районні ради.

Протоколи сесій районних рад і їх комісій, засідань райвиконкомів, пос-
танови, рішення і розпорядження до них. Протоколи з відбудови та розвит-
ку народного господарства районів. Протоколи нарад передовиків сільського 
господарства Ківерцівського і Рожищенського районів. Постанови, рішення 
райвиконкомів про будівництво і розвиток колгоспів, колективізацію, укруп-
нення їх, ліквідацію хуторів; про затвердження сітки планів шкіл для дорослих 
з метою ліквідації неписьменності, роботу сільських клубів, бібліотек і кіно; 
стан благоустрою сіл і міст, народної освіти, охорони здоров’я, шляхів сполу-
чення, торгівлі, підприємств громадського харчування. Листування, інформа-
ції про стан сільського господарства, електрифікацію і радіофікацію колгоспів. 
Справи про укрупнення колгоспів Луцького району земельні книги колгоспів 
Луцького району. Документи про підготовку і проведення виборів до рад. Звіти 
про склад депутатів, постійних комісій, звіти депутатів перед виборцями про 
виконання наказів виборців. Плани, звіти, інформації про організаційно-масо-
ву роботу рад, постійних комісій, нештатних відділів райвиконкомів. Підписи 
громадян Рожищенського району під зверненням Всесвітньої Ради Миру про 
заборону атомної зброї. Документи про розселення, господарсько-побутове 
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влаштування українців-переселенців з Чехословаччини, Польщі (1944 – 1953), 
про добровільне переселення трудящих Колківського і Ковельського районів 
у Дніпропетровську, Одеську, Херсонську області (ф. Р-761, оп. 1 спр. 45, 57; 
ф. Р-685, оп. 1, спр. 80). Листування про перейменування сіл, укрупнення сіль-
ських рад, зміни адміністративних кордонів районів (1957 – 1959, 1962, 1965, 
1966). Документи про нагородження орденами і медалями передовиків сільсь-
кого господарства і промисловості. Відомості про збитки, заподіяні народному 
господарству і населенню нацистськими окупантами (1945). Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Виконавчі комітети міських рад народних депутатів 
(міськвиконкоми)
11 фондів, 12027 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1999 рр. Описи. Каталог. Укр., 
рос. мови.
Берестечківський, ф. Р-1585, 528 спр., 1944 – 1998 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-337, 1511 спр., 1944 – 1994 рр.
Горохівський, ф. Р-1583, 470 спр., 1944 – 1994 рр.
Ківерцівський, ф. Р-2039, 643 спр., 1951 – 1992 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-607, 587 спр., 1944 – 1996 рр.
Ковельський, ф. Р-294, 1774 спр., 1940, 1944 – 1993 рр.
Любомльський, ф. Р-3184, 545 спр., 1944 – 1991 рр.
Луцький, ф. Р-4, 3634 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1999 рр.
Нововолинський, ф. Р-2298, 1086 спр., 1951 – 1995 рр.
Рожищенський, ф. Р-518, 737 спр., 1944 – 1994 рр.
Устилузький, ф. Р-1288, 512 спр., 1944 – 1993 рр.

Виконавчі органи Радянської влади в містах були обрані в грудні 1940 р. сесіями 
міських рад депутатів трудящих. До їх створення діяли тимчасові управління. 
У зв’язку з окупацією Волинської області нацистськими загарбниками (1941 
– 1944) тимчасово припиняли свою діяльність. Після визволення області від-
новили роботу. З жовтня 1977 р. – виконкоми міських рад народних депутатів 
(міськвиконкоми). З 1994 р. – виконкоми міських рад.
Здійснювали в містах державне, господарське, соціально-культурне будівництво 
через відділи, які функціонують як самостійні установи.

Протоколи сесій міських рад, засідань їх виконкомів, постійних комісій. 
Протоколи і постанови Луцької міської Ради депутатів трудящих про організа-
цію при міськкомунгоспі комісії з планування і розбудови міста Луцька (1940 
– 1941); про розбудову і розвиток Волинського вугільного басейну і міста Но-
воволинська (1958 – 1968); протоколи засідань Ковельської міської ради (1940 
– 1941). Інформації, довідки про стан розвитку промисловості, торгівлі, на-
родної освіти, охорони здоров’я, побутове обслуговування населення  міста. 
Інформації про підготовку відзначення 900-річчя міста Луцька (1984 – 1985). 
Документи (протоколи, інформації, звіти та ін.) про підготовку та проведен-
ня виборів до міських рад, про нагородження трудящих орденами і медалями 
СРСР. Документи про розселення, господарсько-побутове влаштування грома-
дян, які прибули з Аргентини, Уругваю в місто Ковель (ф. Р-294, оп.1, спр.100, 
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126, 140, 210). Рішення міської Ради про приєднання до міста Луцька сіл Гніда-
ва, Гуща, Вишків, Кічкарівка, Теремно, Малий Омеляник (1959).

Виконавчі комітети селищних рад народних депутатів
22 фонди, 9810 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.
Вереснева (Луцький район), ф. Р-2503, 264 спр., 1959 – 1979 рр.
Голобська (Ковельський район), ф. Р-1805, 718 спр., 1945 – 1996 рр.
Головненська (Любомльський район), ф. Р-791, 385 спр., 1946 – 1991 рр.
Жовтнева (Нововолинська міська рада), ф. Р-1907, 544 спр., 1957 – 1996 рр.
Заболоттівська (Ратнівський район), ф. Р-1930, 478 спр., 1944 – 1993 рр.
Іваничівська (Іваничівський район), ф. Р-1865, 510 спр., 1951 – 1990 рр.
Ківерцівська (Ківерцівський район), ф. Р-507, 43 спр., 1944 – 1950 рр.
Колківська (Маневицький район), ф. Р-2016, 391 спр., 1944, 1950 – 1993 рр.
Локачинська (Локачинський район), ф. Р-1564, 523 спр., 1946 – 1993 рр.
Луківська (Турійський район), ф. Р-2278, 526 спр., 1944 – 1991 рр.
Любешівська (Любешівський район), ф. Р-757, 459 спр., 1945 – 1996 рр.
Люблинецька (Ковельський район), ф. Р-2812, 150 спр., 1944 – 1954, 1979 – 
1991 рр. 
Маневицька (Маневицький район), ф. Р-1554, 420 спр., 1944 – 1992 рр.
Мар’янівська (Горохівський район), ф. Р-1745, 392 спр., 1958 – 1998 рр 
Олицька (Ківерцівський район), ф. Р-2676, 456 спр., 1951 – 1993 рр.
Ратнівська (Ратнівський район), ф. Р-1699, 466 спр., 1944 – 1996 рр.
Сенкевичівська (Горохівський район), ф. Р-1477, 457 спр., 1944 – 1947, 1950 
– 1994 рр.
Старовижівська (Старовижівський район), ф. Р-539, 682 спр., 1946 – 1995 рр.
Турійська (Турійський район), ф. Р-2284, 640 спр.,1945 – 1991 рр.
Торчинська (Луцький район), ф. Р-1695, 496 спр., 1944 – 1995 рр.
Цуманська (Ківерцівський район), ф. Р-1567, 415 спр., 1944 – 1986 рр.
Шацька (Шацький район), ф. Р-2713, 395 спр., 1950 – 1987 рр.

Виконавчі органи Радянської влади в селищах міського типу, обрані в грудні 
1940 р. сесіями селищних рад депутатів трудящих. У зв’язку з нацистською 
окупацією Волинської області (1941 – 1944) тимчасово припиняли свою діяль-
ність. Поновили роботу після визволення області в 1944 році. З жовтня 1977 р. 
– виконкоми селищних рад народних депутатів. З квітня 1992 р. – селищні ради 
народних депутатів, з 1994 р. – селищні ради.

Протоколи сесій і засідань виконавчих комітетів селищних рад, постій-
них комісій. Плани роботи, звіти селищних рад, постійних комісій. Інформа-
ції, довідки про роботу селищних рад, постійних комісій. Листування з питань 
будівництва, охорони здоров’я, народної освіти, соціального забезпечення, 
комунального господарства, сільського господарства. Звіти про чисельність 
населення, наявність посівних площ, кількість худоби в особистих господарс-
твах. Документи (протоколи, довідки, звіти та ін.) про організаційно-масову 
діяльність селищних рад, про проведення виборів у ради. Бюджети і звіти про 
їх виконання. Погосподарські книги основних показників господарств.
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Сільські ради (сільради)
831 фонд, 159917 спр., 1941, 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.

А
Антонівська (Берестечківський район), ф. Р-1363, 22 спр., 1946 – 1954 рр.
Антонівська (Луцький район), ф. Р-852, 64 спр., 1944 – 1958 рр.
Адамівська (Ратнівський район), ф. Р-1255, 40 спр., 1947 – 1954 рр.

Б
Баб’їнська (Рожищенський район), ф. Р-1388, 14 спр., 1946 – 1954 рр.
Баївська (Луцький район), ф. Р-1697, 433 спр., 1946 – 1993 рр.
Байковецька (Ковельський район), ф. Р-2897, 18 спр., 1941, 1944, 1946, 1950 
– 1954 рр.
Баківцівська (Луцький район), ф. Р-1173, 89 спр., 1947 – 1954, 1987 – 1994 рр.
Бахівська (Ковельський район), ф. Р-2215, 79 спр., 1945 – 1957 рр.
Башликівська (Олицький район), ф. Р-3099, 30 спр., 1945 – 1954 рр.
Бегетська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1655, 71 спр., 1945 – 1959 рр.
Бережанська (Горохівський район), ф. Р-1916, 234 спр., 1946, 1948 – 1953, 1958 
– 1972, 1987 – 1992 рр.
Бережцівська (Любомльський район), ф. Р-3183, 25 спр., 1945 – 1954 рр.
Березновільська (Любешівський район), ф. Р-3214, 11 спр., 1952 – 1954 рр.
Березичівська (Любешівський район), ф. Р-613, 363 спр., 1946 – 1992 рр.
Березовичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1838, 569 спр., 1945 
– 1954, 1959 – 1994 рр.
Березолуківська (Рожищенський район), ф. Р-1215, 470 спр., 1945 – 1990 рр.
Береська (Рожищенський район), ф. Р-1154, 386 спр., 1946 – 1997 рр.
Берестянська (Ківерцівський район), ф. Р-1576, 494 спр., 1946 – 1993 рр.
Бермешівська (Локачинський район), ф. Р-1770, 33 спр., 1944, 1946, 1948 – 
1951 рр.
Білашівська (Ковельський район), ф. Р-2214, 530 спр., 1945 – 1991 рр.
Білинська (Володимир-Волинський район), ф Р-1512, 516 спр., 1948 – 1993 рр.
Білинська (Ковельський район), ф. Р-1810, 491 спр., 1950, 1952, 1954, 1956 – 
1997 рр.
Біличівська (Іваничівський район), ф. Р-1634, 80 спр., 1948 – 1963 рр.
Білопільська (Локачинський район), ф. Р-1382, 23 спр., 1944 – 1954 рр.
Білостоцька (Торчинський район), ф. Р-1157, 51 спр., 1948 – 1958 рр.
Бірківська (Любешівський район), ф. Р-736, 414 спр., 1946 – 1989 рр.
Бірківська (Любомльський район), ф. Р-3182, 116 спр., 1944 – 1959, 1987 – 
1991 рр.
Биківська (Головнянський район), ф. Р-790, 30 спр., 1946 – 1954 рр.
Битенська (Голобський район), ф. Р-1806, 61 спр., 1944 – 1960 рр.
Бихівська (Любешівський район), ф. Р-750, 303 спр., 1946 – 1990 рр.
Блажениківська (Оваднівський район), ф. Р-3138, 37 спр., 1944 – 1954 рр.
Бобичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1839, 69 спр., 1948, 1950 
– 1958 рр.
Боблівська (Турійський район), ф. Р-3065, 446 спр., 1948 – 1992 рр.
Боголюбська (Луцький район), ф. Р-1582, 442 спр., 1944 – 1994 рр.
Богушівська (Луцький район), ф. Р-2105, 48 спр., 1947 – 1960 рр.
Богушівська (Рожищенський район), ф. Р-1319, 61 спр., 1944 – 1954 рр.
Бодячівська (Горохівський район), ф. Р-542, 44 спр., 1947 – 1953 рр.
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Бодячівська (Ківерцівський район), ф. Р-1787, 31 спр., 1949 – 1954 рр.
Божівська (Горохівський район), ф. Р-543, 42 спр., 1947 – 1954 рр.
Боратинська (Луцький район), ф. Р-1667, 447 спр., 1947 – 1994 рр.
Боратинська (Торчинський район), ф. Р-858, 116 спр., 1946 – 1959 рр.
Борзівська (Старовижівський район), ф. Р-2911, 38 спр., 1944 – 1954 рр.
Боровичівська (Маневицький район), ф. Р-1438, 351 спр., 1948 – 1961, 1963 
– 1994 рр.
Боровненська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2065, 485 спр., 1945 – 1988 рр.
Борохівська (Ківерцівський район), ф. Р-1908, 418 спр., 1944 – 1952, 1954 – 1965, 
1967 – 1995 рр.
Борочичівська (Горохівський район), ф. Р-1587, 95 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1953, 
1955 – 1968 рр.
Бортнівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1654, 36 спр., 1945 – 1947, 
1953 – 1959 рр.
Ботинська (Теремнівський район), ф. Р-1050, 53 спр., 1944 – 1958 рр.
Бортяхівська (Рожищенський район), ф. Р-2109, 43 спр., 1946 – 1947, 1950 – 
1954 рр.
Борщівська (Голобський район), ф. Р-689, 31 спр., 1950 – 1954 рр.
Бранівська (Горохівський район), ф. Р-1748, 446 спр., 1947 – 1996 рр.
Бродівська (Ратнівський район), ф. Р-2949, 50 спр., 1949 – 1959 рр.
Броницька (Камінь-Каширський район), ф. Р-2057, 355 спр., 1946 – 1956, 1958 
– 1959, 1961 – 1989 рр.
Брунетівська (Старовижівський район), ф. Р-2912, 39 спр., 1948 – 1954 рр.
Бруховичівська (Голобський район), ф. Р-686, 98 спр., 1947 – 1959 рр.
Бубнівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2157, 545 спр., 1944 – 
1991 рр.
Бубнівська (Локачинський район), ф. Р-1767, 370 спр., 1946 – 1990 рр.
Бугаївська (Колківський район), ф. Р-2018, 75 спр., 1953 – 1962 рр.
Будківська (Маневицький район), ф. Р-1399, 364 спр., 1947 – 1952, 1958 – 
1994 рр.
Будятичівська (Іваничівський район), ф. Р-1826, 43 спр., 1940, 1944 – 1945, 1947 
– 1954, 1957 – 1959 рр.
Бужанівська (Горохівський район), ф. Р-1950, 457 спр., 1948 – 1996 рр.
Бужанківська (Іваничівський район), ф. Р-2136, 445 спр., 1944, 1945, 1947 – 
1996 рр.
Бужковичівська (Локачинський район), ф. Р-1823, 6 спр., 1947 – 1949, 1953 – 
1954 рр.
Бузаківська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2058, 333 спр., 1947 – 1993 рр.
Буківська (Луцький район), ф. Р-1051, 54 спр., 1941, 1944 – 1958 рр.
Бучинська (Любешівський район), ф. Р-737, 96 спр., 1946 – 1958 рр.
Буцинська (Старовижівський район), ф. Р-2871, 236 спр., 1948 – 1955, 1959 – 
1985, 1993 – 1997 рр.
Буянівська (Луцький район), ф. Р-472, 494 спр., 1944 – 1993 рр.

В
Валер’янівська (Рожищенський район), ф. Р-1125, 39 спр., 1947 – 1954 рр.
Варварівська (Оваднівський район), ф. Р-3027, 10 спр., 1947 – 1949 рр.
Ватинська (Торчинський район), ф. Р-699, 80 спр., 1945 – 1958 рр.
Ватинецька (Локачинський район), ф. Р-1378, 14 спр., 1947 – 1951 рр.
Великоборатинська (Луцький район), ф. Р-1668, 34 спр., 1944 – 1955 рр.
Великоведмезька (Маневицький район), ф. Р-2023, 325 спр., 1941, 1945, 1947 
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– 1949, 1953 – 1993 рр.
Великоглушанська (Любешівський район), ф. Р-751, 433 спр., 1945 – 1988 рр.
Великокурінська (Любешівський район), ф. Р-3544, 41 спр., 1987 – 1995 рр.
Великообзирська (Камінь-Каширський район), ф. Р-614, 293 спр., 1946 – 
1987 рр.
Великоокорська (Торчинський район), ф. Р-704, 104 спр., 1944 – 1959 рр.
Великоосницька (Маневицький район), ф. Р-766, 321 спр., 1944 – 1960, 1965 – 
1997 рр.
Великопорська (Голобський район), ф. Р-688, 66 спр., 1948 – 1958 рр.
Великощенятинська (Іваничівський район), ф. Р-1821, 59 спр., 1948 – 1958 рр.
Великояблунівська (Колківський район), ф. Р-1484, 60 спр., 1950 – 1964 рр.
Велимченська (Ратнівський район), ф. Р-2950, 366 спр., 1956, 1961 – 1997 рр.
Велицька (Ковельський район), ф. Р-2902, 552 спр., 1944, 1946 – 1999 рр.
Вербичненська (Турійський район), ф. Р-1796, 12 спр., 1950 – 1954 рр.
Вербичненська Друга (Турійський район), ф. Р-2280, 25 спр., 1948 – 1954 рр.
Вербська (Оваднівський район), ф. Р-2161, 73 спр., 1947 – 1958 рр.
Верхнівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3046, 4 спр., 1945 – 1947 рр.
Верхівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2825, 289 спр., 1950 – 1988 рр.
Веселівська (Луцький район), ф. Р-3234, 256 спр., 1968 – 1994 рр.
Ветлівська (Любешівський район), ф. Р-738, 419 спр., 1948 – 1991 рр.
Вигуричівська (Сенкевичівський район), ф. Р-1210, 32 спр., 1947 – 1954 рр.
Вигнанська (Луківський район), ф. Р-2029, 46 спр., 1946 – 1954 рр.
Видертська (Камінь-Каширський район), ф. Р-754, 467 спр., 1946 – 1990 рр.
Видраницька (Ратнівський район), ф. Р-2313, 580 спр., 1947 – 1992 рр.
Видричівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-3241, 243 спр., 1949 – 1957, 
1965 – 1990 рр.
Вижгівська (Оваднівський район), ф. Р-3205, 24 спр., 1953 – 1958 рр.
Висоцька (Любомльський район), ф. Р-1688, 65 спр., 1944 – 1958 рр.
Височнецька (Ратнівський район), ф. Р-1252, 227 спр., 1947 – 1959, 1967 – 
1985 рр.
Вишеньківська (Рожищенський район), ф. Р-2107, 28 спр., 1946 – 1954 рр.
Вишківська (Ківерцівський район), ф. Р-509, 51 спр., 1944 – 1958 рр.
Вишнівська (Ківерцівський район), ф. Р-508, 113 спр., 1947 – 1963 рр.
Вишнівська (Любомльський район), ф. Р-490, 419 спр., 1945 – 1995 рр.
Вишнівська (Теремнівський район), ф. Р-781, 91 спр., 1947 – 1958 рр.
Вівчицька (Голобський район), ф. Р-1807, 37 спр., 1947 – 1955 рр.
Війницька (Локачинський район), ф. Р-1597, 433 спр., 1947 – 1990 рр.
Вілицька (Шацький район), ф. Р-2711, 36 спр., 1944 – 1954 рр.
Вільхівська (Горохівський район), ф. Р-544, 497 спр., 1944 – 1991 рр.
Вітонізька (Рожищенський район), ф. Р-1915, 274 спр., 1947 – 1978 рр.
Вічинівська (Рожищенський район), ф. Р-1746, 335 спр., 1948 – 1975 рр.
Владиславівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1653, 37 спр., 1947 – 
1954 рр.
Вовнянківська (Рожищенський район), ф. Р-1126, 52 спр., 1944 – 1954 рр.
Вовчицька (Колківський район), ф. Р-785, 67 спр., 1948 – 1958 рр.
Воєгощанська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2354, 267 спр., 1948 – 1949, 
1951 – 1954, 1956 – 1959, 1966 – 1993 рр.
Войнинська (Локачинський район), ф. Р-1772, 43 спр., 1947 – 1951, 1956, 
1957 рр.
Волицька (Берестечківський район), ф. Р-1589, 17 спр., 1947 – 1952 рр.
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Волицька (Камінь-Каширський район), ф. Р-615, 37 спр., 1946 – 1955 рр.
Волицька (Локачинський район), ф. Р-1598, 47 спр., 1945 – 1954 рр.
Володимирівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1519, 11 спр., 1947 
– 1954 рр.
Волошківська (Ковельський район), ф. Р-3240, 27 спр., 1948 – 1953, 1957 – 
1959 рр.
Воле-Свійчівська (Оваднівський район), ф. Р-2164, 23 спр., 1946, 1949, 1951 
– 1954 рр.
Волянсько-Ковельська (Ковельський район), ф. Р-2831, 24 спр., 1945 – 1953 рр.
Ворокомлівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-753, 383 спр., 1945 – 
1995  рр.
Воронівська (Ковельський район), ф. Р-1815, 51 спр., 1947 – 1954 рр.
Ворончинська (Рожищенський район), ф. Р-1155, 85 спр., 1949 – 1959, 1988 
– 1991 рр.
Воротнівська (Теремнівський район), ф. Р-1052, 64 спр., 1946 – 1958 рр.
Ворошиловська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3028, 7 спр., 1945 – 
1947 рр.
Ворчинська (Устилузький район), ф. Р-1104, 35 спр., 1944 – 1954 рр.
Вощатинська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3029, 16 спр., 1944 – 1947, 
1950 – 1954 рр.
Воютинська (Луцький район), ф. Р-1041, 402 спр., 1945 – 1993 рр.

Г
Гаєнківська (Сенкевичівський район), ф. Р-1467, 31 спр., 1944 – 1951, 1953 – 
1954 рр.
Гайківська (Турійський район), ф. Р-3047, 378 спр., 1947 – 1958, 1964 – 
1994 рр.
Галинівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3499, 11 спр., 1990 – 1993 рр.
Галиновільська (Старовижівський район), ф. Р-2874, 141 спр., 1945 – 1950, 1952 
– 1959, 1986 – 1998 рр.
Галичанська (Горохівський район), ф. Р-1365, 458 спр., 1946 – 1947, 1950 – 
1998 рр.
Галузійська (Маневицький район), ф. Р-2939, 359 спр., 1959 – 1996 рр.
Гаразджанська (Теремнівський район), ф. Р-803, 99 спр., 1944 – 1958 рр.
Гарушанська (Турійський район), ф. Р-3108, 23 спр., 1947 – 1950, 1952 – 
1954 рр.
Гатівська (Торчинський район), ф. Р-700, 107 спр., 1945 – 1959 рр.
Гірківська (Любешівський район), ф. Р-739, 392 спр., 1948 – 1991 рр.
Гіркополонківська (Луцький район), ф. Р-1053, 219 спр., 1944 – 1958, 1978 – 
1993 рр.
Гірниківська (Ратнівський район), ф. Р-2537, 485 спр., 1944 – 1995 рр.
Гішинська (Ковельський район), ф. Р-2833, 33 спр., 1948 – 1951, 1958 – 
1959 рр.
Глинянківська (Любомльський район), ф. Р-491, 54 спр., 1948, 1952 – 1958 рр.
Глухівська (Старовижівський район), ф. Р-1931, 567 спр., 1947, 1949 – 1997 рр.
Гнідавська (Луцький район), ф. Р-1092, 81 спр., 1941, 1945 – 1958 рр.
Годовичівська (Луківський район), ф. Р-2311, 53 спр., 1945 – 1954 рр.
Годомичівська (Маневицький район), ф. Р-2675, 108 спр., 1950 – 1954, 1986 
– 1993 рр.
Голишівська (Луцький район), ф. Р-1054, 28 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1954 рр.
Голодницька (Колківський район), ф. Р-767, 46 спр., 1948 – 1955 рр.
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Голядинська (Шацький район), ф. Р-2717, 13 спр., 1945 – 1949 рр.
Голятинська (Берестечківський район), ф. Р-1468, 35 спр., 1947 – 1957 рр.
Гонче-Брідська (Голобський район), ф. Р-1816, 34 спр., 1948 – 1954 рр.
Гораймівська (Маневицький район), ф. Р-2021, 299 спр., 1945 – 1960, 1969 – 
1995 рр.
Горзвинська (Торчинський район), ф. Р-701, 43 спр., 1945 – 1952 рр.
Горичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1511, 28 спр., 1947 – 
1954 рр.
Горішнянська (Горохівський район), ф. Р-2212, 100 спр., 1953, 1956 – 1960, 1985 
– 1996 рр.
Городилецька (Луківський район), ф. Р-3109, 33 спр., 1945 – 1954 рр.
Городинівська (Рожищенський район), ф. Р-859, 471 спр., 1950 – 1954, 1961 – 1990 рр.
Городищенська (Ковельський район), ф. Р-2795, 471 спр., 1949 – 1959, 1972 
– 1999 рр.
Городищенська (Луцький район), ф. Р-1055, 31 спр., 1947 – 1954 рр.
Городищенська ІІ (Луцький район), ф. Р-1211, 69 спр., 1948 – 1959 рр.
Городищенська (Цуманський район), ф. Р-1575, 111 спр., 1946 – 1958 рр.
Городківська (Маневицький район), ф. Р-643, 113 спр., 1946 – 1959, 1990 – 
1994 рр.
Гродненська (Любомльський район), ф. Р-2709, 234 спр., 1950 – 1974 рр.
Гороховищенська (Головнянський район), ф. Р-2027, 61 спр., 1949 – 1959 рр.
Гор’янівська (Цуманський район), ф. Р-1610, 60 спр., 1947 – 1958 рр.
Грабівська (Ковельський район), ф. Р-2876, 14 спр., 1955, 1957 – 1962 рр.
Грабівська (Шацький район), ф. Р-3253, 249 спр., 1948 – 1960, 1966 – 1976, 1978 
– 1990 рр.
Грабинська (Оваднівський район), ф. Р-2281, 31 спр., 1948 – 1954 рр.
Градиська (Маневицький район), ф. Р-1555, 26 спр., 1948 – 1955, 1957 – 
1958 рр.
Гранатівська (Локачинський район), ф. Р-2119, 22 спр., 1947 – 1951, 1954 рр.
Гредьківська (Ковельський район), ф. Р-2807, 122 спр., 1946 – 1957, 1965 – 
1985 рр.
Грем’яченська (Ківерцівський район), ф. Р-1785, 284 спр., 1949, 1952 – 1959, 
1963 – 1988 рр.
Грибовицька (Іваничівський район), ф. Р-1514, 233 спр., 1945 – 1948, 1953 – 
1957, 1961 – 1994 рр.
Грив’ятківська (Маневицький район), ф. Р-644, 63 спр., 1946 – 1958 рр.
Григоровичівська (Сенкевичівський район), ф. Р-1212, 27 спр., 1948 – 1954 рр.
Грудківська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2352, 364 спр., 1949 – 1990 рр.
Грузятинська (Колківський район), ф. Р-2020, 53 спр., 1944 – 1954 рр.
Грушевська (Іваничівський район), ф. Р-1370, 11 спр., 1947 – 1958 рр.
Грушевська (Ковельський район), ф. Р-1812, 91 спр., 1946 – 1958 рр.
Грядівська (Іваничівський район), ф. Р-1628, 500 спр., 1944 – 1996 рр.
Губинська (Локачинський район), ф. Р-1600, 66 спр., 1946 – 1958 рр.
Губинська І (Сенкевичівський район), ф. Р-1469, 20 спр., 1948 – 1954 рр.
Губинська ІІ (Сенкевичівський район), ф. Р-1470, 71 спр., 1945 – 1960 рр.
Гулівська (Маневицький район), ф. Р-1592, 24 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1958 рр.
Гумнищенська (Берестечківський район), ф. Р-2208, 37 спр., 1947 – 1954 рр.
Гупалівська (Головнянський район), ф Р-2705, 44 спр., 1947 – 1956 рр.
Гуто-Боровенська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1229, 223 спр., 1948 – 1959, 
1968 – 1988 рр.
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Гуто-Камінська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1133, 74 спр., 1946, 1948 – 
1959 рр.
Гутська (Ратнівський район), ф. Р-1937, 481 спр., 1944 – 1995 рр.
Гущанська (Ківерцівський район), ф. Р-1118, 55 спр., 1944 – 1954 рр.
Гущанська (Любомльський район), ф. Р-792, 362 спр., 1945 – 1997 рр.

Д
Дарівська (Голобський район), ф. Р-2900, 42 спр., 1945 – 1957 рр.
Датинська (Ратнівський район), ф. Р-2315, 386 спр., 1950 – 1995 рр.
Деревківська (Любешівський район), ф. Р-760, 458 спр., 1946 – 1990 рр.
Дернівська (Ківерцівський район), ф Р-1572, 488 спр., 1945 – 1986 рр.
Дібровська (Любешівський район), ф. Р-755, 17 спр., 1946 – 1950 рр.
Дігтівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3043, 19 спр., 1945 – 1947, 1949 
– 1950 рр.
Дідичівська (Ківерцівський район), ф. Р-1601, 361 спр., 1951 – 1987 рр.
Диковинівська (Берестечківський район), ф. Р-1954, 11 спр., 1948 – 1954 рр.
Дмитрівська (Рожищенський район), ф. Р-1139, 57 спр., 1944 – 1954 рр.
Добренська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2975, 430 спр., 1945 – 1965, 1979 
– 1989 рр.
Довгівська (Берестечківський район), ф. Р-1360, 3 спр., 1945 – 1947 рр.
Довгонивська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1134, 38 спр., 1946 – 1954 рр.
Довгоносівська (Ковельський район), ф. Р-2798, 148 спр., 1944 – 1964 рр.
Довжицька (Маневицький район), ф. Р-768, 308 спр., 1948 – 1993 рр.
Дольська (Любешівський район), ф. Р-740, 450 спр., 1945 – 1993 рр.
Дольська (Турійський район), ф. Р-2283, 55 спр., 1945 – 1958 рр.
Доманівська (Ратнівський район), ф. Р-1258, 54 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1955 рр.
Домашівська (Цуманський район), ф. Р-1568, 118 спр., 1945 – 1959 рр.
Дорогиничівська (Локачинський район), ф. Р-2114, 367 спр., 1948 – 1951, 1955, 
1957 – 1961, 1964 – 1989 рр.
Доросинівська (Рожищенський район), ф. Р-1169, 357 спр., 1947 – 1952, 1954 
– 1990 рр.
Доротищенська (Ковельський район), ф. Р-2835, 420 спр., 1946 – 1997 рр.
Дрозднівська (Ковельський район), ф. Р-2797, 398 спр., 1947 – 1997 рр.
Древинівська (Іваничівський район), ф. Р-1970, 178 спр., 1947 – 1986 рр.
Дружкопільська (Берестечківський район), ф. Р-1364, 17 спр., 1945 – 1952 рр.
Дубечненська (Старовижівський район), ф. Р-2738, 680 спр., 1945 – 1996 рр.
Дубниківська (Оваднівський район), ф. Р-1299, 19 спр., 1945 – 1950 рр.
Дубово-Корчмівська (Сенкевичівський район), ф. Р-1471, 8 спр., 1947 – 1950, 
1952 – 1954 рр.
Дубівська (Ковельський район), ф. Р-2838, 571 спр., 1946 – 1999 рр.
Дубищенська (Ківерцівський район), ф. Р-2425, 353 спр., 1948 – 1988 рр.
Дулібівська (Турійський район), ф. Р-2279, 146 спр., 1945 – 1958, 1985 – 
1994 рр.
Духченська (Рожищенський район), ф. Р-1243, 41 спр., 1949 – 1954 рр.

Є
Єлизаветинська (Рожищенський район), ф. Р-1329, 33 спр., 1945 – 1954 рр.

Ж
Жалобівська (Рожищенський район), ф. Р-1121, 56 спр., 1944 – 1958 рр.
Жашковичівська (Іваничівський район), ф. Р-1822, 437 спр., 1945 – 1994 рр.
Жджарівська (Іваничівський район), ф. Р-1642, 4 спр., 1944 – 1946, 1949 рр.
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Жидичинська (Ківерцівський район), ф. Р-1991, 453 спр., 1944 – 1993 рр.
Жиричівська (Ратнівський район), ф. Р-2704, 336 спр., 1953 – 1992 рр.
Житанівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3045, 37 спр., 1945 – 1951 рр. 
Жмудчівська (Голобський район), ф. Р-690, 28 спр., 1946 – 1953 рр.
Жовтнева (Володимир-Волинський район), ф. Р-1522, 57 спр., 1951 – 1961 рр.
Жорнищенська (Ківерцівський район), ф. Р-1602, 338 спр., 1949 – 1993 рр.
Жуковецька (Торчинський район), ф. Р-702, 53 спр., 1945 – 1954 рр.
Журавецька (Затурцівський район), ф. Р-1724, 49 спр., 1945 – 1954 рр.
Журавичівська (Ківерцівський район), ф. Р-2426, 460 спр., 1948 – 1994 рр.
Журавлинська (Старовижівський район), ф. Р-2300, 562 спр., 1945, 1948 – 1996 рр.
Журавниківська (Горохівський район), ф. Р-1355, 380 спр., 1946 – 1952, 1956 
– 1992 рр.

З
Заболотцівська (Іваничівський район), ф. Р-1518, 516 спр., 1944 – 1996 рр.
Заборольська (Луцький район), ф. Р-825, 518 спр., 1944 – 1993 рр.
Забродівська (Ратнівський район), ф. Р-833, 449 спр., 1947 – 1990 рр.
Забузька (Любомльський район), ф. Р-793, 368 спр., 1944 – 1991 рр.
Завидівська (Іваничівський район), ф. Р-1818, 402 спр., 1945, 1949 – 1997 рр.
Завітненська (Ківерцівський район), ф. Р-579, 443 спр., 1944 – 1974, 1984 – 
1992 рр.
Заворотівська (Олицький район), ф. Р-2682, 12 спр., 1947 – 1950 рр.
Задибська (Турійський район), ф. Р-1707, 53 спр., 1949 – 1959 рр.
Залаззівська (Любешівський район), ф. Р-756, 348 спр., 1945 – 1994 рр.
Залізницька (Любешівський район), ф. Р-3197, 223 спр., 1950 – 1951, 1954, 1956 
– 1991 рр.
Залісочненська (Олицький район), ф. Р-1603, 37 спр., 1950 – 1958 рр.
Залісцівська (Рожищенський район), ф. Р-2050, 26 спр., 1946 – 1949, 1959 рр.
Заліська (Заболоттівський район), ф. Р-1934, 10 спр., 1946, 1948 – 1949 рр.
Заліська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2355, 192 спр., 1948 – 1954, 1959 
– 1970, 1987 – 1993 рр.
Заліська (Шацький район), ф. Р-2716, 23 спр., 1944 – 1950, 1953 – 1954 рр.
Залузька (Володимир-Волинський район), ф. Р-1841, 36 спр., 1945 – 1950, 1952 
– 1958 рр.
Залухівська (Ратнівський район), ф. Р-1700, 382 спр., 1955 – 1990 рр.
Залюттівська (Заболоттівський район), ф. Р-1928, 33 спр., 1944 – 1955 рр.
Залижнянська (Горохівський район), ф. Р-545, 7 спр., 1947 – 1948 рр.
Замлинська (Любомльський район), ф. Р-1269, 15 спр., 1950 – 1954 рр.
Замличівська (Локачинський район), ф. Р-1765, 28 спр., 1946 – 1951 рр.
Замостівська (Оваднівський район), ф. Р-3110, 25 спр., 1949 – 1954 рр.
Замшанівська (Ратнівський район), ф. Р-2538, 501 спр., 1945 – 1991 рр.
Запільська (Любомльський район), ф. Р-492, 501 спр., 1944 – 1997 рр.
Запруддівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2353, 37 спр., 1944 – 1954 рр.
Зарічанська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2257, 571 спр., 1946 – 1950, 
1952 – 1991 рр.
Зарічанська (Ковельський район), ф. Р-2834, 282 спр., 1948 – 1950, 1959 – 
1984 рр.
Зарудчівська (Любешівський район), ф. Р-741, 333 спр., 1945 – 1994 рр.
Заставненська (Іваничівський район), ф. Р-1632, 224 спр., 1946 – 1966, 1988 
– 1996 рр.
Заставська (Любомльський район), ф. Р-493, 51 спр., 1945 – 1954 рр.
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Затурцівська (Локачинський район), ф. Р-1153, 500 спр., 1945 – 1981 рр.
Зачернецька (Любомльський район), ф. Р-3430, 200 спр., 1970 – 1998 рр.
Заячицівська (Локачинський район), ф. Р-1380, 312 спр., 1946 – 1958, 1972 – 
1990 рр.
Звірівська (Ківерцівський район), ф. Р-855, 461 спр., 1944 – 1992 рр.
Звиняченська (Горохівський район), ф. Р-546, 408 спр., 1944 – 1992 рр.
Звозівська (Ківерцівський район), ф. Р-1784, 43 спр., 1944 – 1954 рр.
Згоранська (Любомльський район), ф. Р-922, 373 спр., 1947 – 1991 рр.
Здомишельська (Ратнівський район), ф. Р-1496, 467 спр., 1944 – 1993 рр.
Зеленівська (Ковельський район), ф. Р-2816, 136 спр., 1960 – 1962, 1985 – 
1991 рр.
Зеленівська (Берестечківський район), ф. Р-2209, 10 спр., 1950 – 1953 рр.
Зимненська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1517, 457 спр., 1946 – 
1989 рр.
Знамирівська (Цуманський район), ф. Р-1570, 52 спр., 1945 – 1957 рр.
Зубильненська (Локачинський район), ф. Р-2329, 373 спр., 1950 – 1987 рр.

І
Іванівська (Берестечківський район), ф. Р-2207, 14 спр., 1949 – 1954 рр.
Іванівська (Голобський район), ф. Р-1920, 19 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1949, 1952 
– 1954 рр.
Іванівська (Затурцівський район), ф. Р-2116, 20 спр., 1946 – 1954 рр.
Іванівська (Іваничівський район), ф. Р-1871, 73 спр., 1946 – 1958 рр.
Іванівська (Маневицький район), ф. Р-645, 69 спр., 1946 – 1959 рр.
Іванівська (Турійський район), ф. Р-3111, 28 спр., 1945 – 1954 рр.
Іваномислівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1230, 31 спр., 1946 – 
1954 рр.
Іванчицівська (Рожищенський район), ф. Р-2295, 415 спр., 1947 – 1949, 1951 
– 1959, 1966 – 1990 рр.
Ізівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1652, 49 спр., 1948 – 1958 рр.

Й
Йосипівська (Ківерцівський район), ф. Р-1026, 39 спр., 1950 – 1954 рр.
Йосипівська (Сенкевичівський район), ф. Р-703, 46 спр., 1944 – 1954 рр.

К
Кадищенська (Олицький район), ф. Р-1604, 21 спр., 1947 – 1948, 1950 – 
1954 рр.
Кам’янухівська (Колківський район), ф. Р-837, 18 спр., 1948 – 1953 рр.
Карасинська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2070, 379 спр., 1948 – 1991 рр.
Карасинська (Маневицький район), ф. Р-646, 400 спр., 1947 – 1991 рр.
Карпилівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2067, 17 спр., 1948 – 1954 рр.
Карпилівська (Ківерцівський район), ф. Р-1611, 197 спр., 1949 – 1955, 1958 – 
1959, 1975 – 1985 рр.
Качинська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2059, 373 спр., 1945 – 1989 рр.
Квасівська (Горохівський район), ф. Р-547, 374 спр., 1948 – 1992 рр.
Кічкарівська (Луцький район), ф. Р-1064, 34 спр., 1941, 1944 – 1954 рр.
Киселинська (Локачинський район), ф. Р-1760, 398 спр., 1947 – 1987 рр.
Киязька (Рожищенський район), ф. Р-1214, 11 спр., 1947, 1950, 1953, 1954 рр.
Кладнівська (Устилузький район), ф. Р-1105, 18 спр., 1944 – 1949 рр.
Клевецька (Луківський район), ф. Р-3112, 46 спр., 1945 – 1946, 1947 – 1954 рр.
Клітицька (Камінь-Каширський район), ф. Р-1135, 197 спр., 1948 – 1988 рр.
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Клопочинська (Іваничівський район), ф. Р-1515, 95 спр., 1948 – 1949, 1953 – 
1954 рр.
Клубочинська (Цуманський район), ф. Р-1569, 91 спр., 1944 – 1958 рр.
Клюська (Турійський район), ф. Р-1794, 372 спр., 1948 – 1949, 1951 – 1992 рр.
Княгинінська (Луцький район), ф. Р-1056, 50 спр., 1944 – 1954 рр.
Князівська (Горохівський район), ф. Р-548, 37 спр., 1948 – 1954 рр.
Кобченська (Рожищенський район), ф. Р-1403, 21 спр., 1949 – 1954 рр.
Ковбанська (Горохівський район), ф. Р-549, 34 спр., 1947 – 1954 рр.
Когильненська (Оваднівський район), ф. Р-2462, 56 спр., 1947 – 1957 рр.
Козлиничівська (Колківський район), ф. Р-769, 51 спр., 1945 – 1955 рр.
Козлиничівська (Ковельський район), ф. Р-647, 562 спр., 1946 – 1992 рр.
Козлівська (Локачинський район), ф. Р-3538, 67 спр., 1987 – 1992 рр.
Колодеженська (Горохівський район), ф. Р-1472, 283 спр., 1947 – 1952, 1954 
– 1955, 1969 – 1992 рр.
Колодіївська (Колківський район), ф. Р-1088, 27 спр., 1947 – 1954 рр.
Колодяжненська (Ковельський район), ф. Р-2837, 572 спр., 1949 – 1999 рр.
Колонська (Іваничівський район), ф. Р-1873, 58 спр., 1949, 1952, 1954, 1957 – 
1959, 1990 – 1996 рр.
Колпитівська (Локачинський район), ф. Р-1768, 353 спр., 1947 – 1960, 1965 – 
1989 рр.
Комарівська (Луківський район), ф. Р-2276, 51 спр., 1944 – 1954 рр.
Комарівська (Маневицький район), ф. Р-2025, 259 спр., 1948, 1950 – 1977, 1980 
– 1995 рр.
Комарівська (Ратнівський район), ф. Р-1256, 28 спр., 1947 – 1956 рр.
Комарівська (Старовижівський район), ф. Р-2914, 41 спр., 1947 – 1957 рр.
Конюхівська (Локачинський район), ф. Р-1383, 228 спр., 1947 – 1963, 1980 – 
1989 рр.
Копачівська (Рожищенський район), ф. Р-1140, 505 спр., 1944 – 1946, 1949 – 
1990 рр.
Копиллівська (Маневицький район), ф. Р-770, 472 спр., 1948 – 1996 рр.
Коритницька (Локачинський район), ф. Р-2120, 26 спр., 1944 – 1951 рр.
Коритницька (Устилузький район), ф. Р-1106, 11 спр., 1944 – 1949 рр.
Кортеліська (Ратнівський район), ф. Р-2314, 497 спр., 1948 – 1998 рр.
Корчунська (Устилузький район), ф. Р-1298, 33 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1952 рр.
Коршівська (Луцький район), ф. Р-3560, 30 спр., 1990 – 1995 рр.
Костюхнівська (Маневицький район), ф. Р-1089, 421 спр., 1947 – 1995 рр.
Котівська (Ківерцівський район), ф. Р-1786, 34 спр., 1944, 1946 – 1958 рр.
Коцурівська (Любомльський район), ф. Р-494, 17 спр., 1945 – 1948 рр.
Кошівська (Торчинський район), ф. Р-1158, 70 спр., 1945 – 1960 рр.
Красківська (Заболоттівський район), ф. Р-1933, 17 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1951 рр.
Красновольська (Маневицький район), ф. Р-3439, 140 спр., 1952 – 1953, 1955 
– 1958, 1963, 1980 – 1996 рр.
Красновільська (Луківський район), ф. Р-2805, 34 спр., 1947 – 1954 рр.
Красноставська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3238, 485 спр., 1948 
– 1992 рр.
Красівська (Горохівський район), ф. Р-550, 51 спр., 1947 – 1958 рр.
Кратська (Оваднівський район), ф. Р-2158, 62 спр., 1944 – 1945, 1948 – 1958 рр.
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Кременецька (Рожищенський район), ф. Р-1141, 84 спр., 1944 – 1954, 1987 – 
1991 рр.
Кремешівська (Локачинський район), ф. Р-2118, 19 спр., 1947 – 1950 рр.
Кречівська (Іваничівський район), ф. Р-1371, 42 спр., 1947 – 1954 рр.
Кривлинська (Голобський район), ф. Р-1814, 100 спр., 1945 – 1958 рр.
Крижівська (Ківерцівський район), ф. Р-1918, 51 спр., 1944 – 1954 рр.
Кричевичівська (Ковельський район), ф. Р-648, 385 спр., 1946 – 1992 рр.
Кримненська (Камінь-Каширський район), ф. Р-616, 35 спр., 1946 – 1955 рр.
Кримненська (Старовижівський район), ф. Р-2615, 645 спр., 1945 – 1997 рр.
Кропивниківська (Шацький район), ф. Р-3203, 33 спр., 1945 – 1954 рр.
Кругельська (Луківський район), ф. Р-2809, 49 спр., 1944 – 1954 рр.
Крупівська (Теремнівський район), ф. Р-804, 104 спр., 1945 – 1958 рр.
Крухиничівська (Локачинський район), ф. Р-2421, 19 спр., 1945 – 1950, 1955 
– 1957 рр.
Крушинецька (Головнянський район), ф. Р-794, 51 спр., 1945 – 1949, 1955 – 
1958 рр.
Куклинська (Маневицький район), ф. Р-2940, 301 спр., 1958 – 1996 рр.
Кукуриківська (Головнянський район), ф. Р-1690, 12 спр., 1951 – 1957 рр.
Куликовичівська (Маневицький район), ф. Р-2022, 396 спр., 1948 – 1964, 1968 
– 1993 рр.
Кульчинська (Турійський район), ф. Р-3193, 356 спр., 1953, 1957 – 1992 рр.
Купичівська (Турійський район), ф. Р-3181, 352 спр., 1947 – 1993 рр.
Куснищанська (Любомльський район), ф. Р-1982, 483 спр., 1945, 1947 – 
1991 рр.
Кутівська (Локачинський район), ф. Р-1381, 116 спр., 1946 – 1964 рр.
Кутівська (Любомльський район), ф. Р-495, 51 спр., 1945 – 1954 рр.
Кутрівська (Берестечківський район), ф. Р-1742, 47 спр., 1945 – 1954 рр.
Кухарська (Голобський район), ф. Р-2898, 42 спр., 1948 – 1955 рр.
Кучанська (Головнянський район), ф. Р-795, 57 спр., 1944 – 1954 рр.

Л
Лаврівська (Луцький район), ф. Р-1694, 418 спр., 1944 – 1956, 1958 – 1994 рр.
Ладинська (Любомльський район), ф. Р-2237, 304 спр., 1949 – 1959, 1969 – 
1997 рр.
Лапнівська (Ковельський район), ф. Р-2839, 47 спр., 1947 – 1950, 1953 – 
1959 рр.
Ласківська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1840, 467 спр., 1945 – 1990 рр.
Лахвичівська (Любешівський район), ф. Р-742, 65 спр., 1946 – 1954 рр.
Лежницька (Володимир-Волинський район), ф. Р-1870, 36 спр., 1947 – 1954 рр.
Лемешівська (Горохівський район), ф. Р-551, 83 спр., 1944 – 1958 рр.
Линівська (Локачинський район), ф. Р-2124, 18 спр., 1947 – 1951 рр.
Линівська (Рожищенський район), ф. Р-1170, 77 спр., 1948 – 1958 рр.
Липинська (Луцький район), ф. Р-1057, 365 спр., 1944 – 1954, 1963 – 1992 рр.
Липненська (Цуманський район), ф. Р-1790, 366 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1959, 
1966 – 1988 рр.
Липська (Берестечківський район), ф. Р-1358, 60 спр., 1947 – 1955 рр.
Литовезька (Іваничівський район), ф. Р-2002, 435 спр., 1948, 1950 – 1998 рр.
Личанівська (Цуманський район), ф. Р-1788, 37 спр., 1954 – 1959 рр.
Личинівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2826, 372 спр., 1951 – 1991 рр.
Лишнівська (Маневицький район), ф. Р-1593, 350 спр., 1947 – 1964, 1968 – 
1991 рр.
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Лищенська (Ківерцівський район), ф. Р-2422, 83 спр., 1947 – 1958 рр.
Лищенська (Луцький район), ф. Р-931, 509 спр., 1946 – 1993 рр.
Лісівська (Маневицький район), ф. Р-838, 18 спр., 1947 – 1952, 1965 – 1996 рр.
Лісківська (Оваднівський район), ф. Р-2155, 38 спр., 1947 – 1954 рр.
Лісняківський (Луківський район), ф. Р-2910, 6 спр., 1951 – 1954 рр.
Літинська (Турійський район), ф. Р-3113, 24 спр., 1946 – 1950, 1952 – 1954 рр.
Літогощенська (Рожищенський район), ф. Р-2108, 521 спр., 1950 – 1959, 1962 
– 1993 рр.
Лобачівська (Горохівський район), ф. Р-1356, 454 спр., 1946 – 1992 рр.
Ловищенська (Турійський район), ф. Р-3114, 27 спр., 1947 – 1954 рр.
Ломачанківська (Ковельський район), ф. Р-1148, 250 спр., 1947 – 1971 рр.
Лудинська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1651, 542 спр., 1945 – 1946, 
1950 – 1962, 1964 – 1992 рр.
Луківська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2351, 19 спр., 1948 – 1954 рр.
Луківська (Маневицький район), ф. Р-649, 36 спр., 1945 – 1954 рр.
Луківська (Рожищенський район), ф. Р-2203, 590 спр., 1946 – 1990 рр.
Луковичівська (Іваничівський район), ф. Р-1874, 405 спр., 1946 – 1950, 1952 
– 1953, 1955 – 1997 рр.
Лучичівська (Ратнівський район), ф. Р-1260, 35 спр., 1947 – 1955 рр.
Любешівсько-Волянська (Любешівський район), ф. Р-752, 59 спр., 1945 – 1950, 
1958, 1988 – 1995 рр.
Любитівська (Ковельський район), ф. Р-1803, 616, 1939 – 1941, 1947 – 1990 рр.
Любохинівська (Старовижівський район), ф. Р-2864, 672 спр., 1945 – 1998 рр.
Любченська (Рожищенський район), ф. Р-1487, 452 спр., 1944 – 1977 рр.
Люб’язівська (Любешівський район), ф. Р-743, 451, 1945 – 1991 рр.
Людмильпільська (Оваднівський район), ф. Р-1300, 33 спр., 1947 – 1954 рр.
Лютківська (Заболоттівський район), ф. Р-1924, 45 спр., 1944 – 1957 рр.
Льотничівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2761, 546 спр., 1949 – 
1990 рр.

М
Майданська (Ковельський район), ф. Р-2794, 169 спр., 1946 – 1948, 1950 – 1961, 
1988 – 1999 рр.
Майданська (Маневицький район), ф. Р-1090, 58 спр., 1946 – 1959 рр.
Майдан-Липненська (Колківський район), ф. Р-2078, 40 спр., 1947 – 1949, 1951 
– 1959 рр.
Макаревичівська (Ківерцівський район), ф. Р-773, 439 спр., 1945 – 1991 рр.
Маковичівська (Турійський район), ф. Р-3180, 342 спр., 1948 – 1992 рр.
Малоберезолупська (Рожищенський район), ф. Р-1216, 55 спр., 1945, 1946, 1950, 
1954 – 1960 рр.
Малоглушанська (Любешівський район), ф. Р-758, 353 спр., 1945 – 1994 рр.
Малоголобівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1231, 21 спр., 1946 – 
1954 рр.
Малоомелянівська (Луцький район), ф. Р-853, 110 спр., 1944 – 1958 рр.
Малоосницька (Колківський район), ф. Р-840, 21 спр., 1944 – 1954 рр.
Малопорська (Голобський район), ф. Р-687, 27 спр., 1948 – 1954 рр.
Маньківська (Затурцівський район), ф. Р-1565, 104 спр., 1944 – 1958 рр.
Маріє-Вільська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3030, 17 спр., 1945 – 
1949 рр.
Маркелівська (Оваднівський район), ф. Р-1301, 34 спр., 1944 – 1954 рр.
Марковичівська (Горохівський район), ф. Р-552, 65 спр., 1947 – 1957 рр.
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Марковичівська (Локачинський район), ф. Р-1755, 471 спр., 1944, 1947 – 
1992 рр.
Маркоставська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2460, 46 спр., 1945 – 
1954 рр.
Мар’янівська (Горохівський район), ф. Р-553, 32 спр., 1947 – 1953 рр.
Мар’янівська (Колківський район), ф. Р-839, 38 спр., 1947 – 1955 рр.
Масловецька (Головнянський район), ф. Р-796, 69 спр., 1947 – 1958 рр.
Матейківська (Маневицький район), ф. Р-3438, 25 спр., 1948 – 1955, 1957 – 
1963 рр.
Машівська (Любомльський район), ф. Р-3251, 267 спр., 1944 – 1958, 1975 – 
1994 рр.
Маяківська (Луцький район), ф. Р-1058, 554 спр., 1944 – 1994 рр.
Межиситівська (Ратнівський район), ф. Р-1250, 45 спр., 1946 – 1954 рр.
Мельники-Мостищенська (Ратнівський район), ф. Р-2060, 335 спр., 1949 – 
1989 рр.
Мельники-Річицька (Ратнівський район), ф. Р-438, 66 спр., 1945 – 1954 рр.
Мельниківська (Шацький район), ф. Р-2706, 18 спр., 1945 – 1949 рр.
Мельницька (Ковельський район), ф. Р-1811, 553 спр., 1946 – 2000 рр.
Менчичівська (Іваничівський район), ф. Р-1372, 396 спр., 1944 – 1996 рр.
Мервинська (Горохівський район), ф. Р-2211, 439 спр., 1946 – 1947, 1950 – 
1996 рр.
Метельнівська (Олицький район), ф. Р-2678, 23 спр., 1947 – 1952 рр.
Мизівська (Старовижівський район), ф. Р-2619, 647 спр., 1947 – 1995 рр.
Микитичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2159, 546 спр., 1944 – 
1961, 1963 – 1992 рр.
Миківська (Цуманський район), ф. Р-1571, 75 спр., 1944 – 1958 рр.
Микуличівська І (Володимир-Волинський район), ф. Р-3031, 66 спр., 1948, 1950 
– 1963 рр.
Микуличівська ІІ (Володимир-Волинський район), ф. Р-1374, 517 спр., 1945 
– 1990 рр.
Миловицька (Олицький район), ф. Р-2684, 55 спр., 1944 – 1954 рр.
Миляновичівська (Турійський район), ф. Р-3178, 381 спр., 1946 – 1992 рр.
Милятинська (Іваничівський район), ф. Р-1967, 369 спр., 1946 – 1996 рр.
Мильська (Рожищенський район), ф. Р-1320, 477 спр., 1950 – 1991 рр.
Миринська (Голобський район), ф. Р-1809, 20 спр., 1945 – 1946, 1950 – 1954 рр.
Мирківська (Горохівський район), ф. Р-554, 379 спр., 1944 – 1991 рр.
Мирненська (Горохівський район), ф. Р-1614, 445 спр., 1950, 1953 – 1996 рр.
Милославська (Рожищенський район), ф. Р-1171, 30 спр., 1947 – 1954 рр.
Мислинська (Горохівський район), ф. Р-555, 165 спр., 1948 – 1968 рр.
Михлинська (Сенкевичівський район), ф. Р-1161, 45 спр., 1946 – 1958 рр.
Мишівська (Іваничівський район), ф. Р-1872, 350 спр., 1944 – 1947, 1950 – 1959, 
1969 – 1997 рр.
Млинівська (Ратнівський район), ф. Р-439, 178 спр., 1944 – 1993 рр.
Млинищенська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1868, 28 спр., 1947 – 
1954 рр.
Мовниківська (Іваничівський район), ф. Р-1631, 385 спр., 1947 – 1995 рр.
Мовчанівська (Затурцівський район), ф. Р-1728, 52 спр., 1945 – 1954 рр.
Могильненська (Оваднівський район), ф. Р-1302, 25 спр., 1945 – 1951 рр.
Мосирська (Устилузький район), ф. Р-1107, 61 спр., 1944 – 1958 рр.
Мокрецька (Турійський район), ф. Р-3179, 390 спр., 1944 – 1991 рр.
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Морозовичівська (Іваничівський район), ф. Р-1827, 154 спр., 1948 – 1959, 1987 
– 1996 рр.
Мостищенська (Ратнівський район), ф. Р-1257, 30 спр., 1948 – 1954 рр.
Мочалківська (Турійський район), ф. Р-2984, 15 спр., 1947 – 1950 1953 – 
1954 рр.
Мощаницька (Олицький район), ф. Р-2683, 42 спр., 1947 – 1954 рр.
Мощенська (Ковельський район), ф. Р-2817, 436 спр., 1944 – 2000 рр.
Мстишенська (Луцький район), ф. Р-1059, 61 спр., 1944 – 1958 рр.
Мукошинська (Любешівський район), ф. Р-744, 63 спр., 1947 – 1954 рр.
Муравищенська (Ківерцівський район), ф. Р-2290, 75 спр., 1944, 1947 – 1959 рр.

Н
Набрусківська (Маневицький район), ф. Р-1091 25 спр., 1946 – 1947, 1950 – 
1959 рр.
Навізька (Рожищенський район), ф. Р-2849, 437 спр., 1957 – 1990 рр.
Наталинська (Сенкевичівський район), ф. Р-1226, 19 спр., 1949 – 1954 рр.
Невірська (Любешівський район), ф. Р-745, 45 спр., 1946 – 1953, 1958 рр.
Немирська (Рожищенський район), ф. Р-1192, 114 спр., 1945 – 1959, 1987 – 
1991 рр.
Несвічівська (Луцький район), ф. Р-2267, 312 спр., 1953 – 1985, 1988 – 1993 рр.
Нехворощанська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1660, 37 спр., 1944 – 
1951, 1957 – 1958 рр.
Низкиничівська (Іваничівський район), ф. Р-1630, 141 спр., 1940, 1945 – 
1963 рр.
Нирівська (Турійський район), ф. Р-3115, 23 спр., 1945 – 1948, 1950 – 1954 рр.
Ницівська (Старовижівський район), ф. Р-2915, 7 спр., 1947 – 1954 рр.
Нічогівська (Маневицький район), ф. Р-771, 202 спр., 1947 – 1954, 1964 – 
1979 рр.
Новинівська (Устилузький район), ф. Р-3235, 5 спр., 1946, 1954 рр.
Нововижівська (Старовижівський район), ф. Р-2739, 587 спр., 1945 – 1994 рр.
Новодвірська (Турійський район), ф. Р-3177, 373 спр., 1947 – 1992 рр.
Новозагорівська (Локачинський район), ф. Р-2342, 17 спр., 1949 – 1954 рр.
Новозборишівська (Берестечківський район), ф. Р-1357, 3 спр., 1946 – 1947 рр.
Ново-Котовська (Теремнівський район), ф. Р-1060, 36 спр., 1944 – 1958 рр.
Новокошарська (Луківський район), ф. Р-2808, 57 спр., 1945 – 1946, 1949 – 
1954 рр.
Новомосирська (Ковельський район), ф. Р-2903, 718 спр., 1944 – 2000 рр.
Новорудська (Маневицький район), ф. Р-650, 367 спр., 1946 – 1991 рр.
Новосілківська (Горохівський район), ф. Р-556, 320 спр., 1944 – 1994 рр.
Новосілківська (Заболоттівський район), ф. Р-2921, 7 спр., 1947 – 1954 рр.
Новосілківська (Колківський район), ф. Р-772, 16 спр., 1948 – 1952 рр.
Новосілківська (Турійський район), ф. Р-2957, 427 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1992 рр.
Новоставська (Берестечківський район), ф. Р-1473, 17 спр., 1948, 1950 – 1954 рр.
Новоставська (Луцький район), ф. Р-3143, 11 спр., 1947 – 1951, 1953 – 1954 рр.
Новочервищенська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2066, 125 спр., 1944 – 
1952, 1955 – 1958, 1983 – 1989 рр.
Носачевичівська (Рожищенський район), ф. Р-1917, 502 спр., 1947 – 1990 рр.
Нудиженська (Любомльський район), ф. Р-2720, 395 спр., 1949 – 1991 рр.
Нужельська (Голобський район), ф. Р-695, 40 спр., 1948 – 1954 рр.
Нуйнівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2064, 486 спр., 1945 – 1991 рр.
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О
Обенижівська (Турійський район), ф. Р-3116, 19 спр., 1957 – 1962 рр.
Облапська (Ковельський район), ф. Р-1802, 501 спр., 1945 – 1990 рр.
Оваднівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2165, 470 спр., 1947 – 1970, 
1972 – 1990 рр.
Овлочинська (Турійський район), ф. Р-2168, 412 спр., 1945 – 1994 рр.
Одерадівська (Луцький район), ф. Р-1693, 408 спр., 1949 – 1995 рр.
Одерадівська (Олицький район), ф. Р-2674, 79 спр., 1947 – 1954 рр.
Озденізька (Луцький район), ф. Р-1919, 26 спр., 1949 – 1955, 1957, 1959 рр.
Оздівська (Луцький район), ф. Р-1061, 60 спр., 1944 – 1958 рр.
Озерненська (Маневицький район), ф. Р-1594, 21 спр., 1946 – 1951 рр.
Озерненська (Маневицький район), ф. Р-2811, 42 спр., 1950 – 1963 рр.
Озерська (Ківерцівський район), ф. Р-1885, 425 спр., 1944 – 1988 рр.
Озерцівська (Горохівський район), ф. Р-557, 76 спр., 1946 – 1958 рр.
Озерцівська (Ківерцівський район), ф. Р-2427, 219 спр., 1964 – 1976, 1987 – 
1994 рр.
Озерянська (Луцький район), ф. Р-1174, 62 спр., 1944 – 1959 рр.
Озерянська (Турійський район), ф. Р-3195, 375 спр., 1947 – 1996 рр.
Озютичівська (Локачинський район), ф. Р-2121, 86 спр., 1947 – 1961 рр.
Оконська (Маневицький район), ф. Р-1149, 110 спр., 1946 – 1958, 1990 – 
1995 рр.
Окунинська (Луківський район), ф. Р-3117, 35 спр., 1944 – 1948, 1952 – 1954 рр.
Олександрійська (Теремнівський район), ф. Р-854, 43 спр., 1945 – 1954 рр.
Олексіївська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2063, 21 спр., 1946, 1948 – 1949, 
1956 – 1959 рр.
Оленинська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1233, 72 спр., 1947 – 1960 рр.
Оленівська (Рожищенський район), ф. Р-1448, 66 спр., 1944 – 1949, 1952 – 
1959 рр.
Олеська (Любомльський район), ф. Р-1127, 334 спр., 1947 – 1993 рр.
Ольганівська (Рожищенський район), ф. Р-1122, 37 спр., 1946 – 1954 рр.
Ольшанівська (Шацький район), ф. Р-2708, 55 спр., 1944 – 1958 рр.
Омельненська (Ківерцівський район), ф. Р-773, 439 спр., 1945 – 1991 рр.
Опалинська (Головнянський район), ф. Р-797, 11 спр., 1945 – 1948 рр.
Орищенська (Локачинський район), ф. Р-1819, 22 спр., 1944, 1947 – 1950, 1953 
– 1954 рр.
Осівецька (Камінь-Каширський район), ф. Р-1228, 69 спр., 1947 – 1958 рр.
Осівська (Турійський район), ф. Р-3118, 53 спр., 1946 – 1959 рр.
Острівківська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3032, 28 спр., 1946 – 
1954 рр.
Острівська (Ківерцівський район), ф. Р-1025, 49 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1948, 
1950 – 1954 рр.
Острівська (Колківський район), ф. Р-841, 41 спр., 1947 – 1955 рр.
Острів’янська (Шацький район), ф. Р-2714, 62 спр., 1944 – 1959 рр.
Осьмиговичівська (Турійський район), ф. Р-2958, 25 спр., 1947 – 1949, 1951 
– 1954, 1956 – 1959 рр.
Охлопівська (Горохівський район), ф. Р-558, 38 спр., 1947 – 1954 рр.
Охнівська (Оваднівський район), ф. Р-3037, 61 спр., 1945 – 1958 рр.
Охотниківська (Оваднівський район), ф. Р-3139, 41 спр., 1949 – 1958 рр.
Ощівська (Горохівський район), ф. Р-559, 9 спр., 1949 – 1950 рр.
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П
Павлівська (Іваничівський район), ф. Р-1999, 483 спр., 1945, 1947 – 1996 рр.
Павловичівська (Локачинський район), ф. Р-1599, 50 спр., 1944 – 1945, 1947 
– 1958 рр.
Пальченська (Ківерцівський район), ф. Р-3200, 190 спр., 1944 – 1954, 1966 – 
1980 рр.
Паридубська (Луківський район), ф. Р-2873, 20 спр., 1944 – 1947, 1950 – 
1958 рр.
Перевалівська (Турійський район), ф. Р-3066, 423 спр., 1944 – 1992 рр.
Передмістє-Турійська (Турійський район), ф. Р-3120, 13 спр., 1946 – 1950 рр.
Перекірська (Головнянський район), ф. Р-798, 32 спр., 1945 – 1954 рр.
Перемильська (Горохівський район), ф. Р-1354, 468 спр., 1945 – 1993 рр.
Пересіківська (Турійський район), ф. Р-1795, 12 спр., 1950 – 1954 рр.
Переславичівська (Іваничівський район), ф. Р-1968, 410 спр., 1944 – 1996 рр.
Переспинська (Рожищенський район), ф. Р-1191, 523 спр., 1946 – 1991 рр.
Перешпівська (Шацький район), ф. Р-2719, 24 спр., 1945 – 1947, 1950 – 
1954 рр.
Перешпенська (Головнянський район), ф. Р-2730, 6 спр., 1947 – 1955 рр.
Перковичівська (Ковельський район), ф. Р-2806, 34 спр., 1953 – 1959 рр.
Печихвостівська (Горохівський район), ф. Р-560, 504 спр., 1944 – 1995 рр.
Підберезівська (Горохівський район), ф. Р-561, 411 спр., 1944 – 1992 рр.
Підгайцівська (Луцький район), ф. Р-1508, 507 спр., 1944 – 1993 рр.
Підгородненська (Любомльський район), ф. Р-1689, 414 спр., 1944 – 1995 рр.
Піддубцівська (Луцький район), ф. Р-805, 401 спр., 1944 – 1993 рр.
Підліська (Голобський район), ф. Р-2431, 8 спр., 1947, 1950, 1952 – 1954 рр.
Підліська (Ківерцівський район), ф. Р-1119, 119 спр., 1945 – 1958 рр.
Підрізька (Ковельський район), ф. Р-1813, 559 спр., 1956, 1958 – 1997 рр.
Підрічанська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2356, 16 спр., 1946 – 1950, 1952 
– 1953, 1955, 1957 – 1959 рр.
Підрічанська (Ратнівський район), ф. Р-1259, 37 спр., 1947 – 1954 рр.
Підцаревичівська (Колківський район), ф. Р-842, 20 спр., 1944 – 1949 рр.
Підцир’янська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2349, 59 спр., 1947 – 1953, 
1955 – 1959 рр.
Підсинівська (Старовижівський район), ф. Р-2617, 263 спр., 1947 – 1978 рр.
Пілганівська (Луцький район), ф. Р-1062, 63 спр., 1947 – 1958 рр.
Пірванченська (Горохівський район), ф. Р-563, 101 спр., 1944 – 1960 рр.
Пісківська (Горохівський район), ф. Р-1353, 548 спр., 1947 – 1996 рр.
Пісківсько-Річицька (Ратнівський район), ф. Р-834, 58 спр., 1946 – 1954 рр.
Пісочненська (Ковельський район), ф. Р-651, 527 спр., 1946 – 1990 рр.
Піщанська (Камінь-Каширський район), ф. Р-3276, 164 спр., 1967 – 1991 рр.
Піщанська (Шацький район), ф. Р-2238, 408 спр., 1949 – 1989 рр.
Пильганівська (Берестечківський район), ф. Р-1951, 16 спр., 1949 – 1954 рр.
Пнівненська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2350, 353 спр., 1946 – 1990 рр.
Повурська (Ковельський район), ф. Р-652, 539 спр., 1945 – 1990 рр.
Погулянська (Любешівський район), ф. Р-759, 104 спр., 1945 – 1958 рр.
Пожарківська (Рожищенський район), ф. Р-1402, 469 спр., 1947 – 1990 рр.
Покащівська (Ківерцівський район), ф. Р-2677, 364 спр., 1947 – 1959, 1963 – 
1987 рр.
Полапівська (Любомльський район), ф. Р-799, 347 спр., 1947 – 1998 рр.
Поліська (Старовижівський район), ф. Р-1497, 544 спр., 1948 – 1995 рр.
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Полоцька (Камінь-Каширський район), ф. Р-1136, 524 спр., 1946 – 1991 рр.
Положівська (Шацький район), ф. Р-2710, 76 спр., 1947 – 1958 рр.
Полонківська (Луцький район), ф. Р-1065, 18 спр., 1944 – 1954 рр.
Полум’яненська (Устилузький район), ф. Р-2160, 20 спр., 1944 – 1947, 1949 – 
1951 рр.
Полюхненська (Горохівський район), ф. Р-562, 33 спр., 1947 – 1953 рр.
Поничівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3033, 17 спр., 1949 – 
1954 рр.
Попівська (Оваднівський район), ф. Р-3119, 45 спр., 1947 – 1950 рр.
Поповичівська (Ковельський район), ф. Р-2901, 621 спр., 1940, 1947 – 2000 рр.
Поромівська (Іваничівський район), ф. Р-2000, 469 спр., 1945 – 1996 рр.
Поступельська (Ратнівський район), ф. Р-1888, 491 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1993 рр.
Почапівська (Любомльський район), ф. Р-2236, 356 спр., 1946 – 1975, 1984 – 
1996 рр.
Преображенська (Ківерцівський район), ф. Р-2291, 41 спр., 1944, 1947 – 
1954 рр.
Привітненька (Локачинський район), ф. Р-2328, 360 спр., 1950 – 1993 рр.
Прилісненська (Маневицький район), ф. Р-2320, 409 спр., 1947 – 1995 рр.
Прилуцька (Ківерцівський район), ф. Р-1993, 537 спр., 1944 – 1992 рр.
Прип’ятська (Шацький район), ф. Р-2699, 410 спр., 1944 – 1987 рр.
Промінська (Луцький район), ф. Р-1698, 397 спр., 1949 – 1993 рр.
Прохідська (Ратнівський район), ф. Р-1251, 116 спр., 1946 – 1954, 1987 – 
1993 рр.
Пузівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2162, 43 спр., 1944 – 1949, 1951 
– 1952, 1954, 1957 – 1959 рр.
Пулемецька (Шацький район), ф. Р-2240, 63 спр., 1947, 1950 – 1959 рр.
Пульмівська (Шацький район), ф. Р-2715, 433 спр., 1947 – 1990 рр.
Пустомитівська (Горохівський район), ф. Р-1743, 474 спр., 1945 – 1996 рр.
П’ятиднівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1375, 33 спр., 1944 – 1950, 
1954 рр.
П’ятиднівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1374, 425 спр., 1964 – 
1990 рр.

Р
Радехівська (Любомльський район), ф. Р-3252, 435 спр., 1945 – 1997 рр.
Радовичівська (Іваничівський район), ф. Р-1824, 412 спр., 1953 – 1996 рр.
Радовичівська (Турійський район), ф. Р-3121, 24 спр., 1948 – 1950, 1953 – 1956, 
1958 – 1959 рр.
Радомишльська (Луцький район), ф. Р-1509, 429 спр., 1948 – 1993 рр.
Радошинська (Ковельський район), ф. Р-1804, 433 спр., 1944 – 1995 рр.
Раковецька (Любомльський район), ф. Р-2235, 34 спр., 1944 – 1954 рр.
Раково-Ліська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2061, 397 спр., 1948 – 1991 рр.
Растівська (Турійський район), ф. Р-3137, 49 спр., 1947 – 1950, 1952 – 1958 рр.
Ратнівська (Луцький район), ф. Р-1510, 401 спр., 1949 – 1993 рр.
Рачинська (Горохівський район), ф. Р-564, 451 спр., 1948 – 1992 рр.
Ревушківська (Турійський район), ф. Р-3122, 46 спр., 1946 – 1954 рр.
Риковичівська (Іваничівський район), ф. Р-2001, 357 спр., 1949 – 1995 рр.
Римачівська (Любомльський район), ф. Р-3204, 184 спр., 1944 – 1950, 1952 – 
1977 рр.
Річицька (Ратнівський район), ф. Р-440, 461 спр., 1945 – 1995 рр.
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Ржищівська (Берестечківський район), ф. Р-1953, 24 спр., 1949 – 1954 рр.
Рівненська (Любомльський район), ф. Р-800, 384 спр., 1945 – 1949, 1951 – 
1997  рр.
Рогово-Смолярівська (Головнянський район), ф. Р-2474, 18 спр., 1954 – 1957 рр.
Рогожанська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1650, 108 спр., 1947 – 1963, 
1990 – 1993 рр.
Розничівська (Колківський район), ф. Р-1558, 49 спр., 1950 – 1960 рр.
Рокинівська (Луцький район), ф. Р-1063, 165 спр., 1947 – 1954, 1977 – 1986 рр.
Рокитницька (Ковельський район), ф. Р-2832, 99 спр., 1944 – 1959 рр.
Рокитська (Заболоттівський район), ф. Р-2917, 47 спр., 1947, 1950 – 1959 рр.
Романівська (Іваничівський район), ф. Р-1825, 12 спр., 1950 – 1954 рр.
Романівська (Луцький район), ф. Р-1507, 409 спр., 1944 – 1994 рр.
Ромашківська (Олицький район), ф. Р-3098, 32 спр., 1950 – 1954 рр.
Ростанська (Шацький район), ф. Р-2233, 438 спр., 1948 – 1989 рр.
Рудківська (Старовижівський район), ф. Р-2865, 69 спр., 1947 – 1958 рр.
Рудко-Козинська (Рожищенський район), ф. Р-2049, 542 спр., 1944 – 1992 рр.
Рудко-Миринська (Голобський район), ф. Р-1808, 16 спр., 1951 – 1954 рр.
Рудко-Червинська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1137, 34 спр., 1945 – 
1953 рр.
Рудниківська (Маневицький район), ф. Р-1431, 432 спр., 1945, 1947 – 1984, 1988 
– 1993 рр.
Руднянська (Рожищенський район), ф. Р-1123, 449 спр., 1944 – 1990 рр.
Руднянська (Старовижівський район), ф. Р-1691, 556 спр., 1951 – 1996 рр.
Рудянська (Луківський район), ф. Р-3067, 29 спр., 1945 – 1954 рр.
Рудянська (Оваднівський район), ф. Р-3034, 9 спр., 1946 – 1948 рр.
Ружинська (Турійський район), ф. Р-1708, 404 спр., 1945 – 1996 рр.
Руснівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2163, 43 спр., 1947 – 1958 рр.

С
Садівська (Луцький район), ф. Р-1159, 433 спр., 1947 – 1958, 1960 – 1994 рр.
Самарівська (Ратнівський район), ф. Р-2539, 460 спр., 1950 – 1993 рр.
Самари-Оріхівська (Ратнівський район), ф. Р-3470, 95 спр., 1987 – 1997 рр.
Самійличівська (Шацький район), ф. Р-3250, 326 спр., 1944 – 1948, 1950 – 1960, 
1966 – 1991 рр.
Самовільська (Іваничівський район), ф. Р-1884, 74 спр., 1949 – 1958 рр.
Сарнівська (Торчинський район), ф. Р-706, 109 спр., 1947 – 1958 рр.
Свійчівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2153, 48 спр., 1948 – 1958 рр.
Світязька (Шацький район), ф. Р-2026, 494 спр., 1944 – 1994 рр.
Свинаринська (Турійський район), ф. Р-3123, 28 спр., 1947 – 1954 рр.
Седлищенська (Любешівський район), ф. Р-1836, 411 спр., 1948 – 1994 рр.
Седлищенська (Старовижівський район), ф. Р-2386, 702 спр., 1947 – 1997 рр.
Секунська (Старовижівський район), ф. Р-2869, 382 спр., 1947 – 1959, 1977 – 
1997 рр.
Селецька (Володимир-Волинський район), ф. Р-1659, 360 спр., 1952 – 1959, 1970 
– 1989 рр.
Селецька (Турійський район), ф. Р-3124, 31 спр., 1947 – 1954 рр.
Селісківська (Устилузький район), ф. Р-1108, 23 спр., 1944 – 1946, 1950 – 
1954 рр.
Семківська (Колківський район), ф. Р-1552, 21 спр., 1947 – 1954 рр.
Сереховичівська (Старовижівський район), ф. Р-2478, 606 спр., 1949 – 1998 рр.
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Серхівська (Маневицький район), ф. Р-3076, 354 спр., 1948 – 1963, 1965 – 
1991 рр.
Сильненська (Ківерцівський район), ф. Р-1577, 391 спр., 1944 – 1985 рр.
Синівська (Старовижівський район), ф. Р-2618, 513 спр., 1947 – 1995 рр.
Сирниківська (Луцький район), ф. Р-1066, 362 спр., 1944 – 1977 рр.
Ситницька (Колківський район), ф. Р-1395, 25 спр., 1944 – 1954 рр.
Ситовичівська (Ковельський район), ф. Р-1557, 536 спр., 1948 – 1997 рр.
Сілецька (Горохівський район), ф. Р-811, 48 спр., 1946 – 1954 рр.
Сільцівська (Ковельський район), ф. Р-2815, 101 спр., 1946 – 1958, 1987 – 
1991 рр.
Сіраківська (Оваднівський район), ф. Р-2944, 62 спр., 1947 – 1953 рр.
Сирничківська (Затурцівський район), ф. Р-2567, 22 спр., 1950 – 1954 рр.
Скибська (Любомльський район), ф. Р-496, 68 спр., 1947 – 1958 рр.
Скірченська (Горохівський район), ф. Р-1744, 391 спр., 1948 – 1954, 1956 – 
1991 рр.
Скобелківська (Горохівський район), ф. Р-565, 450 спр., 1944 – 1992 рр.
Скреготівська (Цуманський район), ф. Р-1789, 45 спр., 1950 – 1958 рр.
Скригівська (Горохівський район), ф. Р-1952, 100 спр., 1950 – 1958, 1987 – 
1992 рр.
Скулинська (Ковельський район), ф. Р-3522, 54 спр., 1988 – 1999 рр.
Словатичівська (Ківерцівський район), ф. Р-2292, 88 спр., 1947, 1949 – 1958 рр.
Смідинська (Старовижівський район), ф. Р-2480, 633 спр., 1948, 1950 – 1998 рр.
Смолигівська (Луцький район), ф. Р-707, 306 спр., 1944 – 1959, 1970 – 1993 рр.
Смолявська (Берестечківський район), ф. Р-2210, 215 спр., 1947 – 1964, 1979 
– 1995 рр.
Смолярівська (Старовижівський район), ф. Р-2920, 382 спр., 1949 – 1959, 1971 
– 1986 рр.
Смолярсько-Світязька (Шацький район), ф. Р-2707, 60 спр., 1944 – 1958 рр.
Соб’ятинська (Маневицький район), ф. Р-653, 32 спр., 1948 – 1952 рр.
Сокиричівська (Ківерцівський район), ф. Р-1783, 558 спр., 1948 – 1993 рр.
Сокільська (Рожищенський район), ф. Р-1244, 607 спр., 1947 – 1990 рр.
Соколищенська (Старовижівський район), ф. Р-2913, 229 спр., 1944 – 1954, 1978 
– 1999 рр.
Соловичівська (Турійський район), ф. Р-1797, 359 спр., 1962 – 1992 рр.
Солов’ївська (Старовижівський район), ф. Р-2385, 529 спр., 1947 – 1997 рр.
Солотвинська (Голобський район), ф. Р-2813, 30 спр., 1948 – 1954 рр.
Соминська (Луківський район), ф. Р-3136, 36 спр., 1944 – 1954 рр.
Соснинська (Іваничівський район), ф. Р-1633, 18 спр., 1956 – 1958 рр.
Соснівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2062, 51 спр., 1947 – 1958 рр.
Софіївська (Горохівський район), ф. Р-566, 18 спр., 1950 – 1953 рр.
Софіянівська (Маневицький район), ф. Р-654, 24 спр., 1949 – 1954 рр.
Сошичненська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2056, 375 спр., 1947 – 1991 рр.
Ставищенська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1237, 53 спр., 1947 – 1956 рр.
Ставківська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2154, 36 спр., 1945 – 1952, 
1956 – 1958 рр.
Ставківська (Олицький район), ф. Р-1578, 47 спр., 1944 – 1954 рр.
Ставківська (Теремнівський район), ф. Р-929, 47 спр., 1945 – 1954 рр.
Ставківська (Турійський район), ф. Р-3025, 31 спр., 1944, 1948 – 1950, 1953 рр.
Ставочківська (Оваднівський район), ф. Р-1579, 18 спр., 1949 – 1954 рр.
Станіславівська (Ратнівський район), ф. Р-1254, 16 спр., 1947 – 1950, 1953 рр.
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Стариківська (Берестечківський район), ф. Р-1741, 23 спр., 1946 – 1954 рр.
Старогутівська (Старовижівський район), ф. Р-801, 648 спр., 1944 – 1997 рр.
Старозагорівська (Локачинський район), ф. Р-1845, 411 спр., 1947 – 1990 рр.
Старокошарівська (Ковельський район), ф. Р-2796, 610 спр., 1946 – 2000 рр.
Старолішнянська (Іваничівський район), ф. Р-1641, 451 спр., 1944 – 1996 рр.
Старомосирська (Голобський район), ф. Р-2899, 52 спр., 1946 – 1954 рр.
Старопорицька (Іваничівський район), ф. Р-1820, 52 спр., 1950 – 1954, 1989 
– 1996 рр.
Старосільська (Іваничівський район), ф. Р-1883, 83 спр., 1948 – 1958 рр.
Старосільська (Маневицький район), ф. Р-1385, 307 спр., 1944 – 1964, 1968 – 
1993 рр.
Старочарторийська (Маневицький район), ф. Р-1556, 384 спр., 1944, 1946 – 1947, 
1949 – 1991 рр.
Стенжаричівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1109, 535 спр., 1944 
– 1992 рр.
Стобихвівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2068, 30 спр., 1946 – 1954 рр.
Стобихівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2069, 17 спр., 1946, 1948 – 
1954 рр.
Столинсько-Смолярівська (Головнянський район), ф. Р-2473, 10 спр., 1944 – 
1946, 1956 – 1958 рр.
Стрілецька (Устилузький район), ф. Р-2156, 8 спр., 1945 – 1948 рр.
Стрільченська (Горохівський район), ф. Р-567, 67 спр., 1944 – 1958 рр.
Струмівська (Теремнівський район), ф. Р-806, 58 спр., 1945 – 1954 рр.
Студинівська (Затурцівський район), ф. Р-1156, 22 спр., 1949 – 1954 рр.
Судченська (Любешівський район), ф. Р-3192, 357 спр., 1947, 1952 – 1991 рр.
Сукачівська (Головнянський район), ф. Р-2916, 7 спр., 1944 – 1946, 1950 – 
1954 рр.
Суська (Ківерцівський район), ф. Р-510, 431 спр., 1946 – 1988 рр.
Суховільська (Луцький район), ф. Р-1175, 19 спр, 1948 – 1954 рр.
Суходільська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3237, 16 спр., 1945 – 1950, 
1956, 1958 – 1959 рр.
Сьомаківська (Луківський район), ф. Р-1900, 23 спр., 1947, 1948, 1952, 1955 
– 1957 рр.
Сьомаківська (Торчинський район), ф. Р-705, 70 спр., 1947 – 1958 рр.

Т
Тагачинська (Турійський район), ф. Р-1709, 13 спр., 1948 – 1954 рр.
Твердинівська (Затурцівський район), ф. Р-1761, 53 спр., 1947 – 1953 рр.
Твориничівська (Локачинський район), ф. Р-1379, 176 спр., 1947 – 1976 рр.
Теклинська (Ратнівський район), ф. Р-1249, 25 спр., 1947 – 1954 рр.
Теклівська (Заболоттівський район), ф. Р-3162, 114 спр., 1947 – 1959 рр.
Тельчівська (Маневицький район), ф. Р-2019, 117 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1963 рр.
Теремнівська (Теремнівський район), ф. Р-664, 177 спр., 1941, 1944 – 1958 рр.
Терешківська (Горохівський район), ф. Р-569, 103 спр., 1944 – 1959, 1993 – 
1996 рр.
Тихотинська (Рожищенський район), ф. Р-1389, 91 спр., 1944, 1946 – 1954, 1988 
– 1991 рр. 
Тишковичівська (Іваничівський район), ф. Р-1516, 45 спр., 1945 – 1954 рр.
Тобольська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1138, 319 спр., 1947 – 1953, 1955 
– 1990 рр.
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Тойкутська (Ковельський район), ф. Р-2810, 123 спр., 1952 – 1955, 1957 – 1959, 
1985 – 1996 рр.
Топильненська (Рожищенський район), ф. Р-2048, 493 спр., 1944 – 1990 рр.
Топилищенська (Іваничівський район), ф. Р-1629, 54 спр., 1948, 1958 – 1959, 
1990 – 1997 рр.
Торговищенська (Луківський район), ф. Р-2275, 43 спр., 1944 – 1945, 1947 – 
1954 рр.
Тристенська (Рожищенський район), ф. Р-2850, 10 спр., 1950 – 1954 рр.
Тростянківська (Луцький район), ф. Р-933, 47 спр., 1944 – 1951, 1956 – 1958 рр.
Тростянецька (Ківерцівський район), ф. Р-1992, 531 спр., 1947 – 1994 рр.
Тростянківська (Устилузький район), ф. Р-1110, 50 спр., 1944 – 1958 рр.
Троянівська (Маневицький район), ф. Р-655, 348 спр., 1946 – 1993 рр.
Трубківська (Іваничівський район), ф. Р-1867, 14 спр., 1944, 1945 1950 – 
1954 рр.
Туличівська (Турійський район), ф. Р-3194, 382 спр., 1945, 1947 – 1996 рр.
Туминська (Затурцівський район), ф. Р-1764, 38 спр., 1947 – 1959 рр.
Тупалівська (Луківський район), ф. Р-3125, 45 спр., 1944 – 1954 рр.
Туричанська (Турійський район), ф. Р-3126, 62 спр., 1948 – 1959 рр.
Турівківська (Устилузький район), ф. Р-1111, 9 спр., 1944 – 1947 рр.
Туровичівська (Луківський район), ф. Р-3127, 47 спр., 1945 – 1954 рр.
Туропинська (Оваднівський район), ф. Р-3128, 28 спр., 1947 – 1952 рр.
Турська (Ратнівський район), ф. Р-1932, 532 спр., 1946 – 1953, 1956 – 1996 рр.

У
Угівська (Горохівський район), ф. Р-812, 75 спр., 1947 – 1954 рр.
Углівська І (Голобський район), ф. Р-2671, 32 спр., 1944 – 1954 рр.
Угриничівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-617, 78 спр., 1946 – 1958 рр.
Угринівська (Горохівський район), ф. Р-2084, 467 спр., 1949 – 1991 рр.
Уймо-Локацька (Локачинський район), ф. Р-1771, 35 спр., 1946 – 1952 рр.
Улянівська (Ківерцівський район), ф. Р-1117, 44 спр., 1944 – 1954 рр.
Уляниківська (Рожищенський район), ф. Р-2296, 119 спр., 1952 – 1953, 1955 
– 1965 рр.
Усичівська (Торчинський район), ф. Р-708, 84 спр., 1944 – 1958 рр.
Уховецька (Ковельський район), ф. Р-2836, 568 спр., 1947 – 2000 рр.

Ф
Фалемичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1521, 26 спр., 1948, 1950 
– 1958 рр.
Фаринківська (Камінь-Каширський район), ф. Р-1232, 49 спр., 1949 – 1960 рр.
Федорівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3044, 29 спр., 1946 – 
1954 рр.
Фусівська (Горохівський район), ф. Р-570, 5 спр., 1947 р.

Х
Хворостівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-2464, 101 спр., 1950 – 
1958 рр.
Хворостівська (Любомльський район), ф. Р-2024, 522 спр., 1946 – 1997 рр.
Хмелівківська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1658, 564 спр., 1949 – 
1991 рр.
Хмелівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1661, 14 спр., 1945 – 1950, 
1954 – 1957 рр.
Хмельницька (Берестечківський район), ф. Р-1359, 9 спр., 1947 – 1949 рр.
Хобултівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1656, 612 спр., 1945 – 1989 рр.



237

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

Холоневичівська (Ківерцівський район), ф. Р-2445, 460 спр., 1944 – 1987 рр.
Холонівська (Горохівський район), ф. Р-571, 512 спр., 1944 – 1996 рр.
Холопичівська (Локачинський район), ф. Р-1729, 500 спр., 1944 – 1993 рр.
Хопнівська (Ківерцівський район), ф. Р-1024, 62 спр., 1941, 1947 – 1954 рр.
Хорівська (Локачинський район), ф. Р-2117, 25 спр., 1944 – 1954 рр.
Хорлупівська (Ківерцівський район), ф. Р-3201, 208 спр., 1945 – 1977, 1981 – 
1988 рр.
Хорохоринська (Луцький район), ф. Р-709, 392 спр., 1944 – 1952, 1959 – 1994 рр.
Хотешівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2076, 404 спр., 1947 – 1989 рр.
Хотячівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1520, 33 спр., 1948 – 1959 рр.
Хоцунська (Любешівський район), ф. Р-746, 288 спр., 1946 – 1959, 1970 – 1991 рр.
Хрінівська (Іваничівський район), ф. Р-1643, 33 спр., 1945 – 1954 рр.
Хрипаличівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1373, 26 спр., 1947 – 
1954 рр.
Хрипська (Шацький район), ф. Р-2700, 47 спр., 1944 – 1949, 1952 – 1960 рр.
Хром’яківська (Олицький район), ф. Р-1608, 7 спр., 1952 – 1954 рр.
Хряська (Колківський район), ф. Р-843, 41 спр., 1948 – 1954 рр.

Ц
Цевеличівська (Локачинський район), ф. Р-1769, 44 спр., 1947 – 1954 рр.
Цегівська (Горохівський район), ф. Р-572, 352 спр., 1949 – 1959, 1972 – 1995 рр.
Цмінівська (Маневицький район), ф. Р-844, 428 спр., 1949 – 1993 рр.
Цуцнівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1869, 6 спр., 1953 – 1954 рр.
Цирська (Любешівський район), ф. Р-747, 409 спр., 1945 – 1990 рр.

Ч
Чаруківська (Луцький район), ф. Р-1474, 423 спр., 1948, 1950 – 1994 рр.
Чевельська (Старовижівський район), ф. Р-2872, 42 спр., 1946 – 1947, 1953 – 
1958 рр.
Чемеринська (Цуманський район), ф. Р-2036, 67 спр., 1948 – 1959 рр.
Червоно-Берегівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3035, 22 спр., 1945 
– 1949, 1951 – 1954 рр.
Черевахівська (Маневицький район), ф. Р-656, 319 спр., 1947 – 1959, 1964 – 1965, 
1967 – 1971, 1976 – 1991 рр.
Черемошно-Волянська (Любомльський район), ф. Р-2028, 293 спр., 1946 – 
1978 рр.
Черченська (Камінь-Каширський район), ф. Р-835, 476 спр., 1945 – 1991 рр.
Черчицівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3236, 16 спр., 1950 – 1954 рр.
Четвертнянська (Маневицький район), ф. Р-3173, 359 спр., 1951 – 1995 рр.
Чехівщинська (Торчинський район), ф. Р-710, 94 спр., 1945 – 1946, 1951 – 
1958 рр.
Чмикосівська (Любомльський район), ф. Р-2239, 36 спр., 1944 – 1954 рр.
Човницька (Ківерцівський район), ф. Р-2673, 100 спр., 1944 – 1958 рр.
Чорніївська (Турійський район), ф. Р-3130, 61 спр., 1947 – 1959 рр.
Чорнижівська (Маневицький район), ф. Р-774, 366 спр., 1948 – 1995 рр.
Чорниківська (Володимир-Волинський район), ф. Р-3036, 25 спр., 1947 – 1950, 
1952, 1954 рр.

Ш
Шельвівська (Локачинський район), ф. Р-1766, 386 спр., 1945 – 1953, 1956 – 
1966, 1968 – 1990 рр.
Шепельська (Луцький район), ф. Р-1160, 405 спр., 1947 – 1986 рр.
Широківська (Берестечківський район), ф. Р-1588, 9 спр., 1948 – 1954 рр.
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Шистівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1513, 33 спр., 1946 – 1949, 
1951 – 1954 рр.
Шклинська І (Сенкевичівський район), ф. Р-1475, 12 спр., 1949 – 1954 рр.
Шклинська ІІ (Горохівський район), ф. Р-1476, 380 спр., 1947, 1949 – 1959, 1964 
– 1995 рр.
Шкробівська (Старовижівський район), ф. Р-2875, 28 спр., 1947 – 1955 рр.
Шкуратівська (Маневицький район), ф. Р-657, 43 спр., 1944 – 1955 рр.
Шлапанська (Любешівський район), ф. Р-748, 68 спр., 1945 – 1954 рр.
Шменьківська (Заболоттівський район), ф. Р-1701, 68 спр., 1945 – 1954 рр.
Шпиколосівська (Горохівський район), ф. Р-573, 42 спр., 1947 – 1954 рр.
Штунська (Любомльський район), ф. Р-1265, 369 спр., 1944 – 1991 рр.

Щ
Щедрогірська (Ратнівський район), ф. Р-441, 453 спр., 1945 – 1993 рр.
Щитинсько-Волянська (Любешівський район), ф. Р-749, 37 спр., 1947 – 1949, 
1956 – 1958 рр.
Щитинська (Любешівський район), ф. Р-1666, 63 спр., 1951 – 1952, 1954 – 1958 рр.
Щуринська (Рожищенський район), ф. Р-1449, 515 спр., 1945 – 1995 рр.

Ю
Юнівська (Затурцівський район), ф. Р-2110, 36 спр., 1947 – 1954 рр.

Я
Ягіднівська (Оваднівський район), ф. Р-3131, 71 спр., 1947 – 1959 рр.
Яйнівська (Камінь-Каширський район), ф. Р-2073, 45 спр., 1946 – 1957 рр.
Яковичівська (Володимир-Волинський район), ф. Р-1657, 40 спр., 1945, 1948 
– 1958 рр.
Якушівська (Ратнівський район), ф. Р-442, 42 спр., 1946 – 1958 рр.
Ясенівська (Рожищенський район), ф. Р-1142, 297 спр., 1945 – 1958, 1972 – 
1990 рр.

Розпочали створюватися в 1940 році як виборні органи Радянської влади на селі. 
До виборів їх функції виконували селянські комітети, які обиралися селянами 
Волинської області із встановленням Радянської влади у вересні 1939 р. Тимча-
сово припиняли свою діяльність у 1941 – 1944 рр. у зв’язку з нацистською оку-
пацією. Поновили роботу після визволення області в 1944 році. З жовтня 1977 р. 
– виконкоми сільських рад народних депутатів. З квітня 1992 р. – сільські ради 
народних депутатів, з 1994 р. – сільські ради.
Здійснювали керівництво господарським і культурним будівництвом на селі.

Протоколи сесій і засідань виконкомів сільських рад, постійних комісій, 
загальних зборів селян, колгоспників. Плани роботи сільських рад, постійних 
комісій, інформації про роботу сільських рад, постійних комісій, організацій-
но-масову роботу сільських рад. Бюджети сільських рад і звіти про їх виконан-
ня. Звіти про розміри посівних площ в одноосібних господарствах, господарс-
твах колгоспників. Статистичні звіти про кількість за віком і статтю сільського 
населення. Документи про проведення виборів у ради, звіти депутатів перед 
виборцями. Погосподарські книги основних показників господарств колго-
спників, у т.ч., с. Поповичі Ковельського району, с. Підгайці Луцького райо-
ну (1940), с. Хопнів Ківерцівського району, с. Байківці Ковельського району, 
сс. Буків, Гнідава, Забороль, Кічкарівка Луцького району (1941), с. Чорниж 
Маневицького району (1940 – 1941).
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ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

10 фондів, 5430 спр., 1939, 1940, 1946 – 1948, 1950, 1953 – 1955, 1957, 
1959 – 1963, 1965, 1969 – 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1984 – 1987, 
1990, 1991, 1994, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 рр. Описи. Ка-
талог. Рос., укр. мови.
Окружна виборча комісія з виборів  до Луцької міської ради депутатів трудящих, 
ф. Р-5, 126 спр., 1940 р.
Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР, ф. Р-163, 418 спр., 1946, 1950, 
1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1989 рр.
Виборчі комісії з виборів до Верховної Ради Української РСР по Волинській 
області, ф. Р-178, 675 спр., 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1980, 
1985, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 рр.
Виборчі комісії з виборів до місцевих Рад народних депутатів по Волинській 
області, ф. Р-189, 
3394 спр., 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1969, 1971, 1973, 
1975, 1977, 1980, 1985, 1987, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 рр.
Виборчі комісії м. Луцька з виборів до Українських народних зборів депутатів 
трудящих, ф. Р-212, 72 спр., 1939 р.
Окружні рахункові комісії з виборів  народних суддів Волинської області, ф. Р-224, 
142 спр., 1948, 1954, 1957, 1960, 1962, 1967, 1970, 1976, 1982, 1984 – 1987 рр.
Обласні і районні комісії зі збору підписів трудящих під Стокгольмським 
зверненням Постійного Комітету Всесвітнього Конгресу прихильників миру, 
ф. Р-246, 151 спр., 1950 р.
Комісії з проведення референдумів по Волинській області, ф. Р-3476, 20 спр., 
1991 р.
Виборчі комісії з виборів  Президента України по Волинській області, ф. Р- 3477, 
315 спр., 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 рр.
Волинська обласна виборча комісія, ф. 3572, 117 спр., 2010 р.

Створювались відповідно до постанов Президії Верховної Ради Української 
РСР, Центральних виборчих комісій. Повноваження виборчих комісій продов-
жувались протягом виборчої кампанії, припинялись після підведення підсум-
ків голосування. З прийняттям Конституції України у 1996 році відповідно до 
Законів України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних 
депутатів України» та постанови Центральної виборчої комісії від 27 листопа-
да 1997 року № 14 були створені територіальні виборчі комісії для проведення 
вибо рів Президента України і окружні виборчі комісії з виборів народних депу-
татів України. 
Займались підготовкою та проведенням виборів, створенням виборчих діль-
ниць, здійснювали контроль за додержанням і застосуванням законодавства про 
вибори на території виборчого округу.

Постанови, протоколи засідань окружних та дільничних виборчих ко-
місій. Заяви, декларації, автобіографії, програми кандидатів та партій, підписні 
листи, протоколи висування кандидатів у депутати, результати виборів. Списки 
виборців (1939, 1940). Акти перевірок використання коштів, фінансові звіти.
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ДЕРЖАВНИЙ І НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ

Група старшого контролера Державного контролю Союзу РСР за 
витрачанням та зберіганням хлібопродуктів по Волинській області, 
м. Луцьк
Ф. Р-269, 184 спр., 1947 – 1951 рр. Опис. Рос. мова.
Група старшого контролера Державного контролю Союзу РСР за витрачанням і 
зберіганням хлібопродуктів по Волинській області була створена відповідно до 
постанови Ради Міністрів СРСР від 24 листопада 1946 р. № 2525 «Про держав-
ний контроль за витрачанням і зберіганням хлібопродуктів». Підпорядковували-
ся Міністерству державного контролю СРСР.
Здійснювала щоденний контроль за обліком, витрачанням і зберіганням хлібопро-
дуктів. Проводила ревізії та перевірки витрат і зберігання хлібопродуктів у дер-
жавних, кооперативних і громадських організаціях, установах, підприємствах.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 6 березня 1951 р. № 699 
«Питання Міністерства державного контролю СРСР» та наказу Міністерства 
державного контролю СРСР від 28 березня 1951 р. № 308 «Про ліквідацію Де-
ржавного контролю за витрачанням і зберіганням хлібопродуктів і організацію 
міжобласних і республіканських груп Міністерства державного контролю СРСР 
з контролю за діяльністю організацій і підприємств Міністерства заготівель» 
було ліквідовано Групу старшого контролера Державного контролю Союзу РСР 
за витрачанням і зберіганням хлібопродуктів по Волинській області та створе-
но Міжобласну групу Міністерства державного контролю СРСР з контролю за 
діяльністю підприємств і організацій Міністерства заготівель по Волинській, 
Львівській, Ровенській і Тернопільській областях, м. Львів.

Накази, директивні вказівки Міністерства державного контролю СРСР. 
Розпорядження старшого контролера з основної діяльності. Протоколи вироб-
ничих нарад. Документи (довідки, інформації, акти та ін.) перевірок роботи 
райспоживспілок, елеваторів, заготівельних пунктів області про витрачання та 
зберігання хлібопродуктів. Звіти про роботу групи. Документи (розпоряджен-
ня, особові рахунки) щодо особового складу.

Група комісії Державного контролю Ради Міністрів УРСР 
по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-1201, 38 спр., 1962 – 1963 рр. Опис. Рос. мова.
Створена на підставі постанови Центрального Комітету Компартії України і 
Ради Міністрів Української РСР від 19 серпня 1961 р.
Здійснювала перевірки виконання урядових постанов з питань народного гос-
подарства, дотримання державної дисципліни, виконання планів постачання 
матеріалів, обладнання, промислових і продовольчих товарів.
Ліквідована на підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 
6 грудня 1962 р. у зв’язку з передачею функцій обласному комітету партійно-
державного контролю.

Постанови і розпорядження комісії держконтролю Ради Міністрів УРСР. 
Плани роботи. Доповідні записки, довідки про підсумки перевірок стану про-
мислових підприємств, готовності сільськогосподарської техніки до весняно-
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польових робіт, будівництва, про стан та подальше вдосконалення роботи зі 
зверненнями громадян. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти.

Волинський обласний комітет народного контролю, м. Луцьк
Ф. Р-2347, 2007 спр., 1963 – 1992 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинський обласний комітет партійно-державного контролю був утворений 
згідно з постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 р. 
№ 1322, бюро Волинського обласного комітету Компартії України і виконавчого 
комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 14 лютого 1963 р. 
№ 109. Відповідно до Закону Української РСР «Про органи народного контролю 
в Українській РСР» від 22 грудня 1965 р., рішення сесії обласної Ради депутатів 
трудящих від 11 січня 1966 р. – Волинський обласний комітет народного конт-
ролю.
Здійснював перевірку виконання директив партії і уряду про розвиток соціаліс-
тичної економіки, комуністичного будівництва, додержання державної дис-
ципліни.
Ліквідований відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 
20 листопада 1990 р. «Про скасування комітетів народного контролю» та рішен-
ня обласної Ради народних депутатів від 15 листопада 1991 р. № 8/2.3.

Протоколи засідань. Плани і звіти про роботу обласного, міських і 
районних комітетів. Положення про комітет. Документи (довідки, інформації, 
доповідні записки) перевірок роботи організацій, підприємств, будівельних ор-
ганізацій, колгоспів і радгоспів, установ області з поліпшення якості продук-
ції, скорочення витрат робочого часу, проведення весняно-польових робіт; про 
виконання промисловими підприємствами завдань науково-технічних програм 
і планів освоєння нових видів продукції; дотримання підприємствами області 
Закону про охорону природи; розвиток торговельного обслуговування насе-
лення; охорону і раціональне використання природних ресурсів, ефективність 
використання паливно-енергетичних ресурсів, освоєння капіталовкладень на 
будівництві нових підприємств; про стан та подальше вдосконалення роботи зі 
зверненнями громадян. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські 
звіти. Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань місцевого комітету 
профспілки. Накази з особового складу, особові рахунки, відомості нарахуван-
ня заробітної плати.

Районні, міські комітети народного контролю
18 фондів, 5333 спр., 1963 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Горохівський, ф. Р-2271, 479 спр., 1963 – 1991 рр.
Іваничівський, ф. Р-2892, 236 спр., 1967 – 1990 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-3207, 124 спр., 1963 – 1990 рр.
Ківерцівський, ф. Р-3172, 424 спр., 1963, 1966 – 1991 рр.
Ковельський, ф. Р-2880, 9 спр., 1963 – 1964 рр.
Локачинський, ф. Р-2375, 206 спр., 1965 – 1991 рр.
Луцький, ф. Р-2923, 372 спр., 1967 – 1991 рр.
Любешівський, ф. Р-3196, 82 спр., 1965 – 1982, 1987 – 1991 рр.
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Любомльський, ф. Р-2414, 284 спр., 1963 – 1990 рр.
Маневицький, ф. Р-2848, 379 спр., 1965 – 1991 рр.
Ратнівський, ф. Р-2948, 293 спр., 1965 – 1981 рр.
Рожищенський, ф. Р-2324, 430 спр., 1963 – 1991 рр.
Старовижівський, ф. Р-3187, 380 спр., 1967 – 1991 рр.
Турійський, ф. Р-2881, 192 спр., 1965 – 1991 рр.
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-2447, 301 спр., 1963 – 1990 рр.
Ковельський, ф. Р-2440, 335 спр., 1963 – 1991 рр.
Луцький, ф. Р-2605, 455 спр., 1963 – 1991 рр.
Нововолинський, ф. Р-2626, 352 спр., 1963 – 1991 рр.

Відповідно до постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 грудня 1962 р. 
№ 1322, бюро Волинського обласного комітету Компартії України і виконавчого 
комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 14 лютого 1963 р. 
№ 109 створені міські комітети партійно-державного контролю і комітети пар-
тійно-державного контролю по виробничих колгоспно-радгоспних управліннях. 
Відповідно до Закону Української РСР від 22 грудня 1965 р. «Про органи народ-
ного контролю в Українській РСР» реорганізовані в міські і районні комітети 
народного контролю.
Сприяли виконанню директив партії та уряду щодо зміцнення дисципліни та со-
ціалістичної законності. На підприємствах, в організаціях, установах контроль 
здійснювався через групи та пости народного контролю.
Ліквідовані відповідно до рішення обласної Ради народних депутатів від 15 лис-
топада 1991 р. № 8/2.3.

Протоколи засідань. Плани і звіти про роботу комітетів. Документи пере-
вірок фінансово-господарської діяльності підприємств та установ, виконання 
планів розвитку народного господарства, роботи колгоспів, радгоспів, транс-
порту, зв’язку, торгівлі, громадського харчування, підприємств побутового об-
слуговування, закладів охорони здоров’я і культури. Статистичні звіти.

Волинський центр стандартизації, метрології та сертифікації, 
м. Луцьк
Ф. Р-395, 844 спр., 1944 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Управління Уповноваженого Комітету в справах міри та вимірного приладдя при 
виконкомі Волинської обласної Ради депутатів трудящих поновило діяльність 
відповідно до постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудя-
щих від 17 жовтня 1944 р. № 255. З 1954 р. – Волинське обласне управління мір 
та вимірювальних приладів. На підставі постанов Ради Міністрів Української 
РСР від 1 жовтня 1955 р. № 1762, Ради Міністрів Української РСР від 21 жовтня 
1955 р. № 1302 – Волинська державна контрольна лабораторія по вимірюваній 
техніці. Відповідно до постанови Комітету стандартів, мір і вимірювальних 
приладів при Раді Міністрів СРСР від 23 листопада 1967 р. № 296 – Волинсь-
ка лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою. 
Згідно з наказом Держстандарту СРСР від 17 травня 1978 р. № 154 – Волинська 
міжобласна лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною 
технікою. На підставі наказу Держстандарту СРСР від 20 листопада 1979 р. 
№ 350 – Волинська лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірю-
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вальною технікою. Згідно з наказом Держстандарту СРСР від 30 грудня 1985 р. 
№ 473 – Волинський центр стандартизації і метрології. Відповідно до наказу 
Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 
27 жовтня 1993 р. № 152 – Волинський центр стандартизації, метрології та сер-
тифікації.
Захищав інтереси держави і споживачів у галузі якості продукції (робіт, послуг) 
шляхом державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил згідно 
з чинним законодавством. Проводив в установленому порядку випробування і 
сертифікацію продукції.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Статут 
(1992). Інформації, довідки Волинському облвиконкому про атестацію якості 
промислової продукції. Аналізи стану атестації, якості промислової продукції 
і діяльності центру. Річні плани заходів по підвищенню якості продукції. Звіти 
про результати державного нагляду за стандартами і засобами вимірювання, 
якості експертної продукції, про проведення державних контрольних випро-
бувань. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Доку-
менти про роботу профспілкового комітету (протоколи, кошториси, звіти).

Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного 
комітету України, м. Луцьк
Ф. 3542, 47 спр., 1994 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Волинське територіальне відділення Антимонопольного комітету України ство-
рене згідно із Законом України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ «Про Анти-
монопольний комітет України» і наказом Антимонопольного комітету України 
від 5 січня 1994 р. № 1 «Про створення територіальних відділень Антимоно-
польного комітету України». Відповідно до наказу Антимонопольного комітету 
від 22 листопада 1994 р. № 32/01 «Про внесення змін і доповнень до Положення 
про територіальне відділення Антимонопольного комітету України» – Волинсь-
ке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
Основні завдання: здійснення державного контролю за дотриманням антимоно-
польного законодавства; захист законних інтересів підприємців та споживачів 
шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень антимо-
нопольного законодавства, накладання стягнень за його порушення; сприяння 
розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки.

Накази голови відділення з основної діяльності. Розпорядження, пос-
танови голови відділення. Положення про територіальне відділення Антимо-
нопольного комітету України (1994). Інформації, довідки Антимонопольному 
комітету України, облдержадміністрації про виконання регіональної програми 
ринкових перетворень в області, перевірку діяльності ВАТ, сприяння станов-
ленню та підтримці малого підприємництва, регулювання та контроль діяль-
ності монопольних утворень, реструктуризації підприємств, про заходи щодо 
недобросовісної реклами, стан цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та 
ін. Річні плани перевірок монопольних утворень, інформації про їх виконання. 
Перелік підприємців, що займають монопольне становище на ринках області 
(1998). Штатні розписи, кошториси видатків. Річні звіти про роботу відділен-
ня, бухгалтерські звіти.



244

Державний архів Волинської області

ПРАВОСУДДЯ

ЮСТИЦІЯ

Управління юстиції у Волинській області Міністерства юстиції 
України, м. Луцьк
Ф. Р-18, 824 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1956, 1969 – 1997 рр. Описи. Укр., 
рос. мови.
Управління Народного Комісаріату юстиції УРСР при Волинській обласній 
Раді депутатів трудящих розпочало діяльність відповідно до постанови Ради 
Народних Комісарів УРСР від 27 грудня 1939 року «Про утворення управлінь 
Народного Комісаріату юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих». 
У зв’язку з окупацією області нацистськими військами в 1941 – 1944 рр. управ-
ління припиняло свою діяльність, відновивши її в лютому 1944 р. Відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1946 р. № 52а-01 – уп-
равління Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній Раді депутатів 
трудящих. Згідно з постановою РМ СРСР від 4 серпня 1956 р. № 1048 і нака-
зом Міністерства юстиції УРСР від 14 вересня 1956 р. № 16 управління було 
ліквідоване, його функції передані обласному суду. На підставі постанови Ради 
Міністрів УРСР від 4 грудня 1970 р. № 611 «Питання організації Міністерства 
юстиції УРСР та його органів на місцях» відновив діяльність як відділ юстиції 
виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих, з жовтня 
1977 р. – Волинської обласної Ради народних депутатів. Згідно з постановою 
Ради Міністрів УРСР від 10 серпня 1988 р. № 231 «Про схему управління ор-
ганами і установами юстиції» та рішенням сьомої сесії обласної Ради народних 
депутатів 20-го скликання від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 «Про схему управління 
народним господарством Волинської області» реорганізований в управління юс-
тиції Волинського облвиконкому. Відповідно до розпорядження Представника 
Президента України у Волинській області від 24 квітня 1992 р. № 60 – управ-
ління юстиції облдержадміністрації; згідно з наказом Міністерства юстиції Ук-
раїни від 19 травня 1994 р. № 136/6 – управління юстиції у Волинській області 
Міністерства юстиції України. Указом Президента України від 30 грудня 1997 р. 
№ 1396/97 встановлено, що управління юстиції є органом Міністерства юстиції 
України, а тому управління юстиції у Волинській області перейменоване у Во-
линське обласне управління юстиції.
Забезпечувало організаційну діяльність міжрайонних, районних судів, виконан-
ня судових рішень, здійснювало керівництво органами нотаріату, адвокатури і 
ЗАГСу.

Накази, директиви, інструкції Народного комісаріату юстиції СРСР і 
УРСР, Міністерства юстиції СРСР і УРСР, Верховного суду СРСР, управління 
НКЮ по Волинській області (1940 – 1941). Накази та розпорядження началь-
ника управління з основної діяльності. Протокол обласної наради народних 
суддів області (1945). Протоколи оперативних нарад (1946, 1951). Протоколи 
загальних зборів громадян, на яких народні судді звітували про свою роботу 
(1940 – 1941). Протоколи нарад працівників відділу (1971, 1976 – 1988) та уп-
равління юстиції (1989 – 1992, 1995 – 1996). Протоколи та постанови засідань 
колегії (1984 – 1997). Протоколи засідань методичної ради з правової роботи в 
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народному господарстві (1976). Постанови координаційних нарад працівників 
правоохоронних органів області (1984 – 1987). Регламент управління юстиції 
(1993). Річні та квартальні плани роботи. Зведені статистичні звіти про роз-
гляд судами кримінальних і цивільних справ; про роботу народних судів, но-
таріальних контор і столів. Акти перевірки роботи народних судів Волинської 
області (1940). Доповідні записки про роботу органів юстиції. Документи про 
роботу координаційно-методичних рад (1976 – 1987, 1990 – 1994, 1996 – 1997). 
Документи про результати перевірки роботи нотаріальних контор, народних 
судів, обласної колегії адвокатів. Документи про правову допомогу громадя-
нам іноземних держав (1986). Списки працівників обласного управління НКЮ 
УРСР, обласної нотаріальної контори, обласної колегії адвокатів, Волинського 
обласного суду (1940), особові справи (1939 – 1941). Списки в’язнів Луцької 
та Ковельської тюрем (1940). Судові справи про крадіжки, спекуляції, зловжи-
вання службовим становищем (1940 – 1941). Листування з НКЮ УРСР, Мініс-
терством юстиції УРСР про роботу народних судів, розгляд судових справ, з 
юридичних питань. Плани роботи та протоколи засідань профспілки. Штатні 
розписи та кошториси витрат, зведені річні фінансові звіти.

Відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС) Волинського 
облвиконкому, м. Луцьк
Ф. Р-3247, 174 спр., 1969 – 1988 рр. Опис. Рос. мова.
Обласний архів запису актів громадянського стану розпочав роботу в 1940 році. 
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 16 березня 1972 р., пос-
танови Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1972 р. № 147 «Питання органів 
запису актів громадянського стану», рішення облвиконкому від 15 квітня 1972 р. 
№ 142 створений Відділ запису актів громадянського стану (ЗАГС) Волинсько-
го облвиконкому. Займався реєстрацією актів громадянського стану. Здійснював 
керівництво роботою органів ЗАГСу на території області. Згідно з постановою 
Ради Міністрів УРСР від 10 серпня 1988 р. № 231 та рішенням сьомої сесії 
обласної Ради народних депутатів 20-го скликання від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 
«Про схему управління народним господарством Волинської області» відділ юс-
тиції і відділ ЗАГС об’єднано в управління юстиції облвиконкому.

Накази з основної діяльності. Доповідні записки про результати пере-
вірки органів ЗАГСу міст і районів області представниками РМ УРСР і Мініс-
терства юстиції УРСР. Протоколи оперативних і виробничих нарад, семінарів. 
Плани роботи обласного відділу. Типове положення про салони обрядових 
послуг підприємств побутового обслуговування населення (1973). Протоколи 
засідання комісії з вивчення та впровадження нових обрядів при облвиконкомі 
(1977). Інструкції, звіти, довідки про реєстрацію шлюбів і новонароджених в 
урочистій обстановці. Плани заходів, інформації про виконання рішень облви-
конкому. Документи про участь відділів ЗАГСу області в республіканському 
огляді-конкурсі на кращий райвідділ; про роботу школи передового досвіду. 
Альбоми «Стелися, весільний рушник», «Наші свята та обряди». Річні статис-
тичні звіти про роботу відділу, стан та облік кадрів, використання бланків су-
ворої звітності. Документи про роботу профспілки.
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СУД

Волинський обласний суд, м. Луцьк
Ф. Р-24, 4358 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1990 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Розпочав діяльність у грудні 1939 р. В червні 1941 р. у зв’язку з тимчасовою 
окупацією нацистськими військами території Волині припиняв свою діяльність, 
відновив її в лютому 1944 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 сер-
пня 1954 р. при обласному суді утворена президія, яка переглядала вироки, пос-
танови судів області. Підпорядковувався Народному Комісаріату юстиції УРСР, 
з березня 1946 р. – Міністерству юстиції УРСР. У 1956 – 1970 рр. підпорядко-
вувався Верховному Суду УРСР і виконував також функції ліквідованих управ-
лінь юстиції. З грудня 1970 р. після відновлення Міністерства юстиції УРСР 
підпорядковувався відділу юстиції виконавчого комітету Волинської обласної 
Ради депутатів трудящих, з жовтня 1977 р. – Волинської обласної Ради народних 
депутатів.
Розглядав цивільні та карні справи першої і касаційної інстанції. Здійснював 
контроль за діяльністю народних судів. При обласному суді діяла дисциплінар-
на колегія, яка розглядала справи про порушення трудової дисципліни з боку 
народних суддів. У ході реформування судової системи України, на виконан-
ня Указу Президента України від 20 серпня 2001 р. «Про мережу та кількісний 
склад суддів апеляційних судів» 30 жовтня 2001 р. Волинський обласний суд 
було перейменовано в Апеляційний суд Волинської області.

Укази, директиви Народного комісаріату юстиції СРСР і УРСР, Мініс-
терства юстиції СРСР і УРСР, Верховного Суду СРСР і УРСР. Накази та роз-
порядження голови обласного суду (1957 – 1990), протоколи виробничих нарад 
(1949 – 1990). Квартальні плани роботи. Інформації про проведення судових 
засідань, про організацію роботи народних судів, акти перевірки роботи район-
них і міських судовиконавців, акти ревізії роботи народних судів (1941). Доку-
менти узагальнень нотаріальної практики (1952 – 1962), судової практики (1962 
– 1990), про ліквідацію Затурцівського, Устилузького народних судів (1957). 
Справи про передачу населенню будинків, які належали німцям-колоністам 
(1941). Статистичні звіти народних судів про розгляд справ (1953 – 1990). Осо-
бові справи (1939 – 1941), наглядові провадження справ (1948 – 1980). Цивіль-
ні справи про розірвання шлюбу, розподіл майна, стягнення коштів. Кримі-
нальні справи про звинувачення громадян у розкраданні державного майна, 
зберіганні вогнепальної зброї, бандитизмі, зловживанні службовим станови-
щем, вбивствах, пограбуваннях. Рішення та вироки обласного суду у цивільних 
і карних справах (1950 – 1990), касаційні ухвали у цивільних і карних справах 
народних судів області (1944 – 1945, 1949 – 1990). Листування з Міністерством 
юстиції СРСР і УРСР, народними судами з питань судової дяльності. Листу-
вання з Верховним Судом УРСР про розгляд судових справ. Документи про 
роботу профспілки (1956 – 1959, 1967 – 1990). Штатні розписи, кошториси 
витрат, зведені річні звіти про фінансово-господарську діяльність.
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Народні суди
18 фондів, 2185 спр., 1944 – 1954, 1956, 1961 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Іваничівський, ф. Р-2213, 44 спр., 1944 – 1952, 1954 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1702, 206 спр., 1944 – 1954 рр.
Затурцівський, ф. Р-2202, 23 спр., 1945 – 1949 рр.
Ківерцівський, ф. Р-2977, 50 спр., 1944 – 1951 рр.
Колківський, ф. Р-1703, 1 спр., 1961 р.
Луцький, ф. Р-585, 289 спр., 1944 – 1954, 1956 рр.
Любешівський, ф. Р-2978, 85 спр., 1944 – 1952 рр.
Маневицький, ф. Р-2712, 27 спр., 1944 – 1951 рр.
Оваднівський, ф. Р-2877, 75 спр., 1944 – 1952 рр.
Старовижівський, ф. Р-1704, 2 спр., 1948 – 1949 рр.
Теремнівський, ф. Р-582, 293 спр., 1945 – 1954 рр.
Торчинський, ф. Р-2289, 285 спр., 1944 – 1952 рр.
Устилузький, ф. Р-1705, 70 спр., 1944 – 1952 рр.
Цуманський, ф. Р-2253, 78 спр., 1944 – 1950 рр.
Дільничні районів:
І дільниці, Володимир-Волинського, ф. Р-2888, 29 спр., 1944 – 1951 рр.
ІІ дільниці, Володимир-Волинського, м. Володимир-Волинський, ф. Р-2878, 
31 спр., 1945 – 1953 рр.
Дільничні міст:
І дільниці, м. Луцьк, ф. Р-598, 328 спр., 1944 – 1950 рр.
ІІ дільниці, м. Луцьк, ф. Р-626, 269 спр., 1946 – 1949 рр.

Утворені в 1939 році. Мали 38 судових дільниць. Діяльність судів була припи-
нена в червні 1941 року у зв’язку з нацистською окупацією області. У серпні 
1944 року судові дільниці в складі народних судів відновлюють свою роботу. 
Підпорядковувались управлінню Народного Комісаріату юстиції УРСР при 
Волинській обласній Раді депутатів трудящих, з березня 1946 р. – управлінню 
Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній Раді депутатів трудящих. 
У зв’язку з реорганізацією народних судів на підставі наказу голови Волинсько-
го обласного суду від 13 лютого 1961 р. ліквідовуються судові дільниці в містах 
і районах області. Народні суди розглядали цивільні та карні справи, віднесені 
до їх компетенції, як суди першої інстанції. Діяли у складі народного судді та 
народних засідателів. Народні судді обиралися громадянами району або міста 
строком на п’ять років таємним голосуванням, а народні засідателі – загальними 
зборами робітників, службовців і селян за місцем їх роботи або проживання. 
Голову районного (міського) суду затверджував районний (міський) виконком. 
Припинили діяльність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення 
змін і доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій УРСР» (1994) і утворенням 
місцевих судів.

Директиви, інструкції Народного Комісаріату Юстиції УРСР, Мініс-
терства юстиції СРСР і УРСР, постанови Пленуму Верховного Суду СРСР, 
накази начальника Управління Нарком’юсту по Волинській області та на-
чальника Управління Міністерства юстиції по Волинській області. Рішення, 
постанови та ухвали судів у цивільних і кримінальних справах (1944 – 1954). 
Протокол міжвідомчої наради працівників прокуратури, міліції та народного 
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суду Луцького району (1956). Доповідна записка до Волинського обласного 
суду про кримінальні прояви та порушення законності (1961). Плани робо-
ти народних судів. Акти ревізій та перевірок. Звіти народного судді перед 
народом, накази з особового складу (1944 – 1946) Оваднівського народного 
суду. Особові справи працівників Цуманського народного суду (1946). Кримі-
нальні справи про звинувачення громадян у зловживанні службовим стано-
вищем, підробці документів, хабарництві, невиконанні плану хлібозаготівлі, 
порушеннях трудової дисципліни, розкраданні державного майна та особис-
тої власності громадян, порушенні правил проживання в прикордонній зоні, 
незаконному зберіганні вогнепальної зброї, ухилянні від військової служби, 
втечі з місць ув’язнення, вбивствах, хуліганстві. Цивільні справи про визнан-
ня права власності на домоволодіння, спадщину, розподіл майна, стягнення 
аліментів на утримання дітей, позбавлення батьківських прав, підтвердження 
фактів усиновлення, встановлення року народження дітей, реєстрації шлюбів, 
розлучень, смерті. Виконавчі провадження про конфіскацію майна. Реєстри 
цивільних і кримінальних справ. Місячні та річні статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні фінансові звіти, розрахунково-платіжні ві-
домості.

Лінійний суд Ковельської залізниці, м. Ковель Волинської області
Ф. Р-3167, 269 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Утворений у 1939 році. Припиняв діяльність на період нацистської окупації 
1941 – 1944 рр., відновивши її у 1944 році як Військовий трибунал Ковельської 
залізниці Головного управління військових трибуналів транспорту. У 1948 році 
перейменований на лінійний суд Ковельської залізниці. Підпорядковувався На-
родному комісаріату юстиції СРСР, з 1946 року знаходився в системі Міністерс-
тва юстиції СРСР. Розглядав кримінальні справи про злочини, здійснені на заліз-
ничному транспорті Ковельської залізниці. Ліквідований у 1953 році.

Накази та директиви Народного комісаріату юстиції СРСР (1944 – 1945), 
Міністерства юстиції СРСР (1946 – 1953). Постанови Пленуму Верховного 
суду СРСР. Накази та вказівки Головного управління Військових трибуналів 
транспорту (1945 – 1947), Головного управління Лінійних судів транспорту 
(1948 – 1953). Накази управління Ковельської залізниці (1946). Плани роботи 
Військового трибуналу Ковельської залізниці (1946 – 1948) та лінійного суду 
(1949 – 1953). Протоколи виробничих нарад. Копії ухвал військової заліз-
ничної колегії, окружного суду Південно-Західного округу залізниць. Вироки 
та ухвали в категоріях: вбивство, службові злочини, крадіжка державного та 
громадського майна, крадіжка особистої власності громадян, спекуляція та 
порушення правил торгівлі, порушення трудової дисципліни робітниками за-
лізничного транспорту, прогули і самовільне залишення роботи, хуліганство. 
Кримінальні справи (1940 – 1941, 1944 – 1953). Журнали реєстрації кримі-
нальних справ.
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ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Волинської області, м. Луцьк
Ф. Р-511, 7982 спр., 1944 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Розпочала діяльність у жовтні 1939 року. Припиняла діяльність на період на-
цистської окупації 1941 – 1944 рр., відновила у 1944 році. Підпорядковувалась 
прокуратурам СРСР та УРСР. З грудня 1991 року підпорядковується Генеральній 
прокуратурі України. Діяльність установи регулюється Законом України «Про 
прокуратуру» (1991). Здійснювала нагляд за дотриманням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 
підтримувала державне обвинувачення в суді, наглядала за законністю судових 
вироків і рішень.

Накази, директиви, інструкції, розпорядження прокурорів СРСР і 
УРСР. Постанови Пленуму Верховного суду СРСР. Накази НКВС СРСР та 
інструкції для здійснення нагляду за діяльністю органів міліції. Накази про-
курора області з основної діяльності. Протоколи міжвідомчих і оперативних 
нарад при прокурорі області (1958 – 1978, 1980, 1982 – 1983). Протоколи засі-
дань колегії (1980 – 1995), координаційних нарад (1978 – 1988, 1990 – 1991). 
Доповідні записки, довідки з питань прокурорсько-слідчої роботи. Наглядові 
провадження за скаргами засуджених за державні злочини (1944 – 1979), 
постанови про відмову в задоволенні скарг засуджених за державні злочини 
(1961 – 1973). Вибіркові справи кримінально-судового та цивільно-слідчого 
відділів. Плани роботи, оперативні статистичні річні звіти обласної проку-
ратури. Звіти про роботу прокурора області по справах органів КДБ. Акти 
перевірок, доповідні записки про роботу міських і районних прокуратур. Ог-
ляди, аналізи, узагальнення щодо всіх напрямків прокурорської та слідчої 
роботи. Матеріали перевірок виправно-трудових закладів, стану законності 
та умов утримання підлітків у Ковельській ВТК, подання щодо них та від-
повіді про виконання пропозицій. Листування з прокуратурами СРСР і УРСР 
з питань прокурорської діяльності, з органами МВС, МДБ, УМЮ з питань 
розгляду спецсправ, прокурорсько-слідчої роботи, з органами прокуратури і 
судами про боротьбу зі злочинністю, хуліганством, спекуляцією. Листування 
з питань мобілізаційної роботи, списки військовозобов’язаних службовців 
(1944). Доповідні записки, інформації про працевлаштування переселенців 
з Польщі та забезпечення їх житлом (1946). Списки прокурорсько-слідчих 
працівників області (1945). Штатні розписи, кошториси видатків, звіти про 
фінансово-господарську діяльність. Документи профспілки: протоколи за-
гальних профспілкових зборів і засідань місцевого комітету, матеріали звіт-
но-виборчих зборів, плани роботи, кошториси прибутків і витрат, статистич-
ні та фінансові звіти.
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Районні прокуратури
6 фондів, 409 спр., 1944 – 1955 рр. Описи. Рос. мова.
Заболоттівська, ф. Р-3052, 44 спр., 1944 – 1953 рр.
Колківська, ф. Р-2820, 87 спр., 1944 – 1949 рр.
Любешівська, ф. Р-3039, 142 спр., 1944 – 1955 рр.
Маневицька, ф. Р-2819, 84 спр., 1944 – 1954 рр.
Теремнівська, ф. Р-3092, 24 спр., 1949 – 1954 рр.
Устилузька, ф. Р-3056, 28 спр., 1944 – 1947 рр.

Здійснювали нагляд за законністю дій державних установ і громадських органі-
зацій, підтримували державне обвинувачення в суді. Проводили профілактичні 
заходи щодо попередження правопорушень і злочинів на територіях відповід-
них районів. Підпорядковувались обласному прокурору.

Накази, циркуляри, інструкції Генерального прокурора СРСР. Постанови 
Пленуму Верховного суду СРСР. Накази, директиви, розпорядження прокуро-
ра Волинської області. Постанови виконкому Колківської районної ради депу-
татів трудящих (1944 – 1946). Постанови районного прокурора Колківського 
району про передачу до суду осіб, які ухиляються від мобілізації (1944 – 1945). 
Доповідні записки районних прокурорів прокурору області. Акти перевірок, 
аналізи та огляди роботи районних прокуратур. Наглядові провадження та 
карні справи обвинувачених у зловживанні службовим становищем, підроб-
ці документів, порушенні трудової та фінансової дисципліни, розкраданні де-
ржавного майна, ухилянні від держпоставок, спекуляції, вбивстві, збройному 
пограбуванні, хуліганстві, незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Реєстри 
кримінальних справ. Плани роботи, зведені статистичні звіти. Листування з 
обласною прокуратурою. Списки ув’язнених Любешівського району (1946). 
Штатні розписи, кошториси видатків прокуратур Маневицького та Устилузь-
кого районів, місячні бухгалтерські звіти прокуратури Маневицького району.

Прокуратура Ковельської залізниці, м. Ровно
Ф. Р-3166, 250 спр., 1944 – 1953 рр. Опис. Рос. мова.
Розпочала свою діяльність у березні 1944 року як військова прокуратура Ковель-
ської залізниці. Спочатку дислокувалась на станції Сарни, а після остаточного 
звільнення Ровенської області від нацистських окупантів у червні 1944 року 
була передислокована на постійне місце в м. Ровно. Військовій прокуратурі Ко-
вельської залізниці були підпорядковані військові прокурори Здолбунівської, 
Ковельської та Сарненської ділянки Ковельської залізниці. Відповідно до нака-
зу Генерального прокурора СРСР від 6 травня 1948 р. № 110с перейменована в 
прокуратуру Ковельської залізниці.
Основними завданнями прокуратури були: здійснення нагляду за законністю на 
Ковельській залізниці, за розслідуванням спецсправ органами НКДБ і кримі-
нальних справ органами залізничної міліції, здійснення судового нагляду та 
слідча робота.
Ліквідована згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 травня 1953 р. 
№ 1263 «Про об’єднання залізниць» та наказом Генерального прокурора СРСР 
від 22 травня 1953 р. № 421-Л «Про об’єднання прокуратур залізниць». Все ді-
ловодство та майно передане прокуратурі Львівської залізниці.
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Директивні листи Головного прокурора залізничного транспорту СРСР 
і доповіді про їх виконання (1950). Наглядові провадження та справи про 
звинувачення громадян у зловживанні службовим становищем, хабарництві, 
незаконному застосуванні зброї, спекуляції, порушенні паспортного режи-
му, хуліганстві, збройних пограбуваннях, вбивствах, за участь в ОУН, УПА. 
Журнали обліку справ арештованих транспортним відділом НКДБ і міліцією 
(1944, 1946), військовими прокуратурами дільниць Ковельської залізниці (1946 
– 1947, 1949), транспортним відділом МДБ (1946), відділом охорони МДБ 
(1947, 1949 – 1950), управлінням охорони МДБ (1947, 1949 – 1953). Журна-
ли реєстрації слідчих справ прокуратури (1950 – 1953), транспортного відді-
лу НКДБ і міліції (1944, 1946), військових прокуратур дільниць Ковельської 
залізниці (1946 – 1947, 1949 – 1950), відділу охорони МДБ (1946 – 1947, 1949 
– 1950), транспортного відділу МДБ (1946), управління охорони МДБ (1947, 
1949 – 1953). Журнали реєстрації судових та наглядових справ (1951 – 1953).

АДВОКАТУРА

Адвокатське об’єднання «Волинська обласна колегія адвокатів», 
м. Луцьк
Ф. Р-424, 448 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Укр., рос. мови.
У 1944 р. утворене організаційне бюро Волинської обласної колегії адвокатів. 
Вищим органом колегії були загальні збори, які обирали виконавчий комітет 
– президію. Підпорядковувалась Міністерству юстиції УРСР, з березня 1963 р. 
– юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР, з жовтня 1970 р. – Міністерству 
юстиції УРСР. Рішенням Установчих зборів адвокатів Волинської області від 
3 липня 1993 р. № 1 створено об’єднання адвокатів «Волинська обласна колегія 
адвокатів», яка стала правонаступником Волинської обласної колегії адвокатів.
Надавала юридичну допомогу громадянам, установам, організаціям та підпри-
ємствам; здійснювала контроль за роботою адвокатів та юридичних консульта-
цій; захищала професійні та соціальні права адвокатів, створювала умови для 
безпосереднього здійснення ними своєї діяльності.

Директиви Наркомату юстиції УРСР (1944 – 1945), Міністерства юстиції 
УРСР, накази юридичної комісії при Раді Міністрів УРСР. Розпорядження пре-
зидії колегії адвокатів з основної діяльності. Протоколи засідань організацій-
ного бюро (1946 – 1947), загальних зборів і нарад адвокатів області. Протоколи 
засідань президії колегії адвокатів. Протоколи виробничих нарад працівників 
юридичних консультацій. Протоколи атестаційної палати Волинської кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Протокол конференції адвокатів 
Волинської області (1996). Доповідні записки, інформації  про роботу колегії 
адвокатів, президії колегії адвокатів. Доповідні записки про роботу юридич-
них консультацій та юридичне обслуговування колгоспів, надання юридичної 
допомоги громадянам, про надання адвокатами області юридичних послуг 
підприємствам та організаціям. Документи про роботу методичного кабінету, 
комісії з контролю за якістю роботи адвокатів. Квартальні та річні плани робо-
ти президії колегії адвокатів та юридичних консультацій. Плани заходів щодо 
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посилення правового виховання населення та профілактики правопорушень. 
Статистичні звіти про роботу президії та  обласної колегії адвокатів, район-
них юридичних консультацій. Узагальнення і аналізи роботи адвокатів. Акти 
перевірок і ревізій президії обласної колегії адвокатів, юридичних консульта-
цій. Результати комплексної перевірки роботи Волинської обласної колегії ад-
вокатів (1971). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Листування 
з Міністерством юстиції УРСР про виконання постанов колегії, підбір кадрів, 
з відділом юстиції Волинського облвиконкому, юридичними консультаціями 
області про надання правової допомоги установам, організаціям, населенню. 
Документи про роботу профспілки. Штатні розписи, кошториси прибутків і 
витрат, місячні та річні фінансові звіти.

АРБІТРАЖ

Арбітражний суд Волинської області Вищого арбітражного суду 
України, м. Луцьк
Ф. Р-1253, 407 спр., 1945 – 1963, 1966 – 1993 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Розпочав діяльність у березні 1940 р. як Державний арбітраж при виконкомі 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Припиняв роботу в період на-
цистської окупації 1941 – 1944 рр. Поновив діяльність відповідно до постанови 
Волинського облвиконкому від 4 серпня 1945 р. № 435. Згідно з наказом уп-
равління Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній Раді депутатів 
трудящих від 17 квітня 1953 р. № 74 Державний арбітраж передано управлінню 
Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній Раді депутатів трудящих. 
Згідно з постановою РМ УРСР від 25 червня 1954 р. № 866 «Про Державний ар-
бітраж» та рішення облвиконкому від 5 липня 1954 р. № 775 Державний арбіт-
раж виділено з управління Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній 
Раді депутатів трудящих і підпорядковано безпосередньо виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих. Ліквідований згідно з постановою РМ УРСР від 28 
серпня 1963 р. № 985 «Про реорганізацію державних арбітражів при виконав-
чих комітетах обласних рад депутатів трудящих УРСР». З 1 січня 1966 року 
відповідно до постанови РМ УРСР від 31 грудня 1965 р. № 1278 «Про структуру 
місцевих державних арбітражів УРСР та їх штати», відновив свою діяльність. 
У 1977 р. перейменований в Державний арбітраж при виконкомі Волинської об-
ласної Ради народних депутатів. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР 
від 4 травня 1987 р. № 3928-ХІ перетворений у Державний арбітраж Волинської 
області. Відповідно до Закону України від 4 червня 1991 р. № 1142-ХІІ «Про 
арбітражний суд» реорганізований в Арбітражний суд Волинської області.
Розглядав переддоговірні суперечки, всі суперечки за укладеними договорами, 
суперечки про якість продукції, а також інші майнові суперечки між підприємс-
твами, установами та організаціями.
Відповідно до Закону України від 21 червня 2001 р. № 2538-ІІІ, наказу Вищого 
господарського суду України від 26 липня 2001 р. № 18 реорганізований у Гос-
подарський суд Волинської області.

Постанови Ради Міністрів УРСР (1965), постанови, рішення виконавчо-
го комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих про роботу держар-
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бітражу. Накази з основної діяльності (1988 – 1990, 1992 – 1993). Протоколи 
оперативних нарад (1978 – 1982). Правила вирішення господарських спорів 
державним арбітражем (1963 – 1966). Річні та квартальні плани роботи. Со-
ціалістичні зобов’язання (1983 – 1987). Інформації, довідки, доповідні записки 
Державному арбітражу УРСР і Волинському обкому КПУ про роботу облас-
ного держарбітражу. Річні статистичні звіти (1949 – 1963, 1966 – 1993). Акт 
обстеження роботи державного арбітражу (1956). Арбітражні справи (1955 
– 1993). Штатні розписи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти.

НОТАРІАТ

Луцька міська державна нотаріальна контора, м. Луцьк
Ф. Р-17, 37 спр., 1939 – 1941 рр. Опис. Укр., рос. мови.
У грудні 1939 року розпочала роботу Волинська обласна державна нотаріальна 
контора. Підпорядковувалась управлінню Народного комісаріату юстиції УРСР 
при Волинській обласній Раді депутатів трудящих. Здійснювала нотаріальні дії: 
посвідчення договорів, угод, заповітів, видачу свідоцтв про успадкування май-
на, інші права та факти, що мали юридичне значення.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 27 грудня 1940 року 
№ 1761 «Про поліпшення організації державного нотаріату УРСР» реорганізо-
вана в Луцьку міську державну нотаріальну контору.

Директиви НКЮ СРСР і УРСР про організацію нотаріальних органів 
(1940 – 1941). Накази Народного комісара юстиції УРСР про порядок засвід-
чення договорів, видачі свідоцтв на право власності. Накази з особового скла-
ду по Волинській обласній та Луцькій міській державних нотаріальних кон-
торах (1939 – 1940). Акти обстеження нотаріальних контор. Договори, заяви, 
довідки приватних осіб, завірені в нотаріальному порядку. Журнали реєстрації 
нотаріальних актів (1940 – 1941), алфавітні вказівники до них. Листування з 
нотаріальними конторами. Особові справи працівників нотаріальної контори. 
Розрахункові відомості із заробітної плати. Місячні звіти.

Районні та міські державні нотаріальні контори
9 фондів, 1976 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківська, ф. Р-966, 30 спр., 1950 – 1958 рр.
Володимир-Волинська, ф. Р-3051, 12 спр., 1945 – 1949, 1951 – 1954 рр.
Горохівська, ф. Р-1271, 104 спр., 1940 – 1941, 1946 – 1989 рр.
Камінь-Каширська, ф. Р-2827, 244 спр., 1947 – 1988 рр.
Ковельська, ф. Р-3381, 189 спр., 1944 – 1983 рр.
Локачинська, ф. Р-3424, 27 спр., 1973 – 1992 рр.
Луцька № 1, ф. Р-597, 1504 спр., 1944 – 1954 рр.
Любешівська, ф. Р-3283, 15 спр., 1972 – 1984 рр.
Турійська, ф. Р-3371, 20 спр., 1973 – 1987 рр.

Міські нотаріальні контори та нотаріальні столи були організовані в І півріччі 
1940 року. На виконання постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 27 груд-
ня 1940 року № 1761 «Про поліпшення організації державного нотаріату УРСР» 
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у містах та селах і селищах міського типу, які є районними центрами, організо-
вуються відповідно міські та районні державні нотаріальні контори; нотаріальні 
столи реорганізовуються в районні державні нотаріальні контори. Відповідно до 
постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 9 серпня 1944 р. № 1016 у містах 
і районних центрах організовуються державні нотаріальні контори. Любешівсь-
ка нотаріальна контора утворена відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 
від 27 травня 1953 року № 1075 «Про додаткове відкриття нотаріальних контор» 
та рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 4 чер-
вня 1953 року № 735.
Вчиняли нотаріальні дії: посвідчували договори, заповіти, інші права та факти, 
що мали юридичне значення.

Накази, директиви, інструкції Міністерства юстиції СРСР, УРСР, накази 
начальника управління Міністерства юстиції УРСР при Волинській обласній 
Раді депутатів трудящих про порядок оформлення договорів, оплату за вико-
нання нотаріальних дій. Постанови Колегії Міністерства юстиції УРСР про 
проведення ревізій нотаріальних контор (1947). Постанови, накази, узагаль-
нення Волинського обласного суду. Книги запису нотаріальних дій. Реєстри для 
реєстрації нотаріальних дій. Договори про відведення земельних ділянок для 
будівництва, купівлі-продажу домоволодінь, відчуження домоволодінь, оренди 
будівель. Свідоцтва про народження, право на спадок, дарчі, заповіти грома-
дян, свідоцтва на виморочне майно. Нотаріально посвідчені договори підряду, 
позики, доручення. Реєстри заборон. Матеріали з узагальнення нотаріальної 
практики. Акти ревізій і перевірок роботи (1956 – 1968), книга обліку громад-
сько-масової роботи (1967 – 1968) Камінь-Каширської державної нотаріаль-
ної контори. Квартальні та річні статистичні звіти. Статзвіти про чисельність 
робітників і службовців нотаріальної контори Володимир-Волинського району 
(1949). Штатні розписи та кошториси витрат. Плани роботи, відомості на вида-
чу заробітної плати (1950 – 1952) Берестечківської нотаріальної контори.

ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА

Управління Служби національної безпеки України у Волинській 
області, м. Луцьк
Ф. 4666, 20084 спр., 1937 – 1957, 1989 – 1991 рр. Описи, каталоги. Рос., 
укр. мови.
У 1939 р., після створення Волинської області, згідно з наказом Наркома внут-
рішніх справ СРСР було створено обласне управління внутрішніх справ. До 
його складу входило управління державної безпеки. В березні 1941 року згідно 
з рішенням ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР створений Народний комісаріат де-
ржавної безпеки (НКДБ), а в областях – управління державної безпеки. У липні 
1941 року Народні комісаріати внутрішніх справ і державної безпеки об’єднані 
в один Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС). У квітні 1943 року зно-
ву створений Народний комісаріат державної безпеки (НКДБ), який у березні 
1946 р. перейменований у Міністерство державної безпеки УРСР, відповідно 
створено управління Міністерства державної безпеки (МДБ) УРСР у Волинсь-
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кій області. Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 10 квітня 1953 р. 
відбулося об’єднання Міністерства державної безпеки УРСР та Міністерства 
внутрішніх справ УРСР в одне Міністерство внутрішніх справ УРСР, у зв’язку 
з цим утворено управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) УРСР у Во-
линській області. З 10 вересня 1954 року – управління Комітету державної без-
пеки при Раді Міністрів УРСР (КДБ) у Волинській області. Згідно з постановою 
Верховної Ради України від 20 вересня 1991 року № 1581-ХІІ створена Служба 
національної безпеки України і відповідно – управління Служби національної 
безпеки України (СНБУ) у Волинській області. Відповідно до Закону України 
від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ – управління Служби безпеки України (СБУ) 
у Волинській області.
Завдання управління: запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів 
проти миру і безпеки людства; тероризму, корупції та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які без-
посередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.
Згідно з указом Президії ВР України від 9 вересня 1991 р. № 1525-ХІІ «Про пе-
редачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних 
архівів республіки» було проведено передачу архівних документів з управління 
СБУ у Волинській області до державного архіву.

Фільтраційні справи на осіб, які були примусово вивезені до Німеччини 
та інших країн гітлерівської коаліції в роки нацистської окупації, репатрійова-
них і колишніх військовополонених. Кримінальні справи несудових органів на 
громадян, які зазнали репресій у 30-х, на початку 50-х років.

МІЛІЦІЯ

Луцька повітова міліція 3-го району
Ф. Р-378, 1 спр., 1920 р. Опис. Каталог. Рос. мова.
Утворена в серпні 1920 р. Вела боротьбу з бандитизмом і спекуляцією, стежила 
за несенням гужової та трудової повинності, виконанням продрозверстки. При-
пинила діяльність у вересні 1920 р. у зв’язку з окупацією Волині Польщею.

Посвідчення, видані Рожищенським волосним ревкомом, розписки, 
акти.

Штаб робітничої гвардії, м. Луцьк
Ф. Р-322, 1 спр., 1939 р. Опис. Укр. мова.
Робітнича гвардія у м. Луцьку була створена в 1939 р. після приходу Червоної 
Армії. Більшість її становили робітники колишнього цегельного заводу. Займа-
лася охороною складів, закладів, залізничної станції, затриманням грабіжників, 
конфіскацією зброї.

Списки членів кінної міліції та робітничої гвардії. Листування з питань 
забезпечення загонів гвардії та населення продовольством і фуражем. Розпис-
ки в отриманні зброї.



256

Державний архів Волинської області

Луцьке міське відділення міліції, м. Луцьк
Ф. Р-38, 5 спр., 1939 – 1941, 1944 рр. Опис. Каталог. Укр. мова.

Листування з Тимчасовим управлінням м. Луцька (1939 – 1940). Кошто-
рис на будівництво конюшні в м. Луцьку для кавалерійського ескадрону робіт-
ничо-селянської міліції (1939). Акти оцінки майна (1940). Повідомлення про 
експертизу грошових знаків (1941). Особова справа Скиби Т. І. (1944).

ВІЙСЬКОВІ, ВІЙСЬКОВО-АДМІНІНСТРАТИВНІ 
ТА ВІЙСЬКОВО-ПРОДОВОЛЬЧІ ОРГАНИ

Ковельський повітовий військово-революційний комітет, м. Ковель 
Волинської губернії
Ф. Р-213, 1 спр., 1920 р. Опис. Каталог. Рос. мова.
Утворений 20 серпня 1920 р. відповідно до наказу Ковельського повітового вій-
ськово-революційного комітету від 20 серпня 1920 р. № 22/21.
Головні завдання: організація боротьби з контрреволюцією, встановлення рево-
люційного порядку, налагодження нормальної роботи радянських господарських 
та культурно-освітніх установ у повіті.
Припинив діяльність у вересні 1920 р.

Накази Ковельського повітового військово-революційного комітету. 
Списки працівників. Протоколи загальних зборів селян с. Вулька Качинська 
Сошичненської і с. Хотешів Хотешівської волостей про схвалення і підтримку 
Радянської влади. Відомість на видачу авансу працівникам.

Повітові, волосні військові комісаріати
4 фонди, 112 спр., 1920 р. Описи, каталоги. Рос. мова.
Повітові:
Володимир-Волинський, ф. Р-299, 66 спр., 1920 р.
Ковельський, ф. Р-3152, 3 спр., 1920 р.
Луцький, ф. Р-316, 30 спр., 1920 р. 
Волосні:
Берестечківський, ф. Р-1971, оп. 1, 3 спр., 1920 р.
Боровненський, ф. Р-1971, оп. 2, 4 спр., 1920 р.
Колківський, ф. Р-1971, оп. 3, 1 спр., 1920 р.
Олицький, ф. Р-1971, оп. 4, 2 спр., 1920 р.
Торчинський, ф. Р-1971, оп. 5, 3 спр., 1920 р.

Створені в червні-серпні 1920 р. на підставі «Положення про повітові військові 
комісаріати», затвердженого Реввійськрадою України 16 січня 1919 р.
Займалися обліком, призовом і навчанням військовозобов’язаних, обліком коней 
та майна, необхідного для армії. Керували діяльністю підлеглих їм військкоматів 
на території повітів.
Припинили свою діяльність у листопаді-грудні 1920 р.

Накази Володимир-Волинського, Ковельського, Луцького повітових, Бо-
ровненського, Колківського, Олицького, Торчинського волосних військових 
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комісарів. Положення про волосні військові комісаріати. Списки працівників. 
Штатні розписи Володимир-Волинського повітового військового комісаріату. 
Рапорти військового комісара про формування військових частин при Воло-
димир-Волинському повітовому військовому комісаріаті. Щоденник Луцького 
повітового військового комісаріату. Відомості про формування караульного ба-
тальйону Луцького повітового військового комісаріату.

Районні та міський військові комісаріати
5 фондів, 48 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Районні:
Ківерцівський, ф. Р-410, 6 спр., 1940 – 1941 рр.
Любешівський, ф. Р-678, 15 спр., 1944 – 1953 рр.
Піддубцівський, ф. Р-60, 7 спр., 1940 – 1941 рр.
Теремнівський, ф. Р-41, 7 спр., 1940 – 1941 рр.
Міський:
Луцький, ф. Р-8, 13 спр., 1939 – 1941 рр.

Органи місцевого військового управління, які відали військово-мобілізаційними і 
обліково-призовними справами. Утворювалися Міністерством оборони відповід-
но до адміністративно-територіального поділу. Їх очолювали військові комісари.

Інструкції з проведення мобілізації військовозобов’язаних. Накази Під-
дубцівського військового комісаріату (1940). Індивідуальні картки на споруди, 
плани і креслення споруд, які рахуються за військовими частинами (Р-8, оп. 1, 
спр. 4-9). Заяви громадян на видачу допомоги. Військово-економічні довідки. 
Директивні вказівки щодо відстрочки військовозобов’язаних. Списки призов-
ників по Ківерцівському, Теремнівському районах. Фінансові звіти. Відомості 
нарахування заробітної плати.

Управління служби місцевої протиповітряної оборони, м. Луцьк
Ф. Р-37, 103 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. Опис. Рос. мова.
Штаб Служби місцевої протиповітряної оборони міста Луцька (МППО) розпо-
чав свою роботу відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Української 
РСР від 21 травня 1940 р. № 2149. Тимчасово припиняв діяльність на період на-
цистської окупації області. Відновив роботу після визволення Волинської облас-
ті згідно з постановою Ради Народних Комісарів Української РСР від 28 квітня 
1944 р. № 409/007 як Штаб місцевої протиповітряної оборони Луцька (МППО). 
З 1951 р. – Управління служби місцевої протиповітряної оборони.
Здійснював заходи з організації протиповітряної і протихімічної оборони міста.

Накази з особового складу. Відомості нарахування та видачі заробітної 
плати. Особові справи працівників. Бухгалтерські документи (касові, інвентар-
ні книги, книги кредитів і витрат по бюджету, рахунки та ін).
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Волинський обласний адміністративно-господарський відділ 
Управління Народного комісаріату внутрішніх справ, м. Луцьк
Ф. Р-44, 1 спр., 1939 – 1941 рр. Опис. Рос. мова.
Діяльність установи простежується протягом 1939 – 1941 рр.

Відомості про рух артхіммайна.

Відділ пожежної охорони Управління Народного комісаріату 
внутрішніх справ по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-321, 4 спр., 1940 – 1941 рр. Опис. Рос. мова.
Діяльність установи простежується протягом 1940 – 1941 рр.

Особові справи працівників.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Волинське виробничо-територіальне госпрозрахункове об’єднання 
будівельних матеріалів «Волиньбудматеріали», м. Луцьк
Ф. Р-370, 1842 спр., 1944 – 1962, 1966 – 2002 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
У 1940 році було створено Волинське обласне управління промисловості буді-
вельних матеріалів. Відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії 
України і Ради Міністрів Української РСР від 20 квітня 1962 р. № 453, бюро Во-
линського обласного комітету Компартії України і виконкому Волинської облас-
ної Ради депутатів трудящих від 18 травня 1962 р. було ліквідоване обласне уп-
равління промисловості будівельних матеріалів. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 18 грудня 1965 р. № 1205, рішення облвиконкому 
від 25 грудня 1965 р. № 730 утворений Волинський обласний трест будівельних 
матеріалів. Згідно з наказом Міністерства промисловості будівельних матеріалів 
УРСР від 11 березня 1966 р. № 72 – Волинський трест будівельних матеріалів 
«Волиньбудматеріали». Відповідно до наказу Міністерства промисловості буді-
вельних матеріалів УРСР від 29 серпня 1975 р. № 263 – Волинське виробниче 
об’єднання будівельних матеріалів. Згідно з наказами Міністерства промисло-
вості будівельних матеріалів УРСР від 23 січня 1991 р. № 8, Волинського об-
ласного виробничого об’єднання будівельних матеріалів від 14 лютого 1991 р. 
№ 24 – Волинське обласне госпрозрахункове об’єднання будівельних матеріалів 
«Волиньбудматеріали». На підставі рішення Луцького міськвиконкому від 
16 квітня 1992 р. № 153 – Волинське виробничо-територіальне госпрозрахунко-
ве об’єднання будівельних матеріалів «Волиньбудматеріали».
Займалося виробництвом місцевих будматеріалів, виконанням державних 
планів та зобов’язань з поставок продукції, дотримання якості та довговічності 
будівельних матеріалів.

Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-
технічних нарад. Коротка історична довідка про розвиток виробництва буді-



259

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

вельних матеріалів на Волині (1957). Перспективні, річні виробничі і фінансові 
плани та звіти. Довідки, інформації про роботу тресту. Звіти підвідомчих за-
водів і комбінатів. Документи про роботу науково-технічного товариства буд-
матеріалів (1973 – 1974). Акти державної прийомки будинків і споруд. Річні 
плани і звіти з наукової організації праці, про розвиток і впровадження нової 
техніки, про надходження і впровадження винаходів і рацпропозицій. Акти 
про передачу підприємств (1958 – 1960, 1962, 1966 – 1967, 1969). Документи 
(накази, розрахунки, кошториси та ін.) про роботу з кадрами, про перехід на 
7-годинний робочий день (1956, 1960), на 5-денний робочий тиждень (1967), 
про підвищення заробітної плати (1969). Плани та кошториси на будівництво 
і реконструкцію підприємств. Списки передовиків підприємств. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (накази, відо-
мості нарахування заробітної плати, особові рахунки) з особового складу (1944 
– 1962, 1985-2002).

Закрите акціонерне товариство Волинська виробничо-торговельна 
фірма «Світязь», м. Луцьк
Ф. Р-369, 2264 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1962, 1965 – 2000 рр. Описи. 
Каталог. Рос., укр. мови.
У 1939 році був утворений відділ місцевої промисловості. Згідно з постановою 
Ради Народних Комісарів Української РСР від 27 грудня 1940 р. № 1763 – об-
ласне управління місцевої паливної промисловості. Тимчасово припиняло свою 
діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Відновило 
діяльність після визволення області в 1944 році. Відповідно до постанови облви-
конкому від 31 жовтня 1947 р. № 923 реорганізоване у відділ місцевої промисло-
вості виконкому обласної Ради депутатів трудящих. Згідно з постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 9 липня 1953 р. № 1344 і рішенням облвиконкому 
від 15 липня 1953 р. № 818 – управління місцевої і паливної промисловості ви-
конкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до постанов 
Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР 
«Питання удосконалення управління промисловістю і поліпшення справи пла-
нування народного господарства» від 29 грудня 1962 р. № 1455, бюро Волинсь-
кого обласного комітету Компартії України і виконавчого комітету Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих «Про передачу підприємств, установ і ор-
ганізацій, підпорядкованих місцевим радам Львівського раднаргоспу» від 7 січ-
ня 1963 р. № 8 було передано у підпорядкування Ради народного господарства 
Львівського економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу). 
Згідно з постановою Львівського раднаргоспу від 4 квітня 1963 р. № 85 органі-
зовано Волинський обласний трест промисловості товарів культурно-побутово-
го призначення і господарського вжитку Львівського раднаргоспу. Згідно з пос-
тановою Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1172 і рішенням 
облвиконкому від 25 грудня 1965 р. № 724 ліквідований Волинський обласний 
трест промисловості товарів культурно-побутового призначення і господарсько-
го вжитку Львівського раднаргоспу і на базі його підприємств створено Волин-
ське обласне управління місцевої промисловості. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 10 серпня 1988 р. № 232, рішення обласної Ради 
народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 та наказу Міністерства місцевої 
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промисловості УРСР від 6 жовтня 1988 р. № 143 було ліквідовано управлін-
ня місцевої промисловості облвиконкому і створено на базі його підприємств 
і організацій Волинське виробниче об’єднання «Світязь». Згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 16 серпня 1990 р., наказом Українського дер-
жавного концерну місцевої промисловості від 20 серпня 1990 р. № 1 – Волин-
ська виробничо-торговельна фірма «Світязь». Відповідно до рішення загальних 
зборів трудового колективу Волинської виробничо-торговельної фірми «Сві-
тязь» від 22 вересня 1992 р. – організація орендарів Волинської виробничо-тор-
говельної фірми «Світязь». Згідно з розпорядженням Луцького міськвиконко-
му від 11 жовтня 1993 р. № 285-р – Приватне виробничо-торгове підприємство 
«Світязь», з 1994 р. – Закрите акціонерне товариство Волинська виробничо-тор-
говельна фірма «Світязь».
Займалося питаннями збільшення випуску товарів народного вжитку, розши-
рення асортименту і поліпшення їх якості на основі максимального використан-
ня місцевої сировини і матеріалів.

Накази, постанови Міністерства місцевої промисловості УРСР. Накази 
начальника з основної діяльності. Статути і протоколи артілей місцевої про-
мисловості (1940). Положення про обласне управління (1940, 1969). Протоколи 
виробничих нарад, обласних нарад активу, засідань рад директорів, колегій. 
Інформації, доповідні записки про роботу підприємств, продуктивність пра-
ці, про участь у республіканських ярмарках, про розвиток місцевої промисло-
вості, художніх виробів. Перспективні плани випуску продукції, впровадження 
нової техніки і технології, річні виробничі плани, плани по праці, капітальному 
будівництву, норми часу та розцінки на виготовлення продукції. Плани заходів 
з впровадження нової техніки і технологій. Документи про організацію вироб-
ництва паперу на Волині (1945), про будівництво Камінь-Каширського  дере-
вообробного заводу (1973), торфобрикетного заводу в с. Журавичі Ківерцівсь-
кого району (1959 – 1961), Любешівського заводу силікатних блоків (1966), 
про організацію Рожищенського районного промислового комбінату (1961) і 
будівництво Старовижівського районного промислового комбінату, цеху м’якої 
іграшки Луцького заводу культурно-побутових виробів (1968). Списки підпри-
ємств, майстерень, кар’єрів, що ведуть розробку корисних копалин, майстерень 
побутового обслуговування, меблевих підприємств. Документи про роботу 
бюро економічного аналізу, про якість промислової продукції, раціоналізаторс-
тво та винахідництво, паспортизацію торфопідприємств, охорону праці і техні-
ку безпеки, наукову організацію праці. Статистичні звіти, аналізи собівартості 
промислової продукції, про виконання планів випуску продукції, про розвиток 
і впровадження нової техніки, звіти підвідомчих установ про витрату палива, 
тепло-електроенергії, про виконання капітальних вкладень, про надходження, 
витрати і залишки лому кольорових і чорних металів, зведені одноразові звіти 
підприємств про наявність основних засобів механізації і автоматизації вироб-
ничих процесів, про якість продукції, аналізи виконання основних показників, 
про виконання норм витрат сировини і матеріалів, про зниження собівартості 
товарної продукції. Документи про розширення асортименту, покращення 
якості товарів, про підвищення ефективності науково-технічної інформації, 
про результати огляду щодо скорочення витрат робочого часу, про звільнення 
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жінок від заборонених робіт, про участь у Всесоюзному громадському огляді 
умов праці, побуту і відпочинку жінок-трудівниць, про стан роботи щодо на-
уково-технічної інформації, про освоєння нових виробів, покращення якості 
товарів, про нагородження передовиків виробництва. Звіти про роботу з кад-
рами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Акти про 
збитки, заподіяні місцевій промисловості області нацистськими окупантами в 
роки Великої Вітчизняної війни. Колективні договори. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний трест промисловості товарів культурно-
побутового призначення і господарського вжитку, м. Луцьк
Ф. Р-2126, 120 спр., 1962 – 1964 рр. Опис. Рос. мова.
Згідно з постановою Ради народного господарства Львівського економічного 
адміністративного району (Львівського раднаргоспу) від 4 квітня 1963 р. № 85 
на виконання постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1963 р. 
№ 361 «Про організацію трестів продовольчих товарів і трестів промисловості 
товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку раднаргос-
пів УРСР» був організований Волинський обласний трест промисловості то-
варів культурно-побутового призначення і господарського вжитку Львівського 
раднаргоспу.
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1172 
і рішенням облвиконкому від 25 грудня 1965 р. № 724 ліквідовано Волинський 
обласний трест промисловості товарів культурно-побутового призначення і гос-
подарського вжитку Львівського раднаргоспу і на базі його підприємств створе-
но Волинське обласне управління місцевої промисловості.

Накази, постанови про реорганізацію Волинського обласного управління 
місцевої і паливної промисловості. Накази з основної діяльності. Інформації, 
довідки про роботу підприємств. Плани виробництва меблів в асортименті по 
підприємствах тресту, щодо собівартості товарної продукції, роздрібного това-
рообігу і поставок продукції, по праці, виробничі плани. Заходи з розширення 
асортименту, покращення якості товарів, механізації виробництва, плани з ос-
воєння і виробництва нових видів товарів. Документи (акти, довідки, розра-
хунки та ін) про передачу підприємств і цехів Волинського обласного тресту 
промисловості товарів культурно-побутового призначення і господарського 
вжитку у підпорядкування Управління лісового господарства, лісової і дерево-
обробної промисловості Львівського раднаргоспу, Ровенському тресту будма-
теріалів і конструкцій. Річні звіти по виробництву, звіти підприємств. Структу-
ра чисельності промислово-виробничого персоналу. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Волинське обласне управління промислових товарів широкого 
вжитку, м. Луцьк
Ф. Р-426, 41 спр., 1946 – 1955 рр. Опис. Рос. мова.
Відділ легкої промисловості облвиконкому був утворений відповідно до поста-
нови облвиконкому від 5 квітня 1945 р. № 181, з 1946 р. – обласне управління 
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легкої промисловості (обллегпром). Згідно з рішенням облвиконкому від 6 чер-
вня 1953 р. № 625 управління легкої промисловості і управління харчової про-
мисловості були об’єднані в управління легкої і харчової промисловості викон-
кому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 7 жовтня 1953 р. № 2126 створене Волинсь-
ке обласне управління промислових товарів широкого вжитку.
Організовувало підприємства легкої промисловості з метою поліпшення побу-
тового обслуговування населення та забезпечення предметами широкого вжит-
ку, одягом, взуттям.
Ліквідоване відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 17 листопада 
1954 р. № 2323.

Накази начальника з основної діяльності та з особового складу. Річні 
фінансові, виробничі плани. Титульні списки і кошториси по капітальному 
будівництву. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Ві-
домості нарахування заробітної плати.

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньхарчопром», 
м. Луцьк
Ф. Р-34, 1957 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2001 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
У грудні 1939 р. утворене Волинське обласне управління харчової промисловості 
(облхарчопром). Поновило діяльність у 1944 р. як відділ харчової промисло-
вості Волинського облвиконкому, з 1947 р. – управління харчової промисловості 
Волинського облвиконкому. Відповідно до постанови РМ УРСР від 14 травня 
1953 р. № 1001 та рішення облвиконкому від 6 червня 1953 р. № 625 відділ 
реорганізований в управління легкої та харчової промисловості Волинського 
облвиконкому. Відповідно до постанови РМ УРСР від 7 жовтня 1953 р. № 2125 
– управління промисловості продовольчих товарів Волинського облвиконкому. 
З 1 квітня 1963 р., згідно з постановами РМ УРСР від 24 січня 1963 р. № 80 та 
від 23 березня 1963 р. № 361, постановою Львівського раднаргоспу від 4 квітня 
1963 р. № 85 Волинське управління промпродтоварів ліквідовано та створено 
Волинський трест промисловості продовольчих товарів управління харчової 
промисловості Львівського раднаргоспу. На підставі постанови РМ УРСР від 
4 грудня 1965 р. № 1183 Волинський трест промпродтоварів передано у підпо-
рядкування Міністерства харчової промисловості УРСР. Згідно з постановою 
РМ УРСР від 14 грудня 1965 р. № 1197 та рішенням облвиконкому від 25 грудня 
1965 р. № 723 Волинський обласний трест промисловості продовольчих товарів 
ліквідовано, створено Волинське обласне управління харчової промисловості. 
На виконання постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 14 листопада 1985 р. № 1114, 
постанови ЦК Компартії України і РМ УРСР від 10 грудня 1985 р. № 429, рішен-
ня облвиконкому від 24 лютого 1986 р. № 68 управління харчової промисловості 
підпорядковано обласному агропромисловому комітету (облагропрому). Від-
повідно до рішення Волинської обласної Ради народних депутатів від 5 жовтня 
1988 р. № 7/2, рішення облвиконкому «Про вдосконалення структури управлін-
ня підприємствами харчової промисловості облагропрому» від 12 грудня 1988 р. 
№ 261, наказу Волинського обласного агропромислового комітету від 22 грудня 
1988 р. № 309 на базі Луцького заводу продтоварів утворено Волинське вироб-
ниче об’єднання по виробництву продовольчих товарів «Волиньпродтовари», 
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Волинське обласне управління харчової промисловості ліквідоване. Рішенням 
установчої конференції уповноважених представників трудових колективів під-
приємств виробничого об’єднання «Волиньпродтовари» від 9 серпня 1991 р. 
утворена Волинська виробничо-торговельна асоціація харчової промисловості 
«Волиньхарчопром». У зв’язку з цим, відповідно до рішення облвиконкому від 
13 листопада 1991 р. № 231, виробниче об’єднання по виробництву продоволь-
чих товарів «Волиньпродтовари» ліквідоване. Згідно з наказом регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 22 сер-
пня 1996 р. № 775 та постановою конференції уповноважених представників 
трудових колективів підприємств асоціації «Волиньхарчопром» від 12 грудня 
1996 р. Волинську виробничо-торговельну асоціацію харчової промисловості 
«Волиньхарчопром» реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) 
«Волиньхарчопром».
Здійснювало керівництво і контроль за діяльністю районних та міських харчо-
комбінатів, інших підпорядкованих підприємств. Займалося виробництвом ши-
рокого асортименту продуктів харчової промисловості, заготівлею сільськогос-
подарської сировини від фізичних та юридичних осіб, зовнішньоекономічною 
діяльністю, експортом та імпортом обладнання, сировини, матеріалів, товарів 
широкого вжитку, відкриттям фірмових магазинів, наданням послуг промисло-
вого та непромислового характеру.

Постанови, накази, розпорядження Народного комісаріату харчової про-
мисловості УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Волинського 
облвиконкому, Львівського раднаргоспу. Накази з основної діяльності. Стату-
ти, протоколи артілей «Передовик» м. Луцька (1939 – 1941), «Стахановець» 
м. Ківерці (1940). Матеріали (рішення, накази, постанови) реорганізації об-
луправління промпродтоварів (1963), Волинського тресту промпродтоварів 
(1965), створення центральної хімічної лабораторії (1964). Статут контрольно-
виробничої лабораторії (1972). Статут Волинського виробничого об’єднання 
«Волиньпродтовари» (1989). Документи (протокол, рішення, статут) про ство-
рення асоціації «Волиньхарчопром» (1991). Протоколи виробничих нарад, 
засідань ради управління (1980 – 1988), об’єднання (1989 – 1991), асоціації 
(1991 – 1995). Протоколи зборів акціонерів, засідань правління, спостережної 
ради, обласних нарад працівників харчової промисловості. Протоколи засідань 
технічної ради, обласної дегустаційної комісії з визначення якості продукції. 
Матеріали (протоколи, технічні умови, рецептура) з освоєння виробництва 
нових видів продукції (1963 – 1964). Перспективні плани розвитку харчової 
промисловості. Річні промислово-фінансові плани; плани виробництва вало-
вої продукції, собівартості продукції, її реалізації, заготівлі сировини, розвитку 
тваринництва, технічного розвитку підприємств, впровадження нової техніки. 
Плани наукової організації праці та звіти про їх виконання. Техпромфінпла-
ни районних і міських харчокомбінатів, промислових підприємств. Документи 
(списки, рішення, накази, листування) про передачу млинів колгоспам. Акти 
приймання-передавання підприємств промислової кооперації в систему облас-
ного управління промпродтоварів (1960). Листування з облвиконкомом, Радою 
Міністрів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Держпланом з 
питань випуску продукції, її асортименту та якості, будівництва нових підпри-
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ємств. Довідки, інформації про роботу підприємств харчової промисловості; 
збільшення випуску продукції та покращення її якості, впровадження нової 
техніки, ефективності виробництва, зниження норм витрат сировини, палива, 
електроенергії. Плани, кошториси, річні титульні списки капітального будів-
ництва. Документи (проекти, креслення, розрахунки, кошториси) на будівниц-
тво Луцького та Камінь-Каширського овочесушильних заводів (1952). Акти 
приймання в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. Матеріали (плани, 
кошториси, звіти) з раціоналізації та винахідництва. Документи з охорони пра-
ці та техніки безпеки. Статистичні звіти і розрахунки виробничої потужності 
підприємств і цехів, технічні характеристики про наявність обладнання, вироб-
ничі звіти про використання сировини і матеріалів підприємствами харчової 
промисловості. Річні статистичні звіти про атестацію та раціоналізацію робо-
чих місць, витрати на утримання апарату управління, виконання планів по пра-
ці. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні 
бухгалтерські звіти районних і міських харчокомбінатів, підприємств. Зведені 
статистичні звіти по всіх галузях харчової промисловості. Протоколи засідань 
балансових комісій. Зведені річні бухгалтерські звіти. Акти ревізії фінансово-
господарської діяльності. Документи (списки, нагородні листи, характеристи-
ки) про нагородження працівників (1973 – 1975). Плани, тематика, програми 
курсів, семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Плани заходів 
про перехід працівників на п’ятиденний робочий тиждень (1967 – 1968). До-
кументи про роботу первинних організацій науково-технічного товариства 
харчової промисловості (протоколи, плани роботи, довідки, кошториси, звіти). 
Документи про роботу профспілки (протоколи, кошториси витрат, звіти, харак-
теристики на передовиків виробництва, соціалістичні зобов’язання).

Відкрите акціонерне товариство «Волиньдеревпром», м. Луцьк
Ф. Р-2506, 2263 спр., 1964 – 2001 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське виробниче об’єднання меблево-деревообробної промисловості було 
створене відповідно до постанови Ради народного господарства Львівського 
економічного району (Львівського раднаргоспу) від 9 квітня 1964 р. № 197. Згід-
но з постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1150 
Волинське виробниче об’єднання меблево-деревообробної промисловості у 
складі підприємств: Луцького меблевого комбінату, Заболоттівського, Ківер-
цівського, Ковельського, Цуманського деревообробних комбінатів, Володи-
мир-Волинської, Маневицької, Рожищенської меблевих фабрик було передано 
з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства 
лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості УРСР, з 1969 р. 
– Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР. Відповідно до на-
казів Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР від 28 липня 
1975 р. № 176 та Волинського виробничого об’єднання меблево-деревообробної 
промисловості від 15 вересня 1975 р. № 121 – Волинське виробниче дерево-
обробне об’єднання «Волиньдерев». Рішенням Луцького міськвиконкому від 
14 травня 1992 р. № 188 зареєстровано статут Волинського обласного оренд-
ного підприємства деревообробної промисловості «Волиньдерев». Згідно з роз-
порядженням Луцького міськвиконкому від 11 листопада 1992 року № 309-р 
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– Волинське виробничо-торгівельне об’єднання деревообробної промисловості 
«Волиньдерев», з 1994 р. – Волинське державне підприємство «Волиньдерев». 
Відповідно до наказу Міністерства промисловості України «Про реорганізацію 
підприємств» від 16 грудня 1994 р. № 373 – Волинське державне виробничо-
комерційне підприємство «Волиньдеревпром». Згідно з наказом Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 25 жов-
тня 1995 р. № 501 – Відкрите акціонерне товариство «Волиньдеревпром» (ВАТ 
«Волиньдеревпром»).
Керувало заготівлею і вивезенням деревини, виготовленням тари, меблів, сто-
лярних виробів на підприємствах системи.

Накази Міністерства лісової і деревообробної промисловості. Накази 
з основної діяльності. Протоколи технічних та виробничих нарад, засідань 
ради директорів. Статути (1992, 1995, 1999). Інформації, довідки про роботу 
об’єднання. Плани розвитку об’єднання та підприємств, плани по виробниц-
тву, випуску продукції широкого вжитку із відходів виробництва, по праці і 
собівартості продукції. Норми витрат сировини і матеріалів, відомості про 
ціни на продукцію, про видатки сировини, технічних матеріалів, палива і елек-
троенергії на виробництво меблів, їх асортимент, реалізацію. Характеристика 
взірців сувенірів для експозиції на ВДНГ (1967). Звіти, документи, відомості 
про випуск виробів широкого вжитку і сувенірів, про виробничу і господарську 
діяльність, ріст продуктивності праці. Зведені статистичні звіти по виробниц-
тву і праці, щодо якості продукції. Документи (протоколи, кошториси, акти та 
ін.) про технічний прогрес і впровадження передової технології, механізації і 
автоматизації виробничих процесів, про раціоналізацію і винахідництво, щодо 
наукової організації праці, про здачу в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, про капітальне будівництво. Економічні показники роботи підпри-
ємств (1965 – 1979). Списки передовиків виробництва, про перехід підпри-
ємств на 5-денний робочий тиждень (1966 – 1968), про нові умови планування 
і стимулювання (1966 – 1979), про організацію опорно-показового господарс-
тва по Ківерцівському деревообробному комбінату, про перехід Ківерцівсько-
го деревообробного комбінату на нові методи роботи (1971). Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкової організації, про робо-
ту Волинського обласного правління науково-технічного товариства паперової 
і деревообробної промисловості.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича 
фірма “Волинькомбікорм”», м. Луцьк
Ф. Р-3469, 82 спр., 1988 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Волинське обласне виробниче об’єднання по виробництву комбікормів «Во-
линькомбікорм» було створене відповідно до рішення виконкому Волинської 
обласної Ради народних депутатів від 13 квітня 1988 р. № 91 на базі Луцького 
міжгосподарського комбікормового заводу. Згідно з розпорядженням міськви-
конкому від 17 серпня 1993 р. № 232-р – Організація орендарів виробничого 
об’єднання «Волинькомбікорм». На підставі розпорядження міськвиконкому від 
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30 серпня 1993 р. № 242-р – Товариство з обмеженою відповідальністю «Комер-
ційно-виробнича фірма “Волинькомбікорм”».
Здійснювало керівництво та контроль за виробництвом комбікормів і кормових 
добавок на основі переробки зерна і незернових добавок, створенням належної 
кормової бази, дотриманням технології виробництва комбікормів і кормових до-
бавок.

Накази з основної діяльності, протоколи засідань ради. Плани вироб-
ництва комбікормової продукції. Аналізи господарсько-фінансової діяльності. 
Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти об’єднання і підвідомчих підпри-
ємств.

ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Луцький картонно-руберойдовий завод, м. Луцьк
Ф. Р-2973, 988 спр., 1967 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція Луцького картонно-руберойдового заводу, що будується, була створена 
відповідно до наказу Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР 
від 14 січня 1967 р. № 11. Згідно з наказом Міністерства промисловості буді-
вельних матеріалів УРСР від 8 вересня 1972 р. № 256 – Луцький картонно-рубе-
ройдовий завод Головного управління промисловості полімерних, оздоблюваль-
них і теплоізоляційних матеріалів «Укрголовполімерматеріали» Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів УРСР. Відповідно до наказу Міністерства 
будівельних матеріалів УРСР від 3 березня 1980 р. № 45 – підпорядковується 
Республіканському промисловому об’єднанню полімерних і покрівельних ма-
теріалів «Укрполімерматеріали», з 1981 р. – Луцький картонно-руберойдовий 
завод імені ХХVІ з’їзду КПРС, з 1992 р. – Луцький картонно-руберойдовий за-
вод Державної корпорації «Укрбудматеріали».
Спеціалізувався на випуску рулонного покрівельного та ізоляційного матеріалу 
– руберойду, картону, лінолеуму.

Накази, постанови Міністерства промисловості будівельних матеріалів 
УРСР, Головного управління промисловості полімерних, оздоблювальних і 
теплоізоляційних матеріалів «Укрголовполімерматеріали». Накази, розпоряд-
ження директора з основної діяльності. Протоколи технічних нарад, засідань 
ради трудового колективу. Статут заводу (1972). Річні плани розвитку підпри-
ємства, техпромфінплани, плани по праці, з виробництва, собівартості про-
мислової продукції. Документи пускових комплексів будівництва заводу. Нор-
ми витрат сировини, матеріалів на виробництво продукції. Інформації, довідки, 
листування і кон’юнктурні огляди будівництва, виконання планів. Документи 
(розрахунки, кошториси звіти та ін.) щодо  раціоналізації і винахідництва, охо-
рони праці і техніки безпеки, про роботу первинної організації науково-техніч-
ного товариства. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Звіти з основної діяльності. Колективні догово-
ри. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу заводського комітету 
профспілки.
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Ковельське заводоуправління будівельних матеріалів, м. Ковель 
Волинської області
Ф. Р-2088, 150 спр., 1944 – 1967 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У 1944 році розпочав роботу Ковельський міський промисловий комбінат (міськ-
промкомбінат) відділу місцевої промисловості Волинського облвиконкому, з 
1953 р. – управління місцевої та паливної промисловості облвиконкому. Згідно 
з постановою Ради народного господарства Львівського економічного району 
(Львівського раднаргоспу) від 18 грудня 1963 р. № 554 Ковельський міськпро-
мкомбінат передано Ровенському тресту будматеріалів та конструкцій. Від-
повідно до постанови Львівського раднаргоспу від 30 січня 1964 р. № 58, на-
казу Ровенського тресту будматеріалів і конструкцій управління промисловості 
будівельних матеріалів Львівського раднаргоспу від 29 лютого 1964 р. № 69 пе-
рейменовано на Ковельське заводоуправління будівельних матеріалів Ровенсь-
кого тресту будматеріалів і конструкцій управління промисловості будівельних 
матеріалів Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР від 4 грудня 1965 р. № 1181 – передано в підпорядкування Мініс-
терства промисловості будівельних матеріалів УРСР.
Займалось виробництвом місцевих будівельних матеріалів.
Ліквідоване в 1971 році. Відповідно до наказу Волинського тресту будівельних 
матеріалів від 1 квітня 1971 р. № 42 Ковельське заводоуправління будматеріалів 
було об’єднане з Луківським комбінатом будівельних матеріалів.

Накази Волинського обласного управління місцевої і паливної промисло-
вості, Ровенського тресту будівельних матеріалів і конструкцій, Волинського 
обласного тресту будівельних матеріалів. Техпромфінплани. Виробничі плани. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Статистичні звіти. Річні бухгалтерські зві-
ти. Документи (протоколи, кошториси, плани) про роботу заводського комітету 
профспілки (1960 – 1967).

Ківерцівський завод залізобетонних конструкцій, м. Ківерці 
Волинської області
Ф. Р-2930, 116 спр., 1964 – 1972 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський завод залізобетонних виробів і будівельних деталей був організова-
ний відповідно до розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 18 червня 
1964 р. № 805-р, наказу Львівського міжобласного спеціалізованого будівельно-
монтажного тресту «Львівелектросіткобуд» від 3 липня 1964 р. № 200. Згідно з на-
казом Міністерства енергетики і електрифікації УРСР від 9 грудня 1965 р. № 323 
– передано у підпорядкування Республіканського спеціалізованого тресту «Елек-
тросіткоконструкція» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, з 1969 р. 
– Волинський завод залізобетонних конструкцій Республіканського спеціалізова-
ного тресту «Сільелектроконструкція» Міністерства енергетики і електрифікації 
УРСР. Відповідно до наказів Міністерства енергетики і електрифікації УРСР від 
15 березня 1971 р. № 42 та Волинського заводу залізобетонних виробів і будівель-
них деталей від 22 березня 1971 р. № 40 – перейменовано у Ківерцівський завод 
залізобетонних конструкцій Республіканського спеціалізованого тресту «Сілье-
лектроконструкція» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР.
Спеціалізувався на виробництві залізобетонних деталей, конструкцій для елект-
рифікації сільського господарства.
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Накази, директивні вказівки Львівського міжобласного спеціалізованого 
будівельно-монтажного тресту «Львівелектросіткобуд», Республіканських спе-
ціалізованих трестів «Електросіткоконструкція», «Сільелектроконструкція» 
Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. Накази директора з основної 
діяльності. Фінансові плани, плани капітального будівництва. Титульні спис-
ки капітального будівництва. Документи (протоколи, розрахунки, звіти та ін.) 
щодо раціоналізації і винахідництва, охорони праці і техніки безпеки, про роз-
виток і впровадження нової техніки. Статистичні звіти. Штатні розписи, кош-
ториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Протоколи загальних профспілкових 
зборів і засідань заводського комітету профспілки.

ПІДПРИЄМСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Державний геологорозвідувальний трест «Волинськвуглегеологія» 
Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Луцьк
Ф. Р-361, 374 спр., 1948 – 1954 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Державний геологорозвідувальний трест «Волинськвуглерозвідка» з 7 пар-
тіями (Володимир-Волинською, Торчинською, Бубнівською, Любомльською, 
Турійською геологічною і гідрогеологічною), центральною механічною майс-
тернею, будівельною конторою, матеріально-технічною базою і автобазою був 
утворений відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості західних 
районів СРСР від 5 лютого 1948 р. № 33, м. Володимир-Волинський. Згідно з 
постановою Ради Міністрів СРСР від 19 квітня 1948 р. № 1286 «Про заходи із 
забезпечення виконання геологорозвідувальних робіт і будівництва вугільних 
шахт в районах Західної України в 1948 році» про внесення змін до пункту 6 
Постанови Ради Міністрів СРСР від 31 січня 1948 р. № 80 було встановлено 
місце знаходження тресту «Волинськвуглерозвідка» в м. Луцьку. Відповідно до 
наказу Міністерства вугільної промисловості СРСР від 18 червня 1953 р. № 231 
трест «Волинськвуглерозвідка» було перейменовано у Державний геологорозві-
дувальний трест «Волинськвуглегеологія».
Здійснював організацію попередніх і детальних розвідок вугілля; займався 
будівництвом шахт і зв’язаних з ними геологорозвідувальних, топогеодезичних, 
інженерно-геологічних, гідрогеологічних, геофізичних та ін. науково-дослідних 
робіт.
У 1954 році Державний геологорозвідувальний трест «Волинськвуглегеологія» 
був об’єднаний з Державним союзно-республіканським геологорозвідувальним 
трестом «Укргеологія» Міністерства вугільної промисловості УРСР.

Накази, розпорядження міністерств вугільної промисловості СРСР, 
УРСР, Головного управління по розвідці вугілля. Накази начальника з основ-
ної діяльності. Протоколи нарад виробничо-технічного активу при управлінні 
тресту, балансових комісій. Статут (1954). Плани роботи тресту, геологорозві-
дувальних партій. Документи (протоколи, накази, звіти та ін.) з охорони праці, 
техніки безпеки, промислової санітарії на виробництві, щодо винахідництва 
і раціоналізації. Річні економічно-виробничі звіти тресту, виробничо-техніч-
ні звіти геологорозвідувальних партій, виробничо-технічні звіти Володимир-
Волинської, Сокальської геологорозвідувальних партій, звіти про стан техніки 
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безпеки по Сокальській геологорозвідувальній партії. Пояснювальна записка 
до попередніх підрахунків запасів глини в Любомльському районі та акти гео-
логічних комісій про знаходження і буріння вугільних пластів. Річні звіти про 
роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські зві-
ти. Технічна документація. Документи з особового складу.

Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція, 
м. Володимир-Волинський
Ф. Р-712, 940 спр., 1948 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Геологічна партія тресту «Волиньвуглерозвідка», м. Луцьк, була створена в 
1948 році. Згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 
18 червня 1953 р. № 231 підпорядковується тресту «Волинськвуглегеологія». 
З 1954 р. – Волинська комплексна геологорозвідувальна партія Державного союз-
но-республіканського геологорозвідувального тресту «Укргеологія» Міністерс-
тва вугільної промисловості УРСР. Відповідно до наказу тресту «Укргеологія» 
Міністерства вугільної промисловості УРСР від 13 липня 1955 р. № 97/к – була 
перебазована з м. Луцьк в м. Володимир-Волинський. Згідно з наказом Головного 
управління геології і охорони надр при Раді Міністрів УРСР від 25 серпня 1958 р. 
№ 176 та постановою Ради народного господарства Львівського економічного ад-
міністративного району (Львівського раднаргоспу) від 6 березня 1959 р. № 96 Во-
линську комплексну геологорозвідувальну партію тресту «Укргеологія» передано 
у підпорядкування Львівського раднаргоспу. Відповідно до постанови Львівсь-
кого раднаргоспу від 24 березня 1959 р. № 136 – Волинська комплексна геолого-
розвідувальна експедиція. Відповідно до постанови Ради народного господарс-
тва Львівського економічного району від 25 березня 1961 р. № 158 було створено 
комбінат «Укрзахідвугілля», підпорядкувавши йому Волинську комплексну гео-
логорозвідувальну експедицію. З 1962 р. – Волинська комплексна геологорозвіду-
вальна партія. На підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 
1965 р. № 1171 Волинську комплексну геологорозвідувальну експедицію комбіна-
ту «Укрзахідвугілля» було передано з підпорядкування Львівського раднаргоспу 
у підпорядкування Міністерства вугільної промисловості УРСР. Згідно з наказом 
Міністерства вугільної промисловості УРСР від 22 березня 1966 р. № 91 Волинсь-
ка комплексна геологорозвідувальна партія підпорядковувалась Головному управ-
лінню геології і технічного буріння Міністерства вугільної промисловості УРСР. 
Відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості УРСР від 6 червня 
1967 р. № 178 на базі Волинської комплексної геологорозвідувальної партії, а та-
кож шахтної та бурової служби трестів «Нововолинськвугілля» і «Червоноград-
вугілля» комбінату «Укрзахідвугілля» створено Львівсько-Волинське управління 
шахтної геології, розвідувального і технічного буріння. Згідно з наказами Мініс-
терства вугільної промисловості УРСР від 21 листопада 1975 р. № 216 та Львівсь-
ко-Волинського управління шахтної геології, розвідувального і технічного управ-
ління від 27 листопада 1975 р. № 106/пр – перейменоване у Львівсько-Волинську 
геологорозвідувальну експедицію.
Здійснювала організацію і виробництво пошукових, попередніх і детальних роз-
відок на вугілля для будівництва шахт і зв’язаних з ними геологорозвідуваль-
них, геодезичних, географічних і науково-дослідних робіт.

Накази, директивні вказівки міністерств вугільної промисловості СРСР, 
УРСР, трестів «Волинськвуглерозвідка» «Волинськвуглегеологія», комбінату 
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«Укрзахідвугілля». Накази начальника з основної діяльності. Протоколи ви-
робничо-технічних нарад. Фінансові плани. Плани геологорозвідувальних 
робіт. Техніко-економічні показники бурових робіт. Річні титульні списки гео-
логорозвідувальних робіт, капітального будівництва. Кошториси геологорозві-
дувальних робіт, на будівництво будинків. Проекти геологічних і гідрогеоло-
гічних робіт. Річні геологічні звіти, звіти про розвиток і впровадження нової 
техніки, про охорону праці і техніку безпеки. Документи (протоколи, акти, 
розрахунки та ін.) по раціоналізації і винахідництву, про роботу науково-тех-
нічного товариства. Статистичні звіти. Протоколи засідань комісії щодо вста-
новлення трудового стажу. Списки працівників. Штатні розписи, кошториси 
витрат, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

Гідрогеологічна партія тресту «Волинськвуглегеологія», м. Луцьк
Ф. Р-713, 73 спр., 1948 – 1954 рр. Опис. Рос. мова.
Гідрогеологічна партія тресту «Волинськвуглерозвідка» була створена в 
1948 році. Згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості СРСР від 
18 червня 1953 р. № 231 підпорядковується тресту «Волинськвуглегеологія». 
Відповідно до наказу Головного геологічного управління Міністерства вугільної 
промисловості СРСР від 20 травня 1954 р. гідрогеологічну партію тресту «Во-
линськгеологія» було перебазовано з м. Луцьк в м. Селець Львівської області.
Займалася організацією і виробництвом пошукових, попередніх і детальних 
розвідок на вугілля для будівництва шахт, обліком і узагальненням результатів 
геологорозвідувальних робіт щодо вугілля.

Накази тресту «Волинськвуглерозвідка». Протоколи виробничо-техніч-
них нарад. Листування з трестом «Волинськвуглерозвідка», «Союзшахтпроек-
том», «Західшахтобудом», з інститутом геологічних наук Академії Наук УРСР з 
питань роботи гідрогеологічної партії. Плани по праці. Акти обміру виконаних 
гідрогеологічних робіт, фінансової і господарської діяльності. Звіти про кіль-
кість робітників і фонди зарплати, про виконання плану по праці та статистич-
ні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат та бухгалтерські звіти. Документи 
(накази, особові справи, особові рахунки) з особового складу.

Державний трест «Нововолинськвугілля», м. Нововолинськ
Ф. Р-1817, 882 спр., 1955 – 1968 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Державний трест «Нововолинськвугілля» Державного комбінату по експлуата-
ції буровугільних підприємств в УРСР «Укрбурвугілля» Міністерства вугільної 
промисловості УРСР було створено відповідно до наказу Міністерства вугільної 
промисловості УРСР від 17 липня 1956 р. № 137 на базі ліквідованого Волин-
ського рудоуправління. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР 
від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у підпорядкування Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівсь-
кого раднаргоспу). Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 17 березня 1961 р. № 331, наказу кам’яновугільного комбінату «Укрзахід-
вугілля» від 12 квітня 1961 р. № 5 – державний трест «Нововолинськвугілля» 
кам’яновугільного комбінату «Укрзахідвугілля». Згідно з постановою Ради 
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Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1171 трест «Нововолинськ-
вугілля» переданий з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпорядку-
вання Міністерства вугільної промисловості УРСР.
Керував роботою шахт.
Ліквідований  відповідно до наказів Міністерства вугільної промисловості 
УРСР від 25 лютого 1970 р. № 44 та комбінату «Укрзахідвугілля» від 9 березня 
1970 р. № 71 «Про удосконалення структури управління підприємствами комбі-
нату «Укрзахідвугілля».

Постанови, накази, розпорядження Міністерства вугільної промисло-
вості УРСР, комбінату «Укрбурвугілля», Львівського раднаргоспу. Накази, роз-
порядження начальника тресту з основної діяльності. Протоколи технічних і 
виробничих нарад, державних комісій, в т.ч. про здачу в експлуатацію шахти 
№7 (1957), здачу в експлуатацію житлових будинків для шахтарів. Перспек-
тивні і річні плани та звіти тресту і шахт; плани розвідувальних і проектних 
робіт, щодо механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження 
передової технології та наукової організації праці, підготовки кадрів для шахт. 
Планово-економічні показники роботи тресту. Титульні списки капітальних 
робіт. Статистичні звіти про освоєння коштів з охорони праці і техніки безпе-
ки працюючих, виконання норм виробітку. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про робо-
ту профспілкового комітету.

Шахти
9 фондів, 8255 спр., 1954 – 1995 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Шахта № 1, ф. Р-2297, 1073 спр., 1954 – 1997 рр.
Шахта № 2, ф. Р-2302, 1244 спр., 1955 – 1999 рр.
Шахта № 3, ф. Р-1911, 949 спр., 1955 – 1983 рр.
Шахта № 4, ф. Р-1962, 872 спр., 1956 – 1987 рр.
Шахта № 5, ф. Р-2501, 878 спр., 1959 – 1995 рр.
Шахта № 6, ф. Р-2393, 609 спр., 1956 – 1975 рр.
Шахта № 7, ф. Р-1791, 599 спр., 1957 – 1974 рр.
Шахта № 8, ф. Р-1910, 996 спр., 1959 – 1989, 1992–1993 рр.
Шахта № 9, ф. Р-2818, 1035 спр., 1963 – 1998 рр.

У 1950 р. було розпочато будівництво вугільних шахт на території Львівсько-
Волинського вугільного басейну. В 1954 р. здані в експлуатацію шахти №№ 1, 
2, 3, в 1956 р. – шахти №№ 4, 6, в 1957 р. – шахта № 7, в 1959 р. – шахти №№ 5, 
8, в 1963 р. – шахта № 9. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 28 чер-
вня 1957 р. № 640 шахти №№ 1–9 передано у підпорядкування Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівсько-
го раднаргоспу). Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 
4 грудня 1965 р. № 1171 шахти передані з підпорядкування Львівського раднар-
госпу у підпорядкування Міністерства вугільної промисловості УРСР.

Накази, розпорядження міністерств вугільної промисловості СРСР і 
УРСР, Львівського раднаргоспу, Волинського рудоуправління, тресту «Ново-
волинськвугілля», комбінату і об’єднання «Укрзахідвугілля», директорів шахт. 
Протоколи виробничих і технічних нарад, засідань рад щодо наукової органі-
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зації і техніки безпеки праці, нарад директорів. Техпромфінплани, плани по 
праці, з експлуатації, технічного оснащення, капітального будівництва, раціо-
налізації і винахідництва. Техніко-економічні показники роботи шахт, плани 
їх соціального розвитку. Звіти, інформації, листування про виконання вироб-
ничих планів, планів по праці і продукції. Статистичні звіти про розвиток і 
впровадження у виробництво нової техніки, рацпропозицій, освоєння коштів  
на заходи з охорони праці і техніки безпеки шахтарів, про виконання норм ви-
робіток. Річні та статистичні звіти про кадри. Протоколи профспілкових зборів 
та засідань шахткомів.

Шахтоуправління «Жовтневе», смт Жовтневе Волинської області
Ф. Р-3407, 303 спр., 1975 – 1989 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказів Міністерства вугільної промисловості УРСР від 30 квіт-
ня 1975 р. № 90, Західно-Українського виробничого об’єднання по видобутку 
вугілля «Укрзахідвугілля» від 30 вересня 1976 р. № 289 р. було об’єднано шахти 
№ 6 і № 7 і створено шахтоуправління «Жовтневе», смт Жовтневе Нововолин-
ської міської ради.

Накази виробничого об’єднання «Укрзахідвугілля». Накази директора з 
основної діяльності. Плани по праці, з виробництва та собівартості і фінансу-
вання. Основні техніко-економічні показники шахтоуправління. Колективні 
договори. Акти перевірок колективного договору та інформації про його ви-
конання. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань профспілкового комітету.

Львівсько-Волинська районна інспекція з контролю якості вугілля, 
м. Нововолинськ
Ф. Р-2828, 48 спр., 1959 – 1968 рр. Опис. Рос. мова.
Була створена відповідно до наказів Українського головного управління поста-
чання і збуту вугілля при Державній плановій комісії Ради Міністрів Українсь-
кої РСР від 7 липня 1959 р. № 66 та управління Української інспекції з якості 
вугілля при Держплані УРСР від 30 липня 1959 р № 134.

Накази Української інспекції з контролю за якістю вугілля. Технічні звіти 
про роботу інспекції. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат.

Центральні електромеханічні майстерні тресту 
«Нововолинськвугілля», м. Нововолинськ
Ф. Р-2693, 156 спр., 1956 – 1968 рр. Опис. Рос. мова.
Були створені відповідно до наказів Міністерства вугільної промисловості УРСР 
від 22 листопада 1955 р. № 257, від 17 липня 1956 р. № 137.
Займалися капітальним ремонтом гірничошахтного електротехнічного облад-
нання.

Накази Міністерства вугільної промисловості УРСР, тресту «Нововолин-
ськвугілля». Розпорядження начальника з основної діяльності (1966 – 1968). 
Технічні промислово-фінансові плани. Плани по праці і основній діяльності. 
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Раціоналізаторські пропозиції. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кад-
рами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого комітету профспілки.

Нововолинський рудоремонтний завод комбінату 
«Укрзахідвугілля», м. Нововолинськ
Ф. Р-2397, 232 спр., 1956 – 1968 рр. Описи. Рос. мова.
Нововолинський рудоремонтний завод комбінату «Укрзахідшахтобуд» був утво-
рений відповідно до наказу Державного шахтобудівного комбінату «Укрзахід-
шахтобуд» від 24 грудня 1955 р. № 579. Згідно з постановою Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівсько-
го раднаргоспу) від 3 січня 1960 р. № 1 Нововолинський рудоремонтний завод 
переданий у підпорядкування управління паливної промисловості Львівського 
раднаргоспу. Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу «Про створен-
ня централізованої ремонтної бази по ремонту гірничо-шахтного устаткування, 
будівельних машин та механізмів» від 29 березня 1960 р. № 180 – переданий у 
підпорядкування комбінату «Укрзахідшахтобуд». Згідно з постановою Львівсь-
кого раднаргоспу від 25 березня 1961 р. № 158 на виконання постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 17 березня 1961 р. № 331 Нововолинський рудо-
ремонтний завод було передано у підпорядкування комбінату «Укрзахідвугіл-
ля».
Забезпечував виготовлення і комплектацію металоконструкцій, несерійного об-
ладнання шахт, що будуються, ремонт гірничошахтного обладнання і будівель-
них механізмів.

Накази, розпорядження, постанови комбінату «Укрзахідшахтобуд», «Ук-
західвугілля». Накази, розпорядження директора з основної діяльності (1963 
– 1968). Плани з виробництва, праці, собівартості товарної продукції. Раціо-
налізаторські пропозиції впроваджені у виробництво. Річні звіти про роботу 
з кадрами. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бух-
галтерські звіти. Баланси доходів і витрат. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти) про роботу заводського комітету профспілки.

ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ківерцівський виробничо-торговельний деревообробний комбінат, 
м. Ківерці Волинської області
Ф. Р-2992, 1206 спр., 1944 – 1993 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Ківерцівський ліспромкомбінат Державного лісозаготівельного і деревооброб-
ного тресту «Волиньліспром», м. Ровно, розпочав свою діяльність у 1944 році, 
з 1945 р. підпорядковується Державному лісозаготівельному і деревообробному 
тресту «Волиньліспром», м. Луцьк. Відповідно до наказу Луцького ліспромком-
бінату від 23 травня 1951 р. № 2 Ківерцівський ліспромкомбінат було реор-
ганізовано у Ківерцівську лісозаготівельну дільницю Луцького ліспромгоспу 
Київського меблево-деревообробного тресту «Київдревпром» Міністерства лі-
сової промисловості УРСР. З 1952 р. – Ківерцівський деревообробний комбінат 
Київського меблево-деревообробного тресту «Київдревпром» Міністерства лі-
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сової промисловості УРСР. З 1953 р. – Ківерцівський деревообробний комбінат 
Львівського державного меблевого і лісопильно-деревообробного промислово-
го тресту «Львівмебельдревпром» Міністерства лісової і паперової промисло-
вості УРСР. Згідно з постановами Ради Міністрів СРСР від 25 серпня 1955 р. 
№ 1574, Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1955 р. № 1164 та наказу Мініс-
терства паперової і деревообробної промисловості УРСР від 27 вересня 1955 р. 
Ківерцівський деревообробний комбінат увійшов до складу міжобласного де-
ржавного тресту меблево-деревообробної промисловості, м. Львів «Львівмеб-
лідеревпром» Міністерства паперової і деревообробної промисловості УРСР. 
Відповідно до рішення облвиконкому від 11 липня 1957 р. № 556 Ківерцівський 
деревообробний комбінат передано у підпорядкування управління місцевої і па-
ливної промисловості виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
(облмісцевпаливпрому). Згідно з наказом Волинського обласного управління 
місцевої і паливної промисловості від 16 січня 1959 р. № 16 до Ківерцівсько-
го деревообробного комбінату було приєднано Ківерцівський обозобудівельний 
завод. Відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради 
Міністрів Української РСР «Питання удосконалення управління промисловістю 
і поліпшення справи планування народного господарства» від 29 грудня 1962 р. 
№ 1455, бюро Волинського обласного Комітету Компартії України і виконавчо-
го комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих «Про передачу під-
приємств, установ і організацій підпорядкованих місцевим Радам Львівського 
раднаргоспу» від 7 січня 1963 р. № 8, Ради Міністрів Української РСР «Питання 
місцевої промисловості» від 24 січня 1963 року № 80 та рішення облвиконкому 
«Питання місцевої промисловості» від 22 лютого 1963 р. установи і організації 
облмісцепаливпрому передані Раді народного господарства Львівського еко-
номічного району (Львівського раднаргоспу) – Ківерцівський деревообробний 
комбінат Волинського обласного тресту промисловості товарів культурно-по-
бутового призначення і господарського вжитку Львівського раднаргоспу. На 
підставі постанови Львівського раднаргоспу від 18 грудня 1963 р. № 554 Кі-
верцівський деревообробний комбінат було передано у підпорядкування Управ-
ління лісового господарства, лісової і деревообробної промисловості Львівсько-
го раднаргоспу. Згідно з постановою Ради народного господарства Львівського 
економічного району від 9 квітня 1964 р. № 197 – Ківерцівський деревообробний 
комбінат – філіал Волинського виробничого об’єднання меблево-деревооброб-
ної промисловості Управління лісового господарства, лісової і деревообробної 
промисловості Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1150 Волинське виробниче об’єднання 
меблево-деревообробної промисловості у складі Луцького меблевого комбінату, 
Заболоттівського, Ківерцівського, Ковельського, Цуманського деревообробних 
комбінатів, Володимир-Волинської, Маневицької, Рожищенської меблевих фаб-
рик було передано з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпорядкуван-
ня Міністерства лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості 
УРСР, з 1969 р. – Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР. 
Відповідно до наказу Волинського виробничого об’єднання меблево-деревооб-
робної промисловості від 11 вересня 1974 р. № 130 Ківерцівський деревооброб-
ний комбінат – філіал Волинського виробничого об’єднання меблево-деревооб-
робної промисловості. Згідно з наказом Волинського виробничого об’єднання 
меблево-деревообробної промисловості від 15 вересня 1975 р. № 121 – Ківер-
цівський деревообробний комбінат – філіал Волинського виробничого дерево-
обробного об’єднання «Волиньдерев». Відповідно до наказу Волинського ви-
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робничого деревообробного об’єднання «Волиньдерев» від 26 травня 1981 р. 
№ 103 – перейменовано на Ківерцівський дослідний деревообробний комбінат 
– філіал Волинського виробничого деревообробного об’єднання «Волиньде-
рев». Згідно з наказом Волинського виробничого деревообробного об’єднання 
«Волиньдерев» від 6 січня 1993 р. № 05, розпорядженням представника Пре-
зидента по Ківерцівському району від 27 січня 1993 р. № 26 – Ківерцівський 
виробничо-торговельний деревообробний комбінат.
Займався переробкою деревсировини, виготовленням меблів, паркету.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань 
бюро технічного нормування. Інформації, довідки про роботу комбінату. Тех-
промфінплани. Річні плани з виробництва, собівартості товарної продукції, з 
охорони праці і техніки безпеки, праці. Буклет про використання паркету ком-
бінату у новозбудованих і реконструйованих приміщеннях СРСР (1989). Норми 
виробіток і розцінок. Документи (заяви, акти, розрахунки та ін.) щодо раціо-
налізації та винахідництва, використання виробничого часу, наукової організа-
ції праці, про роботу громадського бюро економічного аналізу, щодо капіталь-
ного будівництва. Статистичні звіти. Річні звіти з виробничо-господарської 
діяльності. Документи (довідки, списки, звіти та ін.) про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

Дирекція підприємства № 17, що будується, Народного комісаріату 
зв’язку СРСР, м. Луцьк
Ф. Р-51, 1 спр., 1940 – 1941 рр. Опис. Рос. мова.
Діяльність установи простежується протягом 1940 – 1941 рр.

Баланс капітальних вкладень дирекції підприємства № 17, що будується, 
на 1 січня 1941 р. План по праці на І квартал 1941 р.

Відкрите акціонерне товариство «Завод апаратури зв’язку “Іскра”», 
м. Луцьк
Ф. Р-3504, 122 спр, 1987 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція заводу апаратури зв’язку «Іскра», що будується, була створена від-
повідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 липня 1985 р. 
№ 693/213, з 1990 р. – Луцький завод апаратури зв’язку «Іскра». Згідно з розпо-
рядженням Луцького міськвиконкому від 14 жовтня 1998 р. № 551-рв – Відкрите 
акціонерне товариство «Завод апаратури зв’язку “Іскра”» (ВАТ «Іскра»).
Спеціалізувалось на виробництві спеціальних засобів зв’язку, абонентської те-
лефонної техніки, низового радіозв’язку, електроакустичних пристроїв.

Накази директора, розпорядження головного інженера з основної діяль-
ності. Протоколи виробничих нарад, засідань ради трудового колективу. Статут 
(1998). Річні плани виробництва промислової продукції, по праці. Аналізи ви-
робничо-господарської діяльності. Акти державної прийомної комісії про при-
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йом в експлуатацію об’єктів. Статистичні звіти. Річні баланси підприємства, 
бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ І ПРИЛАДОБУДІВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Акціонерне товариство відкритого типу «ЕНКО», м. Луцьк
Ф. Р-2500, 2001 спр., 1961 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцький електроапаратний завод Ради народного господарства Львівського еко-
номічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу) був організова-
ний відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 17 березня 
1961 р. № 333 та рішення облвиконкому від 24 березня 1961 р. № 305 на базі 
Луцької меблевої фабрики (колишня артіль «Перемога»). Згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 3 грудня 1965 р. № 1136 Луцький електро-
апаратний завод було передано з підпорядкування Львівського раднаргоспу у 
підпорядкування Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Відповід-
но до наказу Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 28 травня 
1976 р. № 258 – Луцький електроапаратний завод імені ХХV з’їзду КПРС. Згідно 
з рішеннями зборів трудового колективу заводоуправління Луцького електроа-
паратного заводу від 11 січня 1991 р. та Луцького міськвиконкому від 28 лютого 
1991 р. № 100 створено Орендне підприємство «Луцький електроапаратний за-
вод». Відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області «Про створення АТ «ЕНКО» від 8 грудня 1993 р. 
№ 146/1 – Акціонерне товариство відкритого типу «ЕНКО».
Виготовляло електрообладнання для управління технологічними процесами в 
усіх галузях народного господарства.

Накази, директивні вказівки Міністерства електротехнічної промисло-
вості СРСР. Накази директора, розпорядження головного інженера з основної 
діяльності. Інформації Міністерству електротехнічної промисловості УРСР 
про вдосконалення технічного рівня виробництва. Протоколи технічних нарад, 
випробувань продукції, яка випускається, засідань щодо якості продукції, ради 
трудового колективу. Річні плани, техпромфінплани, плани з праці, собівар-
тості промислової продукції, виробництва промислової продукції. Довідки про 
стан економічної роботи (1962), про рівень рентабельності (1972). Норми часу 
і розцінки на продукцію. Документи (протоколи, розрахунки, звіти та ін.) щодо 
раціоналізації і винахідництва, про дослідно-конструкторську роботу, узагаль-
нення і поширення досвіду новаторів виробництва, роботу громадського бюро 
економічного аналізу, стан техніки безпеки. Статистичні звіти. Річні звіти про 
роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські 
звіти. Колективні договори і звіти про їх виконання. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету, ради колективу 
фізкультури.
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Відкрите акціонерне товариство «Оснастка», м. Нововолинськ
Ф. Р-3411, 992 спр., 1974 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція Нововолинського заводу спеціального технологічного обладнання, що 
будується, була створена згідно з наказом Міністерства електротехнічної про-
мисловості СРСР від 5 квітня 1974 р. № 211. Відповідно до наказу Міністерства 
електротехнічної промисловості СРСР від 12 листопада 1976 р. № 579 – Ново-
волинський завод спеціального технологічного обладнання (НЗСТО). Згідно з 
наказами Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 25 листопа-
да 1977 р. № 647 та Нововолинського заводу спеціального технологічного об-
ладнання від 22 грудня 1977 р. № 476/а – Нововолинський завод спеціального 
технологічного обладнання імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Відповідно до наказів Міністерства електротехнічної промисловості 
СРСР від 19 лютого 1986 р. № 99, від 29 квітня 1986 р. № 309 створено Вироб-
ниче об’єднання «Оснастка» (ВО «Оснастка»). Згідно з наказом Міністерства 
електротехнічної промисловості і приладобудування СРСР від 19 квітня 1990 р. 
№ 182 – Орендне підприємство Виробниче об’єднання «Оснастка». Відповідно 
до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна по Волинській об-
ласті від 29 серпня 1996 р. № 789 – Відкрите акціонерне товариство «Оснастка» 
(ВАТ «Оснастка»).
Спеціалізувалось на виробництві спеціального і технологічного обладнання, 
лиття.

Накази Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Накази ди-
ректора, розпорядження головного інженера з основної діяльності. Протоко-
ли засідань ради спеціалістів щодо співробітництва і організації виробництва 
спеціального технологічного обладнання для електротехнічної промисловості 
(1974 – 1976), технічних нарад, нарад із якості виробів. Статути (1976, 1986, 
1990). Річні плани по праці, виробництву, собівартості і прибутку, впровад-
женню передової технології, наукової організації праці, з будівництва, тех-
промфінплани. Титульні списки капітального будівництва. Акти вводу в ек-
сплуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Техніко-економічні показники 
господарської діяльності заводу. Документи (протоколи, розрахунки, акти та 
ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, про розробку оптових цін на продук-
цію, яку випускає завод. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, 
річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про 
роботу профспілкового комітету.

Відкрите акціонерне товариство «Електротермометрія», м. Луцьк
Ф. Р-953, 2606 спр., 1946 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Завод сільськогосподарських машин імені М. С. Хрущова був створений у 
1939 р. на базі ливарно-механічної майстерні, яка належала Володимиру Сво-
боді. Відповідно до постанови облвиконкому від 6 вересня 1940 р. № 739 «Про 
націоналізацію промислових підприємств, підприємств промисловості буді-
вельних матеріалів та підприємств харчової промисловості на терені Волинсь-
кої області» був націоналізований. У 1944 році після визволення Волинської об-
ласті від нацистських окупантів поновив роботу як Ливарно-механічний завод 
імені М. С. Хрущова відділу місцевої промисловості облвиконкому Міністерс-
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тва місцевої промисловості УРСР, з 1953 р. – Міністерства місцевої і паливної 
промисловості УРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 
28 червня 1957 р. № 640 – Луцький ливарно-механічний завод Управління ма-
шинобудування та приладобудування Ради народного господарства Львівського 
економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу). Відповідно 
до розпорядження Львівського раднаргоспу від 1 серпня 1959 р. № 498 – переда-
но у підпорядкування Управління машинобудівної промисловості Львівського 
раднаргоспу, з 1960 р. – Луцький приладобудівний завод Управління приладо-
будування Львівського раднаргоспу. На підставі постанови Львівського раднар-
госпу від 22 лютого 1963 р. № 29 та наказу Волинського обласного управлін-
ня місцевої і паливної промисловості від 25 лютого 1963 р. № 77 до Луцького 
приладобудівного заводу був приєднаний Луцький завод металовиробів. Згід-
но з постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 грудня 1965 р. № 1136 
Луцький приладобудівний завод було передано з підпорядкування Львівського 
раднаргоспу у підпорядкування Міністерства приладобудування, засобів авто-
матизації і систем управління СРСР. Відповідно до Указу Президії Верховної 
Ради Української РСР від 16 грудня 1982 р. № 4454-Х, наказу Міністерства 
приладобудування, засобів автоматизації і систем управління СРСР від 6 січня 
1983 р. № 8 – Луцький приладобудівний завод імені 60-річчя СРСР. Згідно з 
наказом Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем управ-
ління СРСР від 21 серпня 1987 р. № 471 створено Луцьке виробниче об’єднання 
«Електротермометрія». Відповідно до наказу Міністерства приладобудування, 
засобів автоматизації і систем управління СРСР від 29 березня 1989 р. № 126 
– реорганізовано у Луцьке наукове-виробниче об’єднання «Електротермомет-
рія», з 1990 р. – Луцьке наукове-виробниче об’єднання «Електротермометрія» 
Міжгалузевого державного об’єднання по розробці і виробництву приладів про-
мислового контролю і регулювання технологічних процесів. Згідно з постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1992 р. № 217 підпорядковується 
Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії 
України. Відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-про-
мислового комплексу і конверсії України від 8 серпня 1994 р. № 1123 – Відкрите 
акціонерне товариство «Електротермометрія» (ВАТ «Електротермометрія»).
Спеціалізувалось на випуску приладів і засобів автоматизації для різноманітних 
галузей народного господарства.

Накази Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і систем 
управління СРСР. Накази, розпорядження директора, головного інженера з ос-
новної діяльності. Протоколи технічних нарад, засідань нарад «Дня якості», 
загальних зборів акціонерів, засідань правління. Статути (1953, 1966, 1987, 
1992). Відомості про оснащення заводу новим устаткуванням (1955, 1957 
– 1976). Паспорти заводу (1949, 1957 – 1962, 1967). Техпромфінплани, плани 
виробництва і собівартості промислової продукції, плани по праці. Техніко-
економічні показники виконання плану. Документи про реконструкцію заводу 
(1958, 1959, 1965 – 1976) та його спеціалізацію (1957 – 1963). Титульні списки, 
кошториси на капітальне будівництво. Баланси виробничих потужностей. До-
кументи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) щодо раціоналізації і винахідниц-
тва, наукової організації праці, про підбиття підсумків конкурсу громадського 
огляду, впровадження передового досвіду у виробництво. Статистичні звіти. 
Звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгал-
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терські звіти. Колективні договори, відомості про їх виконання. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу заводського комітету профспілкової 
організації.

ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ

Міська електростанція, м. Володимир-Волинський Волинської 
області
Ф. Р-100, 75 спр., 1939 – 1941рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинська електростанція була побудована в 1934 році. З 1939 р. 
– Володимир-Волинська електростанція Львівського районного управління Ук-
раїнського республіканського тресту комунальних електростанцій та електро-
мереж «Укркомуненерго» Народного комісаріату комунального господарства 
УРСР.
Виробляла електроенергію для потреб місцевого господарства.

Накази Українського республіканського тресту комунальних електростан-
цій та електромереж «Укркомуненерго». Постанови Тимчасового управління 
м. Володимира-Волинського, Волинського облвиконкому. Накази з основної 
діяльності. Інструкції для працівників електростанції. Тарифи електростанції 
за використання електроенергії. Плани електростанції. Місячні технічні зві-
ти про експлуатацію електростанції. Статистичні відомості про використання 
електроенергії. Списки працівників. Штатні розписи. Накази з особового скла-
ду, відомості нарахування заробітної плати. Особові справи працівників.

Державна акціонерна енергопостачальна компанія 
«Волиньобленерго», м. Луцьк
Ф. Р-374, 1710 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцька електростанція була побудована в 1909 році. З 1939 р. – Луцька елек-
тростанція Львівського районного управління Українського республікансько-
го тресту комунальних електростанцій та електромереж «Укркомуненерго» 
Народного комісаріату комунального господарства УРСР. З 1946 р. – Луцька 
електростанція Львівського районного управління Головного енергетичного 
управління міських електростанцій та електромереж «Головенерго» Міністерс-
тва комунального господарства УРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у підпорядкування Ради 
народного господарства Львівського економічного адміністративного району 
(Львівського раднаргоспу). Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
16 серпня 1957 р. № 978 Луцьку електростанцію було передано у підпорядку-
вання Управління енергетичного господарства «Львівенерго» Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівського 
раднаргоспу). Згідно з наказом Управління енергетичного господарства «Льві-
венерго» Львівського раднаргоспу від 19 жовтня 1957 р. № 139-к та постановою 
Львівського раднаргоспу від 21 жовтня 1957 р. № 78 було організовано дирекцію 
Волинських електростанцій та мереж у складі Луцької, Ковельської, Володи-
мир-Волинської електростанцій і мереж. Відповідно до постанови Львівського 
раднаргоспу від 26 квітня 1960 р. № 284 на базі дирекції Волинських елект-
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ростанцій та мереж було створено Луцькі електромережі, з 1963 р. – Волинські 
електромережі Районного енергетичного управління «Львівенерго» Міністерс-
тва енергетики і електрифікації УРСР. Згідно з наказами Районного енергетич-
ного управління «Львівенерго» від 24 вересня 1979 р. № 217 та Волинського 
підприємства електричних мереж від 28 жовтня 1970 р. № 90 перейменовано 
у Волинське підприємство електричних мереж. Відповідно до наказу Мініс-
терства енергетики і електрифікації УРСР від 14 серпня 1975 р. № 125 Районне 
енергетичне управління «Львівенерго» реорганізоване у Виробниче енергетич-
не об’єднання «Львівенерго». Згідно з постановою Ради Міністрів Української 
РСР від 14 лютого 1978 р. № 97, наказів Міністерства енергетики і електрифіка-
ції УРСР від 15 лютого 1978 р. № 31 та Виробничого енергетичного об’єднання 
«Львівенерго» від 27 лютого 1978 р. № 78 було ліквідовано Волинське підпри-
ємство електричних мереж і Волинське обласне підприємство сільських елек-
тричних мереж та на їх базі створено Волинське підприємство електричних 
мереж Виробничого енергетичного об’єднання «Львівенерго» Міністерства 
енергетики і електрифікації УРСР. Відповідно до наказу Міністерства енерге-
тики і електрифікації УРСР від 22 березня 1978 р. № 45 перейменоване у Во-
линське обласне підприємство електричних мереж. Згідно з Указом Президента 
України «Про структурну перебудову в енергетичному комплексі України» від 
4 квітня 1995 р. № 282/95, наказів Міністерства енергетики і електрифікації Ук-
раїни від 15 серпня 1995 р. № 152 та Державної акціонерної енергопостачальної 
компанії «Волиньобленерго» від 4 вересня 1995 р. № 216 на базі Волинського 
обласного підприємства електричних мереж була заснована Державна акціонер-
на енергопостачальна компанія «Волиньобленерго».
Здійснювала функції державного енергонагляду.

Постанови Ради Народних Комісарів СРСР, УРСР, накази Народного ко-
місаріату комунального господарства, Міністерства комунального господарс-
тва, Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. Накази директора (1939 
– 1941, 1965 – 1999). Тарифи на електроенергію (1940, 1945, 1947). Протоколи 
технічних нарад, бюро технічної експертизи про реконструкцію і розширення 
електромереж, засідань ради трудового колективу, правління, ради по якості 
праці. Статути (1978, 1998). Річні плани техніко-економічних показників, пла-
ни з виробництва і собівартості передачі електроенергії, виробничі плани, 
плани по праці, з капітального будівництва. Документи (кошториси, титульні 
списки, акти та ін.) про відбудову, реконструкцію та будівництво електростан-
ції. Річні технічні звіти, звіти про реалізацію й собівартість електроенергії, про 
капітальне будівництво, про роботу енергоінспекції. Документи (протоколи, 
висновки, звіти та ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, з техніки безпе-
ки, наукової організації праці. Статистичні звіти. Списки працівників (1940 
– 1941). Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, 
річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про 
роботу профспілкового комітету. Відомості нарахування заробітної плати за сі-
чень-червень 1941 р. 
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Волинське обласне підприємство сільських електричних мереж 
Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, м. Луцьк
Ф. Р-2533, 479 спр., 1959 – 1978 рр. Опис № 1. Рос., укр. мови.
Волинська обласна експлуатаційна контора «Сільенерго» Головного управління 
сільської електрифікації «Укрголовсільелектро» Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР була створена відповідно до наказу Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР від 5 вересня 1959 р. № 829. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 24 серпня 1960 р. № 1418 та наказом Волинської обласної 
експлуатаційної контори «Сільенерго» від 3 жовтня 1960 р. № 278 – перейме-
нована у Волинське енергетичне експлуатаційне управління сільського госпо-
дарства Головного управління сільської електрифікації «Укрголовсільелектро» 
Міністерства сільського господарства УРСР, з 1963 р.  підпорядковується Го-
ловному управлінню сільської електрифікації «Головсільенерго» Міністерства 
енергетики і електрифікації УРСР, з 1972 р. – Волинське обласне підприємство 
сільських електричних мереж.
Займалося розробкою технічних проектів, матеріально-технічним забезпечен-
ням об’єктів будівництва гідроелектростанцій, підстанцій, ліній високоволь-
тних електропередач, здійснювало контроль за введенням закінчених будівель-
них об’єктів, надійністю експлуатації електроустановок.
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 14 лютого 1978 
р. № 97, наказів Міністерства енергетики і електрифікації УРСР від 15 люто-
го 1978 р. № 31 та Виробничого енергетичного об’єднання «Львівенерго» від 
27 лютого 1978 р. № 78 було ліквідоване Волинське підприємство електричних 
мереж і Волинське обласне підприємство сільських електричних мереж та на їх 
базі створено Волинське підприємство електричних мереж.

Накази Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, УРСР. Накази 
директора з основної діяльності. Листування з Головним управлінням сільської 
електрифікації Міністерства енергетики і електрифікації УРСР про покращен-
ня енергозбереження області. Положення про управління (1960). Річні плани з 
основної діяльності, промислово-фінансові плани, плани по праці, плани щодо 
будівництва, науково-технічної інформації. Документи (накази, акти, відомості 
та ін.) про прийом низьковольтних мереж від колгоспів, про створення в райо-
нах електричних мереж (РЕМ). Титульні списки капітального будівництва. 
Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Річні тех-
нічні звіти. Документи (накази, протоколи, заяви та ін.) щодо раціоналізації і 
винахідництва. Статистичні звіти. Річні звіти про нещасні випадки і тимчасову 
непрацездатність, про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти обласного та підвідомчих підприємств. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільенерго», с. Зміїнець 
Волинської області
Ф. Р-2533, 189 спр., 1983 – 2002 рр. Опис № 2. Рос., укр. мови.
Волинське обласне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне об’єднання по 
енергетиці і електрифікації сільського господарства «Облсільгоспенерго» було 
створене відповідно до наказів Міністерства сільського господарства УРСР від 
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23 квітня 1981 р. № 125 та Волинського обласного управління сільського гос-
подарства від 15 травня 1981 р. № 158. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 30 липня 1986 р. № 269 та наказом Волинського обласного 
агропромислового комітету від 29 грудня 1986 р. № 612 було перейменоване 
у Волинське обласне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне об’єднання 
по енергетиці і електрифікації «Облагропроменерго». Відповідно до постано-
ви ради директорів Волинського обласного об’єднання «Агропроменерго» від 
15 листопада 1988 року Волинське обласне об’єднання «Агропроменерго» у 
складі 15 «Райагропроменерго» вступили в систему новоствореного Республі-
канського державно-кооперативного спеціалізованого виробничого об’єднання 
«Ремтехенергомонтажналадка». З 1989 р. – Головне підприємство Волинського 
обласного міжгосподарського виробничо-експлуатаційного об’єднання по енер-
гетиці і електрифікації «Облагропроменерго». Згідно з наказом Головного підпри-
ємства Волинського обласного міжгосподарського виробничо-експлуатаційного 
об’єднання по енергетиці і електрифікації «Облагропроменерго» від 28 лютого 
1992 р. № 15 Волинське обласне міжгосподарське виробничо-експлуатаційне 
об’єднання по енергетиці та електрифікації і його виробничий підрозділ – ліній-
ну дільницю по виробництву нестандартного обладнання – було реорганізовано 
у Волинське обласне міжгосподарське виробничо-комерційне підприємство по 
енергетиці і електрифікації «Облсільгоспенерго», м. Луцьк. Відповідно до нака-
зу Закритого акціонерного товариства «Сільенерго» від 26 жовтня 1994 р. № 22 
– Закрите акціонерне товариства «Сільенерго» (ЗАТ «Сільенерго»), с. Зміїнець 
Луцького району. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Закритого ак-
ціонерного товариства «Сільенерго» від 15 квітня 1998 р. та наказом Закритого 
акціонерного товариства «Сільенерго» від 15 червня 1998 р. № 15 – Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Сільенерго» (ТзОВ «Сільенерго»), с. Зміїнець 
Луцького району Волинської області. Відповідно до постанови Господарського 
суду Волинської області від 9 жовтня 2006 р. по справі 4/101-Б Товариство з об-
меженою відповідальністю «Сільенерго» визнано банкрутом.
Організовувало та здійснювало експлуатацію сільських електростанцій, елект-
роустановок, електромереж.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради директорів, за-
гальних та установчих зборів акціонерів, зборів засновників ТзОВ «Сілье-
нерго». Статути (1994, 1998). Виробничо-фінансові плани об’єднання та між-
господарських підприємств «Райагропроменерго». Плани по праці. Титульні 
списки капітального будівництва. Статистичні звіти. Річні звіти про нещасні 
випадки і тимчасову непрацездатність, про роботу з кадрами. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти обласного та підвідомчих підпри-
ємств. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового 
комітету.

Волинське управління № 18 орендної будівельно-монтажної фірми 
«Електро», м. Ківерці Волинської області
Ф. Р-2780, 697 спр., 1950 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна будівельно-монтажна контора «Сільелектро» Українсько-
го будівельно-монтажного тресту «Головсільелектро» Міністерства сільського 
господарства СРСР була утворена відповідно до наказу Українського будівель-
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но-монтажного тресту «Головсільелектро» Міністерства сільського господарс-
тва СРСР від 16 березня 1950 р. № 92 на базі Волинської міжрайонної контори 
«Укрсільелектро». З 1953 р. Волинська виконробська дільниця Львівської міжоб-
ласної будівельно-монтажної контори «Сільелектро» Управління будівництва і 
монтажу «Укрголовсільелектро». Згідно з наказом Українського республікансь-
кого будівельно-монтажного тресту «Укрсільелектробуд» від 2 березня 1957 р. 
№ 108 на базі Волинської будівельно-монтажної дільниці створено Волинську 
обласну будівельно-монтажну контору «Сільелектробуд». З 1961 р. – Волинське 
спеціалізоване будівельно-монтажне управління тресту «Укрсільелектробуд», 
відповідно до розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 25 липня 
1963 р. № 1104-р підпорядковується Львівському міжобласному спеціалізова-
ному будівельно-монтажному тресту «Львівелектромережбуд» Міністерства 
енергетики і електрифікації УРСР, з 1965 р. – Волинська механізована коло-
на Львівського міжобласного спеціалізованого будівельно-монтажного трес-
ту «Львівелектромережбуд» Міністерства енергетики і електрифікації УРСР. 
Згідно з наказом Міністерства енергетики і електрифікації УРСР від 30 грудня 
1991 р. № 103 Львівський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний 
трест «Львівелектромережбуд» було перетворено в орендну будівельно-монтаж-
ну фірму «Електро», Волинську механізовану колону № 18 було ліквідовано і 
на її базі утворено Волинське управління № 18 орендної будівельно-монтажної 
фірми «Електро» Міністерства енергетики і електрифікації України.
Займалося будівництвом електростанцій та електрифікацією колгоспів області.

Накази, директивні вказівки Українського республіканського тресту «Ук-
рголовсільелектро», Львівської міжобласної контори «Сільелектро». Накази з 
основної діяльності. Доповідні записки про роботу обласної і районних кон-
тор. Техніко-економічні показники. Титульні списки капітального будівництва. 
Плани капітальних робіт з електрифікації сільського господарства. Звіти про 
виконання плану електрифікації колгоспів. Акти здачі в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів. Річні звіти про охорону праці та техніку безпеки, 
про роботу з кадрами. Документи щодо раціоналізації та винахідництва, нової 
техніки (кошториси, розрахунки, акти та ін.). Статистичні звіти. Штатні розпи-
си, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Доку-
менти про роботу профспілкової організації (протоколи, кошториси, звіти).

ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відкрите акціонерне товариство «Луцька взуттєва фабрика», м. Луцьк
Ф. Р-666, 701 спр., 1944 – 2004 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Фабрика індивідуального пошиття взуття і одягу розпочала свою діяльність 
в 1944 році. Згідно з наказом обласного управління легкої промисловості від 
20 лютого 1946 р. № 11 – Луцька взуттєва фабрика, з 1952 р. – Луцька державна 
взуттєва фабрика. Відповідно до наказу Міністерства промислових товарів ши-
рокого вжитку УРСР від 27 листопада 1954 р. № 499 – передано у підпорядку-
вання Головного управління шкіряно-взуттєвої промисловості «Укршкірвзуття» 
Міністерства промислових товарів широкого вжитку УРСР, з 1956 р. – Луцька 
державна взуттєва фабрика № 36 Головного управління шкіряно-взуттєвої про-
мисловості «Укршкірвзуття» Міністерства легкої промисловості УРСР. Згідно з 
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постановою Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у під-
порядкування управлінню легкої промисловості Ради народного господарства 
Львівського економічного адміністративного району (Львівського раднаргос-
пу). Відповідно до наказу Львівської взуттєвої фірми «Прогрес» від 30 жовтня 
1961 р. № 2 – Луцький філіал Львівської взуттєвої фірми «Прогрес». Згідно з 
постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 Луць-
кий філіал Львівської взуттєвої фірми «Прогрес» переданий з підпорядкування 
Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства легкої промисловості 
УРСР. Згідно з наказом Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 
1970 р. № 212 підпорядковується Республіканському виробничому об’єднанню 
взуттєвої промисловості «Укрвзуття» Міністерства легкої промисловості УРСР, 
з 1976 р. – Луцький філіал Львівського виробничого взуттєвого об’єднання 
«Прогрес», з 1977 р. – Луцька взуттєва фабрика Львівського виробничого взут-
тєвого об’єднання «Прогрес», з 1989 р. – Луцька взуттєва фабрика Львівського 
виробничо-торгового взуттєвого об’єднання «Прогрес». Відповідно до наказу 
Міністерства легкої промисловості УРСР від 15 листопада 1990 р. № 242 – Лу-
цька взуттєва фабрика Міністерства легкої промисловості УРСР. Згідно з рішен-
нями конференції колективу орендарів фабрики від 27 червня 1991 р. та Луць-
кого міськвиконкому від 24 січня 1992 р. № 29 створено орендне підприємство 
«Луцька взуттєва фабрика» Державного комітету України по легкій промисло-
вості. Відповідно до рішення засновників від 21 грудня 1995 р. № 1 – Відкрите 
акціонерне товариство «Луцька взуттєва фабрика» (ВАТ «Луцька взуттєва фаб-
рика»).

Накази Львівської взуттєвої фірми «Прогрес». Постанови, рішення обл-
виконкому, міськвиконкому. Накази директора з основної діяльності. Протоко-
ли виробничих нарад, засідань ради трудового колективу, претензійної комісії, 
«Дня якості». Річні плани виробництва промислової продукції, виробництва 
товарів народного споживання, по праці. Норми витрат матеріалів на пошиття 
взуття. Документи (титульні списки, кон’юнктурні огляди, довідки та ін.) про 
будівництво фабрики (1987 – 1989). Статистичні звіти. Річні звіти про роботу 
з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Ко-
лективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу проф-
спілкового комітету.

Швейні фабрики
3 фонди, 2231спр., 1946 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинська, ф. Р-2400, 257 спр., 1946 – 1967, 1990 – 1993 рр.
Ковельська, ф. Р-2089, 834 спр., 1951 – 1994 рр.
Луцька, ф. Р-2419, 1140 спр., 1946 – 1999 рр.

Володимир-Волинська взуттєво-швейна фабрика була створена відповідно до 
постанови облвиконкому від 28 грудня 1945 р. № 185 на базі Володимир-Во-
линської майстерні індивідуального пошиття. Відповідно до наказу обласно-
го управління легкої промисловості від 22 грудня 1949 р. № 84 – Володимир-
Волинська швейна фабрика. Згідно з постановою Ради Міністрів Української 
РСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у підпорядкування Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівсько-
го раднаргоспу). Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 
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4 грудня 1965 р. № 1182 була передана з підпорядкування Львівського раднар-
госпу у підпорядкування Міністерства легкої промисловості УРСР. Згідно з на-
казом Українського промислового об’єднання швейної промисловості УРСР від 
30 січня 1976 р. № 9 Володимир-Волинська, Ровенська швейні фабрики були 
об’єднані у Луцьке виробниче швейне об’єднання «Волинь». Відповідно до 
наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 29 жовтня 1990 р. № 229 
– Володимир-Волинська швейна фабрика Міністерства легкої промисловості 
УРСР. Згідно з рішенням Володимир-Волинського міськвиконкому від 17 вере-
сня 1992 р. № 300 – Державне виробничо-торгівельне підприємство «Луга».
Ковельські майстерні індивідуального пошиття були перейменовані на Ковель-
ську швейну фабрику № 3 відповідно до рішення облвиконкому від 26 вересня 
1949 р. № 901. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р. 
№ 640 – передано у підпорядкування Ради народного господарства Львівського 
економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу). Відповід-
но до постанови Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 
була передана з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпорядкування 
Міністерства легкої промисловості УРСР, з 1994 р. – Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Ковель» (ТзОВ «Виробничо-
комерційна фірма «Ковель»).
Луцька швейна фабрика була створена відповідно до наказу обласного уп-
равління легкої промисловості від 20 лютого 1946 р. № 11. Згідно з постано-
вою Ради Міністрів Української РСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано 
у підпорядкування Ради народного господарства Львівського економічного ад-
міністративного району (Львівського раднаргоспу). Відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 була передана з під-
порядкування Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства легкої 
промисловості УРСР. Згідно з наказом Українського промислового об’єднання 
швейної промисловості УРСР від 30 січня 1976 р. № 9 Володимир-Волинсь-
ка, Ровенська швейні фабрики були об’єднані у Луцьке виробниче швейне 
об’єднання «Волинь». Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості 
УРСР від 29 жовтня 1990 р. № 229 – Луцька швейна фабрика Міністерства лег-
кої промисловості УРСР, з 1991 р. – Луцьке виробничо-торговельне швейне під-
приємство «Волинь» (статут зареєстровано рішенням Луцького міськвиконкому 
від 14 травня 1992 р. № 188). Згідно з наказом Державного комітету України з 
легкої і текстильної промисловості від 18 березня 1994 р. № 52, розпоряджен-
ням Луцького міськвиконкому від 4 квітня 1994 р. № 84-р – Відкрите акціонерне 
товариство «Луцьке виробничо-торговельне швейне підприємство “Волинь”» 
(ВАТ «Луцьке виробничо-торговельне швейне підприємство “Волинь”»).

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань 
технічної ради, нарад «Дня якості». Документи (накази, протоколи, положення 
та ін.) засідань художньо-технічної ради. Річні технічні промислово-фінансові 
плани. Плани соціально-економічного розвитку фабрик. Інформації, довідки 
щодо основної діяльності. Баланси виробничої потужності фабрик. Титульні 
списки капітального будівництва. Документи (протоколи, заяви, схеми та ін.) 
щодо раціоналізації та винахідництва. Статистичні звіти. Звіти про роботу з 
кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колек-
тивні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу фабрич-
ного комітету профспілки.
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Рожищенська прядильно-ткацька фабрика, смт Рожище Волинської 
області
Ф. Р-3102, 206 спр., 1960 – 1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Рожищенська прядильно-ткацька фабрика управління легкої промисловості 
Ради народного господарства Львівського економічного адміністративного 
району (Львівського раднаргоспу) була організована відповідно до постанови 
Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 
11 жовтня 1960 р. № 1698 на базі промислово-кооперативної артілі «Рекорд» 
Волинської обласної ради промислової кооперації. Згідно з постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 і наказом Міністерства 
легкої промисловості УРСР від 14 грудня 1965 р. № 7 – передана з підпорядку-
вання Львівського раднаргоспу у підпорядкування Головного управління бавов-
няної та шовкової промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР.
Здійснювала прядіння бавовняної пряжі, виготовляла валянки і байкові ковдри.
Згідно з наказом Республіканського виробничого об’єднання бавовняної про-
мисловості Міністерства легкої промисловості УРСР від 5 травня 1971 року 
№ 25 Рожищенська прядильно-ткацька фабрика увійшла до складу Нововолин-
ського виробничого бавовняного об’єднання «Волинь».

Постанови Львівського раднаргоспу. Накази управління легкої про-
мисловості Львівського раднаргоспу. Рішення Волинського облвиконкому та 
Рожищенського райвиконкому. Накази директора з основної діяльності. Прото-
коли засідань художньої ради, виробничих нарад. Листування з раднаргоспом з 
питань забезпечення і використання сировини, механізації процесів виробниц-
тва. Акти перевірки якості товарної продукції. Річні виробничі плани, плани 
по праці. Річні титульні списки і плани капітального будівництва. Кошториси 
на будівництво будинків, споруд. Раціоналізаторські пропозиції. Документи 
(протоколи, плани, звіти) про роботу ради науково-технічного товариства. Ста-
тистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу 
фабричного комітету профспілки.

Відкрите акціонерне товариство «Нотекс», м. Нововолинськ 
Волинської області
Ф. Р-2925, 937 спр., 1965 – 1995 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Дирекція Нововолинської бавовнопрядильної фабрики, що будується, була ство-
рена в 1965 році, з 1967 р. – Нововолинська бавовнопрядильна фабрика. Згідно з 
наказом Республіканського виробничого об’єднання бавовняної промисловості 
Міністерства легкої промисловості УРСР від 5 травня 1971 р. № 25 створено 
Нововолинське виробниче бавовняне об’єднання «Волинь», з 1977 р. – Новово-
линська бавовнопрядильна фабрика. Відповідно до наказу Державного комітету 
України з легкої і текстильної промисловості від 18 березня 1994 р. № 56 – реор-
ганізоване у Відкрите акціонерне товариство «Нотекс» (ВАТ «Нотекс»).
Виготовляло бавовняну пряжу і тканини.

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР. Накази директора з ос-
новної діяльності. Протоколи засідань ради трудового колективу. Листування 
з Міністерством легкої промисловості УРСР з питань роботи фабрики. Плани 
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собівартості товарної продукції, по продукції, по праці. Технічні промислово-
фінансові плани. Титульні списки капітального будівництва. Акти введення в 
експлуатацію фабрики (1967, 1969). Раціоналізаторські винаходи, впроваджені 
у виробництво. Положення про бригадну форму організації праці (1987). Доку-
менти (плани, звіти, кошториси) про впровадження нової техніки, щодо раціо-
налізації і винахідництва. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси витрат, Річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Відкрите акціонерне товариство «Луцький шовковий комбінат 
“Волтекс”», м. Луцьк
Ф. Р-3282, 1427 спр., 1971 – 2002 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Об’єднана дирекція меланжевої прядильно-ткацької і оздоблювальної фабрики 
шовкових тканин із штапельного волокна, що будується, була створена відповід-
но до наказу Республіканського виробничого об’єднання шовкової промисло-
вості УРСР від 17 листопада 1971 р. № 194. Згідно з наказом Міністерства легкої 
промисловості УРСР від 5 жовтня 1977 р. № 363 – Луцька меланжева прядиль-
но-ткацька і оздоблювальна фабрика шовкових тканин із штапельного волокна. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 грудня 1977 р. 
№ 631, наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 10 січня 1978 р. № 
13 – Луцька меланжева прядильно-ткацька і оздоблювальна фабрика шовкових 
тканин із штапельного волокна імені 60-річчя Радянської України. Згідно з на-
казом Міністерства легкої промисловості УРСР від 30 січня 1981 р. № 31 пе-
рейменована на Луцький шовковий комбінат імені 60-річчя Радянської України. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 серпня 1988 р. 
№ 251 і наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 2 вересня 1988 р. 
№ 204 створено Луцьке виробничо-торгове шовкове об’єднання. Згідно з розпо-
рядженням Луцького міськвиконкому від 16 жовтня 1992 р. № 284-р – Державне 
підприємство «Волтекс». Відповідно до наказу директора від 29 вересня 1993 р. 
№ 486 – Державне об’єднання «Волтекс». Згідно з наказом Державного коміте-
ту з легкої і текстильної промисловості України від 27 квітня 1994 р. створено 
Відкрите акціонерне товариство «Луцький шовковий комбінат “Волтекс”» (ВАТ 
«Луцький шовковий комбінат “Волтекс”»).

Накази Міністерства легкої промисловості УРСР, Республіканського ви-
робничого об’єднання шовкової промисловості, рішення облвиконкому. Накази, 
розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань виробничих нарад, 
технічної ради. Статут (1994). Річні плани технічного переобладнання, щодо 
нової техніки, з виробництва і собівартості продукції, технічний промислово-
фінансовий план. Норми витрат сировини. Річні титульні списки капітального 
будівництва. Документи (протоколи, акти, розрахунки та ін.) щодо раціоналіза-
ції і винахідництва, про роботу первинної організації науково-технічного това-
риства, щодо нової техніки, про роботу групи народного контролю. Річні звіти 
щодо виробництва і собівартості продукції, охорони праці і техніки безпеки, 
про роботу з кадрами. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про ро-
боту профспілкового комітету.
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Відкрите акціонерне товариство «Волинський завод по виробництву 
синтетичних шкір “Синтетика”», м. Луцьк
Ф. Р-3209, 1278 спр., 1968 – 2002 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Дирекція заводу штучних шкір і взуттєвого картону, що будується, була створе-
на відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості СРСР від 16 листо-
пада 1967 р. № 561. Згідно з наказом Міністерства легкої промисловості СРСР 
від 21 січня 1974 р. № 38 – Луцький завод синтетичних шкір. Відповідно до 
наказу Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від 
28 червня 1994 р. № 143 – Відкрите акціонерне товариство «Волинський завод 
по виробництву синтетичних шкір “Синтетика”» (ВАТ«Волинський завод по ви-
робництву синтетичних шкір “Синтетика”»).
Займалося виробництвом синтетичної шкіри для виготовлення взуття.

Документи про утворення заводу, про виділення ділянки під будівництво 
заводу. Накази, розпорядження з основної діяльності. Статут заводу. Перспек-
тивні плани капітального будівництва, розвиток заводу, техпромфінплани, пла-
ни з виробництва, реалізації, собівартості продукції широкого вжитку. Поса-
дові інструкції, про порядок проведення дослідних робіт. Протоколи засідань 
художньо-технічної ради. Норми виробітку і розцінки. Інформації і довідки 
про покращення побутових і житлових умов працівників і службовців заводу, 
про нарощування виробничих потужностей, про ефективність виробництва. 
Аналізи виконання планів виробництва продукції, система управління якості 
продукції і праці. Річні плани і титульні списки капітального будівництва, фі-
нансові плани, плани по праці. Кон’юнктурні огляди, довідки, пояснювальні 
записки про хід будівництва заводу. Акти прийомки в експлуатацію заводу. 
Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) щодо раціоналізації і винахід-
ництва, нової і передової технології, впровадження стандартів, з охорони пра-
ці і техніки безпеки. Статистичні звіти про роботу з кадрами, щодо охорони 
праці і техніки безпеки, капітальних вкладень, про виконання норм виробітку, 
стан нормування праці, про виконання плану капітального будівництва, про 
використання сировини, впровадження державних стандартів, якість продук-
ції. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні 
договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу заводського 
комітету.

ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Орендне підприємство «Луцький підшипниковий завод (ДПЗ-28)», 
м. Луцьк
Ф. Р-3350, 827 спр., 1974 – 1993 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція Двадцять восьмого державного підшипникового заводу (ДПЗ-28), що 
будується, була створена відповідно до наказу Міністерства автомобільної про-
мисловості СРСР від 7 січня 1974 р. № 2. Згідно з наказом Міністерства авто-
мобільної промисловості СРСР від 26 лютого 1981 р. № 61 – Двадцять восьмий 
державний підшипниковий завод (ДПЗ-28). Відповідно до рішення Луцького 
міськвиконкому від 24 січня 1992 р. № 29 зареєстровано статут Двадцять вось-
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мого державного підшипникового заводу (орендного). Відповідно до постанови 
конференції трудового колективу Двадцять восьмого державного підшипни-
кового заводу від 22 грудня 1992 р. створено організацію орендарів Луцького 
підшипникового заводу ДПЗ-28. Згідно з розпорядженням Луцького міськви-
конкому від 30 вересня 1993 р. № 273-р – Орендне підприємство «Луцький під-
шипниковий завод (ДПЗ-28).
Спеціалізувалось на виготовленні підшипників.

Накази Міністерства автомобільної промисловості СРСР. Накази дирек-
тора, розпорядження головного інженера з основної діяльності. Протоколи 
виробничих нарад, нарад з питань якості, засідань ради трудового колективу, 
ради орендарів. Річні плани з виробництва, праці, капітального будівництва, 
техпромфінплани. Кошториси і розрахунки ціноутворення на підшипники, то-
вари народного споживання. Кон’юнктурні огляди про хід виконання плану ка-
пітального будівництва. Документи (протоколи, розрахунки, акти та ін.) щодо 
раціоналізації і винахідництва, охорони праці і техніки безпеки, про роботу 
первинної організації науково-технічного товариства. Статистичні звіти. Річні 
звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгал-
терські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про роботу завод-
ського комітету профспілки, роботу групи народного контролю.

Луцький автомобільний завод, м. Луцьк
Ф. Р-1168, 3399 спр., 1947 – 1994 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
У 1947 році було затверджене планове завдання з проектування ремонтно-
го заводу. Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 28 грудня 
1948 року № 19585-р, постанови Ради Міністрів Української РСР від 2 лютого 
1949 р. № 146, наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 10 лютого 
1949 р. № 140 в 1950 році розпочато будівництво Луцького ремонтного заво-
ду. Згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 27 серпня 
1955 року № 486 був введений в експлуатацію Луцький ремонтний завод Голо-
вного управління ремонтних підприємств Міністерства сільського господарс-
тва УРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1958 р. 
№ 1768 Луцький ремонтний завод передано у підпорядкування Управління ма-
шинобудування та приладобудування Ради народного господарства Львівсько-
го економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу). Згідно з 
розпорядженням Львівського раднаргоспу від 1 серпня 1959 р. № 498 – переда-
но у підпорядкування Управління машинобудівної промисловості Львівського 
раднаргоспу. Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від 3 вересня 
1959 р. № 649 – Луцький машинобудівний завод. Згідно з постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 3 грудня 1965 р. № 1136 Луцький машинобудів-
ний завод було передано з підпорядкування Львівського раднаргоспу у підпо-
рядкування Міністерства автомобільної промисловості СРСР. Відповідно до 
наказу Міністерства автомобільної промисловості СРСР від 11 грудня 1967 р. 
№ 460 перейменовано у Луцький автомобільний завод Головного управління по 
виробництву легкових автомобілів і автобусів. Згідно з наказом Міністерства ав-
томобільної промисловості СРСР «Про створення Автомобільного виробничого 
об’єднання «Запорожець» від 17 жовтня 1975 р. № 277 Луцький автомобіль-
ний завод увійшов до складу Автомобільного виробничого об’єднання «Запо-
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рожець», з 1977 р. – Виробничого об’єднання «АвтоЗАЗ». Відповідно до наказу 
директора заводу від 26 серпня 1992 р. № 400 Луцький автомобільний завод 
підпорядковується Міністерству машинобудування, військово-промислового 
комплексу і конверсії України (Мінмашпрому України). Згідно з наказом Фонду 
державного майна України від 28 грудня 1995 р. № 50-Ам створено Відкрите 
акціонерне товариство «Луцький автомобільний завод» (ВАТ «Луцький автомо-
більний завод»).
Виготовляв легкові автомобілі, рефрижератори, причепи-автолавки, запчастини 
до автомашин, товари культурно-побутового призначення.

Накази міністерств сільського господарства СРСР, УРСР, Міністерства 
автомобільної промисловості СРСР. Накази, розпорядження директора, голо-
вного інженера з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, техніч-
них нарад, нарад «Дня якості». Листування з науково-дослідними інститутами, 
заводами і організаціями про удосконалення конструкції, надійності і якості 
автомобіля ЛуАЗ. Документи (технічні проекти, кошториси, розрахунки) щодо 
будівництва та реконструкції ремонтного заводу (1947 – 1958). Річні плани 
виробництва, щодо собівартості товарної продукції, по праці, фінансові пла-
ни, техпромфінплани, плани капітального будівництва. Норми часу, витрат 
матеріалів і розцінки на продукцію. Розрахункові відомості виробничих по-
тужностей заводу. Титульні списки капітального будівництва. Річні звіти про 
виробничу діяльність заводу. Колективні договори. Документи (накази, плани, 
звіти та ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, про механізацію і автоматиза-
цію виробництва, про науково-дослідну роботу. Статистичні звіти. Річні звіти 
про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілко-
вої організації. 

Акціонерне товариство «Ковельсільмаш», м. Ковель Волинської 
області
Ф. Р-2954, 1618 спр., 1965 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція Ковельського заводу по виробництву машин для тваринницьких ферм, 
що будується, Управління загального машинобудування Ради народного госпо-
дарства Львівського економічного адміністративного району (Львівського рад-
наргоспу) була створена відповідно до постанов Ради Міністрів Української РСР 
від 18 вересня 1964 р. № 987 і Ради народного господарства Львівського еконо-
мічного району від 16 жовтня 1965 р. № 403. Згідно з розпорядженням Ради 
Міністрів СРСР від 20 січня 1966 р. № 91р та наказом Міністерства тракторного 
і сільськогосподарського машинобудування СРСР від 21 лютого 1966 р. № 53 – 
дирекція Ковельського заводу сільськогосподарських машин, що будується, Ук-
раїнського об’єднання по виробництву машин для тваринництва і птахівництва, 
з 1970 р. – Ковельський завод сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш» 
Українського об’єднання по виробництву машин для тваринництва і птахівниц-
тва Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР. 
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 13 грудня 
1972 р. № 1241-VІІІ та наказу Міністерства тракторного і сільськогосподарсько-
го машинобудування СРСР від 28 березня 1973 р. № 80 – Ковельський завод 
сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш» імені 50-річчя СРСР. З 1974 р. 
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– підпорядковується Всесоюзному промисловому об’єднанню по створенню і 
виробництву машин для тваринницьких комплексів і ферм великої рогатої ху-
доби і овець «Союзтваринмаш» Міністерства машинобудування для тваринниц-
тва і кормовиробництва СРСР. Відповідно до наказів Державного виробничого 
об’єднання по машинах і обладнанню для тваринництва (ДВО «Укртварин-
маш») від 10 березня 1988 р. № 4 та Ковельського заводу сільськогосподарських 
машин імені 50-річчя СРСР від 20 травня 1988 р. № 429 створено Виробниче 
об’єднання «Ковельсільмаш» (ВО «Ковельсільмаш») Державного виробничого 
об’єднання по машинах і обладнанню для тваринництва (ДВО «Укртваринмаш») 
Міністерства сільськогосподарського і тракторного машинобудування СРСР у 
складі Ковельського заводу сільськогосподарських машин імені 50-річчя СРСР 
«Ковельсільмаш», м. Ковель Волинської області, та Краснополянського заводу 
машинобудування для тваринництва «Краснополянськтваринмаш», с. Красна 
Поляна Донецької області. Згідно з наказами Міністерства автомобільного і 
сільськогосподарського машинобудування СРСР від 7 грудня 1989 р. № 735 та 
наказу директора заводу «Ковельсільмаш» від 22 січня 1990 р. № 31 – Ковель-
ський завод сільськогосподарських машин імені 50-річчя СРСР. Відповідно до 
наказу директора від 6 серпня 1991 р. № 389 створено Виробниче об’єднання 
«Ковельсільмаш». Згідно з наказом-постановою генерального директора від 
20 листопада 1991 р. № 541 – перетворено в Акціонерне товариство «Ковель-
сільмаш».
Спеціалізувалось на випуску машин і механізмів для тваринницьких комплексів 
і ферм, іншого нестандартного устаткування.

Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих, 
технічних нарад щодо будівництва, технічних нарад з питань якості продукції. 
Документи про організацію дирекції заводу з будівництва. Техніко-економічне 
обґрунтування будівництва. Положення про відділи, трудовий кодекс, паспор-
ти заводу. Статут (1974). Доповідні записки, кон’юнктурні огляди, довідки про 
хід будівництва. Акти приймання в експлуатацію об’єктів заводу. Річні тех-
промфінплани, комплексні плани розвитку заводу, плани капітальних вкладень 
і капітального будівництва, виробництва продукції і собівартості, по праці, 
про впровадження нової техніки і технології у виробництво. Листування щодо 
рентабельності, підвищення продуктивності праці, змін конструкції машин. 
Аналізи основних показників роботи заводу. Основні показники пускових 
комплексів заводу. Таблиці якісних показників заводу. Річні звіти з основної 
діяльності. Статистичні звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) 
щодо раціоналізації і винахідництва, наукової організації праці, охорони праці 
та техніки безпеки. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розклади і кош-
ториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти) про роботу профспілкового комітету.

Відкрите акціонерне товариство виробничого об’єднання 
«Рожищесільмаш», м. Рожище Волинської області
Ф. Р-2981, 1229 спр., 1947 – 2005 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Рожищенська міжрайонна майстерня капітального ремонту Волинської області 
Міністерства сільського господарства УРСР розпочала свою роботу в 1947 році. 
Відповідно до рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудя-
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щих від 14 червня 1958 р. № 586 – Рожищенський ремонтний завод. Згідно з 
постановою Ради Міністрів Української РСР від 13 грудня 1958 р. № 1768 та 
наказом Головного управління ремонтних підприємств Міністерства сільського 
господарства УРСР від 29 грудня 1958 р. № 695 Рожищенський ремонтний за-
вод передано у підпорядкування Управління машинобудування Ради народного 
господарства Львівського економічного адміністративного району (Львівського 
раднаргоспу). Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від 13 листо-
пада 1959 р. № 676 – передано у підпорядкування Управління автомобільного 
транспорту і ремонтних підприємств Львівського раднаргоспу. Згідно з поста-
новою Львівського раднаргоспу від 25 липня 1960 р. № 504 перейменовано у 
Рожищенський машинобудівний завод. Відповідно до наказу Управління авто-
мобільного транспорту і ремонтних підприємств Львівського раднаргоспу від 
30 липня 1960 р. № 158 – передано у підпорядкування Управління машинобуду-
вання Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою Ради Міністрів Української 
РСР від 12 червня 1961 р. № 799, рішенням облвиконкому від 30 червня 1961 р. 
№ 716 та наказом Українського республіканського об’єднання Ради Міністрів 
УРСР «Укрсільгосптехніка» від 17 лютого 1962 р. № 90 – Рожищенський ре-
монтний завод Українського республіканського об’єднання Ради Міністрів 
УРСР «Укрсільгосптехніка». Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
30 травня 1969 р. № 398 – Рожищенський машинобудівний завод устаткуван-
ня тваринницьких ферм Головного управління по виробництву технологічного 
і допоміжного устаткування Всесоюзного об’єднання «Сільгосптехніка» Ради 
Міністрів СРСР, з 1974 р. – підпорядковується Міністерству машинобудуван-
ня для тваринництва і кормовиробництва СРСР. Згідно з наказом Міністерства 
машинобудування для тваринництва і кормовиробництва СРСР «Про перейме-
нування і уточнення назв підприємств» від 14 березня 1975 р. № 54 – Рожи-
щенський завод машинобудування тваринницьких комплексів і ферм «Рожище-
ферммаш», з 1981 р. – Рожищенський завод машинобудування тваринницьких 
комплексів і ферм «Рожищеферммаш» імені ХХVІ з’їзду КРПС, з 1988 р. – під-
порядковується Міністерству сільськогосподарського і тракторного машино-
будування СРСР. Відповідно до наказу Міністерства сільськогосподарського і 
тракторного машинобудування СРСР від 15 червня 1988 р. № 298 – Рожищенсь-
кий завод сільськогосподарського машинобудування імені ХХVІ з’їзду КПРС 
«Рожищесільмаш», з 1989 р. – підпорядковується Міністерству автомобільно-
го і сільськогосподарського машинобудування СРСР, з 1991 р. – Завод «Рожи-
щесільмаш», з 1992 р. – підпорядковується Українській національній компанії 
«Укрсільгоспмаш». Згідно з розпорядженням Рожищенської райдержадмініст-
рації від 22 січня 1996 р. № 37 – Відкрите акціонерне товариство завод «Рожи-
щесільмаш». Відповідно до розпорядження Рожищенської райдержадміністра-
ції від 14 травня 1998 р. № 171 – Відкрите акціонерне товариство виробничого 
об’єднання «Рожищесільмаш».
Випускало запасні частини для сільськогосподарських машин.

Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, 
Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва СРСР. 
Накази директора з основної діяльності. Інформації, довідки про діяльність і 
розвиток заводу. Протоколи засідань «Дня якості», виробничих нарад, загаль-
них зборів акціонерів. Перспективні та річні плани роботи заводу, техпром-
фінплани, плани по праці, собівартості промислової продукції, виробництву 
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промислової продукції. Документи (протоколи, кошториси, розрахунки та ін.) 
щодо винахідництва і раціоналізації, про роботу первинної організації науково-
технічного товариства. Кошториси затрат на будівництво та виробництво (1947 
– 1969). Титульні списки капітального будівництва (1954 – 1969), акти введен-
ня в експлуатацію нових цехів. Виробничо-технічний паспорт заводу (1961). 
Баланси виробничих потужностей. Звіти про впровадження нової техніки, ви-
пуск нових видів продукції, з техніки безпеки. Статистичні звіти. Колективні 
договори та звіти про їх виконання. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти та ін.) з фізичної культури і спорту, про роботу заводського 
комітету профспілки, групи народного контролю, товариського суду.

Відкрите акціонерне товариство «Луцький завод комунального 
машинобудування “Луцьккомунмаш”», м. Луцьк
Ф. Р-2603, 839 спр., 1960 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцький завод комунального устаткування облжитлопостачторгу Волинсько-
го обласного відділу комунального господарства був утворений відповідно до 
постанови Ради Міністрів Української РСР від 7 жовтня 1959 р. № 1559 та рі-
шень облвиконкому від 29 січня 1960 р. № 92, від 29 квітня 1960 р. № 441. На 
підставі розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 8 серпня 1961 р. 
№ 957-р та наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 26 сер-
пня 1961 р. № 294 передано з підпорядкування Волинського обласного відді-
лу комунального господарства у підпорядкування Головного управління про-
мислових підприємств Міністерства комунального господарства УРСР. Згідно 
з розпорядженням Міністерства комунального господарства УРСР від 24 чер-
вня 1965 р. № 106 – перейменовано у Луцький ремонтний завод комунального 
устаткування. Відповідно до наказу Міністерства комунального господарства 
УРСР від 3 червня 1971 р. № 21 – Луцький експериментальний завод кому-
нального устаткування. На підставі постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 31 серпня 1973 р. № 404 і наказу Міністерства комунального господарства 
УРСР від 26 жовтня 1973 р. № 320 створено Луцьке експериментальне вироб-
ниче об’єднання Республіканського промислового об’єднання «Укркомунмаш» 
Міністерства комунального господарства УРСР. Відповідно до наказів Мініс-
терства житлово-комунального господарства УРСР від 7 квітня 1982 р. № 94 
і Луцького експериментального виробничого об’єднання від 2 червня 1982 р. 
№ 88-КП перейменоване у Луцьке виробниче об’єднання «Луцьккомунмаш». 
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 25 липня 1988 р. № 199 
ліквідоване Луцьке виробниче об’єднання «Луцьккомунмаш» Республікансько-
го промислового об’єднання «Укркомунмаш» Міністерства комунального гос-
подарства УРСР та створено Луцький завод комунального машинобудування 
«Луцьккомунмаш» Виробничого об’єднання промисловості «Укркомунмаш» 
Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, з 1992 р. підпорядко-
вується Республіканському галузевому концерну комунального машинобуду-
вання «Укркомунмаш» Комітету житлово-комунального господарства України. 
Відповідно до розпорядження Луцького міськвиконкому від 22 жовтня 1993 р. 
№ 287-р – Державний Луцький завод комунального машинобудування «Луцьк-
комунмаш». Згідно з рішенням Державного комітету України по житлово-кому-
нальному господарству від 11 березня 1994 р. № 27 – Відкрите акціонерне то-
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вариство «Луцький завод комунального машинобудування» “Луцьккомунмаш”» 
(ВАТ «Луцький завод комунального машинобудування “Луцьккомунмаш”»).
Займався виготовленням і ремонтом обладнання для комунального господарс-
тва, освоював виробництво нових видів техніки для комунального господарства, 
прилади, засоби автоматизації і запчастини до них.

Накази, розпорядження Міністерства комунального господарства УРСР. 
Накази, розпорядження директора з основної діяльності. Статути (1960, 1961, 
1966, 1974, 1997). Листування з Міністерством комунального господарства 
УРСР, Головним управлінням промисловості з питань планування і випуску 
продукції. Протоколи виробничих нарад. Протоколи проведення «Дня якості». 
Річні плани виробництва промислової продукції, товарів народного споживан-
ня, технічні промислово-фінансові плани. Річні аналізи виробничої діяльності. 
Титульні списки, плани фінансування капітального будівництва. Докумен-
ти (протоколи, акти, розрахунки та ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, 
про впровадження стандартів, з охорони праці і техніки безпеки, про роботу 
первинної організації науково-технічного товариства. Статистичні звіти. Річ-
ні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бух-
галтерські звіти. Документи про роботу профспілкового комітету (протоколи, 
кошториси, звіти). Колективні договори.

Відкрите акціонерне товариство спеціального лісового 
машинобудування «Ківерціспецлісмаш», м. Ківерці Волинської 
області
Ф. Р-2781, 790 спр., 1948 – 1994 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Ківерцівська центральна ремонтно-механічна майстерня розпочала роботу в 
1948 році. Відповідно до наказу Міністерства лісового господарства УРСР від 
10 липня 1967 р. № 213 перейменована у Ківерцівський ремонтно-механічний 
завод лісових машин «Лісмаш». Згідно з наказом Міністерства лісового госпо-
дарства УРСР від 26 вересня 1979 р. № 283 – Ківерцівський завод спеціального 
лісового машинобудування «Спецлісмаш». Відповідно до наказу Міністерства 
лісового господарства України від 27 червня 1994 р. № 74 та розпорядження Кі-
верцівської районної ради від 18 серпня 1994 р. № 28-рв – Відкрите акціонерне 
товариство спеціального лісового машинобудування «Ківерціспецлісмаш» (ВАТ 
Спеціального лісового машинобудування «Ківерціспецлісмаш»).
Спеціалізувалось на виготовленні нестандартного устаткування для лісгоспза-
гів, ремонті складної лісозаготівельної техніки.

Накази, розпорядження міністерств лісової промисловості СРСР, УРСР, 
тресту «Волиньліспром». Накази директора з основної діяльності. Протоколи 
засідань заводського «Дня якості». Інформації, довідки про роботу заводу. Річ-
ні техпромфінплани, плани промислової діяльності, плани по праці, фінансові 
плани. Аналізи виконання основних показників плану виробництва. Докумен-
ти (заяви, розрахунки, акти та ін.) щодо раціоналізації та винахідництва, охо-
рони праці і техніки безпеки, про роботу первинної організації науково-техніч-
ного товариства. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні 
бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти та ін. ) про роботу профспілкового комітету, групи народного контролю.
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Ківерцівський механічний завод, м. Ківерці Волинської області
Ф. Р-2038, 888 спр., 1956 – 1990 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Ківерцівський механічний завод Всесоюзного тресту з переробки і мобілізації 
внутрішніх ресурсів Міністерства шляхів сполучення СРСР був утворений від-
повідно до розпорядження Міністерства шляхів сполучення СРСР від 14 лютого 
1956 р. № 311 на базі Ківерцівського паровозного депо Львівської залізниці, з 
1960 р. – підпорядковується Головному управлінню з ремонту рухомого складу 
і виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення СРСР. Згідно з 
розпорядженням Міністерства шляхів сполучення СРСР від 1 вересня 1961 р. 
№ Г-21072 Ківерцівський механічний завод було передано у підпорядкування 
Львівської залізниці. Відповідно до наказу Міністерства шляхів сполучення 
СРСР від 11 липня 1963 р. № 77/ЦЗ – передано у підпорядкування Головного уп-
равління з ремонту рухомого складу і виробництва запасних частин Міністерс-
тва шляхів сполучення СРСР, з 1988 р. – Головному управлінню з контейнерних 
перевезень і комерційної роботи Міністерства шляхів сполучення СРСР.
Спеціалізувався на виготовленні і капітальному ремонті контейнерів різних ти-
пів, виготовленні металовиробів.

Накази, директивні вказівки Всесоюзного тресту з переробки і мобілі-
зації внутрішніх ресурсів, Головного управління з ремонту рухомого складу і 
виробництва запасних частин. Накази, розпорядження начальника з основної 
діяльності. Протоколи постійно діючих виробничих нарад. Плани по праці, 
виробничі плани, техпромфінплани, плани капітальних вкладень. Ліміти фі-
нансування та титульні списки капітальних робіт. Документи (протоколи, нака-
зи, плани та ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, з охорони праці і техніки 
безпеки, з впровадження нової техніки. Річні звіти про роботу з кадрами. Ба-
ланси прибутків та видатків. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгал-
терські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) 
про роботу заводського комітету профспілки.

Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський дослідно-
експериментальний завод», м. Володимир-Волинський
Ф. Р-3420, 177 спр., 1976 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод нестандартного об-
ладнання і монтажних заготовок був утворений відповідно до наказу Українсько-
го об’єднання Ради Міністрів УРСР «Укрсільгосптехніка» від 20 лютого 1976 р. 
№ 83. Згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Ук-
раїни по Волинській області від 26 грудня 1996 р. № 1150 – Відкрите акціонерне 
товариство «Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод» (ВАТ 
«Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод»).
Спеціалізувався на виготовленні експериментального і нестандартного облад-
нання, монтажних виробів, технологічному та іншому забезпеченні об’єктів 
будівництва і реконструкції сільськогосподарського виробництва.

Накази з основної діяльності. Виробничо-фінансові плани. Планові за-
вдання з виробництва і праці. Документи (акти, розрахунки, ескізи та ін.) щодо 
раціоналізації і винахідництва. Річні звіти про роботу з кадрами. Статистичні 
звіти. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колектив-
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ні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілко-
вого комітету.

ПІДПРИЄМСТВА МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Горохівський ливарно-механічний завод, м. Горохів Волинської 
області
Ф. Р-2094, 467 спр., 1959 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Горохівська артіль «Металіст» була перейменована на ливарно-механічний за-
вод згідно з рішенням облвиконкому від 21 листопада 1960 р. № 1247 та нака-
зом Волинського обласного управління місцевої і паливної промисловості від 
26 листопада 1960 р. № 480. Відповідно до рішення облвиконкому від 1 вересня 
1961 р. № 976 Горохівський ливарно-механічний завод обласного управління 
місцевої і паливної промисловості передано у підпорядкування Горохівсько-
го райвиконкому. Згідно з постановами Центрального комітету Компартії Ук-
раїни і Ради Міністрів Української РСР «Питання удосконалення управління 
промисловістю і поліпшення справи планування народного господарства» від 
29 грудня 1962 р. № 1455, бюро Волинського обласного комітету Компартії 
України і виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
«Про передачу підприємств, установ і організацій, підпорядкованих місцевим 
радам Львівського раднаргоспу» від 7 січня 1963 р. № 8, Ради Міністрів УРСР 
«Питання місцевої промисловості» від 24 січня 1963 р. № 80 та рішенням облви-
конкому «Питання місцевої промисловості» від 22 лютого 1963 р. установи і ор-
ганізації облмісцевпаливпрому передані Раді народного господарства Львівсь-
кого економічного району (Львівського раднаргоспу). Відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 р. № 1172 і рішення облви-
конкому від 25 грудня 1965 р. № 724 Ливарно-механічний завод, м. Горохів, 
Волинського обласного тресту промисловості товарів культурно-побутового 
призначення і господарського вжитку Львівського раднаргоспу було передано 
в підпорядкування обласного управління місцевої промисловості. Згідно з рі-
шенням облвиконкому від 23 грудня 1983 р. № 434 ливарно-механічний завод 
передано у підпорядкування управління внутрішніх справ облвиконкому і на 
його базі створено виховно-трудовий профілакторій № 11 (Установа ОВ-302/В 
– 11) управління внутрішніх справ облвиконкому. Відповідно до наказу Устано-
ви ОВ-302/П-56 від 7 січня 1987 р. № 4 реорганізовано у лікувально-трудовий 
профілакторій № 56 (Установа ОВ-302/П-56) управління внутрішніх справ об-
лвиконкому, з 1988 р. – Горохівський ливарно-механічний завод Міністерства 
промисловості будівельних матеріалів. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів 
Української РСР від 26 січня 1990 р. № 52-р Горохівський ливарно-механічний 
завод Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР передано в під-
порядкування виробничого об’єднання «Укрцукрореммаш».

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань правління, виробничих 
нарад, бюро економічного аналізу. Річні технічні промислово-фінансові плани, 
виробничі плани. Технічні умови на продукцію. Норми часу і розцінки на лиття, 
виробничі потужності заводу. Постанови, інформації про впровадження передо-
вого досвіду винахідників і раціоналізаторів. Річні титульні списки і ліміти фі-
нансування капітальних вкладень. Статистичні звіти. Штатні розписи, коштори-
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си витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, 
плани, колективні договори та ін.) про роботу заводського комітету профспілки.

Луцький завод культурно-побутових виробів, м. Луцьк
Ф. Р-2974, 307 спр., 1966 – 1976 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Луцький завод культурно-побутових виробів було створено відповідно до рі-
шення облвиконкому «Про організацію нових підприємств та дальший розви-
ток місцевої промисловості області» від 22 березня 1966 р. № 138 і наказу Во-
линського обласного управління місцевої промисловості від 28 березня 1966 р. 
№ 67 на базі цеху з виробництва м’яконабивних і гумових іграшок, ялинкових 
та скляних виробів Луцького міського промислового комбінату.

Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих 
нарад. Інформації, довідки Волинському обласному управлінню місцевої про-
мисловості про роботу заводу. Річні технічні промислово-фінансові плани, 
виробничі плани, аналізи про виконання виробничої програми. Документи 
(протоколи, плани, звіти) про роботу бюро економічного аналізу. Технологічні 
карти на виготовлення виробів. Книги обліку випуску продукції. Протоколи 
засідань комісії про проведення «Дня якості». Документи (накази, акти, звіти 
та ін.) щодо раціоналізації і винахідництва, охорони праці і техніки безпеки, з 
впровадження нової техніки і випуску нових видів виробів. Статистичні звіти. 
Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бух-
галтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу заводсь-
кого комітету профспілки.

Районні та міський промислові комбінати Волинського обласного 
управління місцевої промисловості (райміськпромкомбінати)
31 фонд, 3388 спр., 1944 – 1973 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Берестечківський, ф. Р-1071, 67 спр., 1944 – 1962 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-1099, 157 спр., 1944 – 1966 рр.
Голобський, ф. Р-2222, 101 спр., 1944 – 1958 рр.
Головнянський, ф. Р-1677, 111 спр., 1944 – 1958 рр.
Горохівський, ф. Р-1068, 144 спр., 1944 – 1962 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1921, 135 спр., 1944 – 1949 рр.
Затурцівський, ф. Р-478, 34 спр., 1949 – 1955 рр.
Іваничівський, ф. Р-1623, 112 спр., 1944 – 1959 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-1176, 18 спр., 1944 – 1951 рр.
Ківерцівський, ф. Р-1115, 154 спр., 1944 – 1964 рр.
Ковельський, ф. Р-2435, 29 спр., 1966 – 1968 рр.
Колківський, ф. Р-764, 97 спр., 1944 – 1957, 1959, 1961 – 1963 рр.
Локачинський, ф. Р-1293, 62 спр., 1944 – 1959 рр.
Луківський, ф. Р-1267, 125 спр., 1944 – 1959 рр.
Луцький, ф. Р-586, 32 спр., 1945 – 1949, 1959 – 1962 рр.
Любешівський, ф. Р-2054, 127 спр., 1944, 1946 – 1966 рр.
Любомльський, ф. Р-1130, 366 спр., 1944 – 1973 рр.
Маневицький, ф. Р-2389, 72 спр., 1953 – 1962 рр.
Оваднівський, ф. Р-984, 24 спр., 1954 – 1956 рр.
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Олицький, ф. Р-1001, 13 спр., 1944 – 1948 рр.
Ратнівський, ф. Р-1961, 78 спр., 1947 – 1969 рр.
Рожищенський, ф. Р-1241, 78 спр., 1944 – 1955 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1077, 78 спр., 1944 – 1949, 1953 – 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-1499, 165 спр., 1944 – 1967 рр.
Теремнівський, ф. Р-584, 155 спр., 1944 – 1958 рр.
Торчинський, ф. Р-1242, 73 спр., 1951 – 1963 рр.
Турійський, ф. Р-3217, 124 спр., 1945 – 1970 рр.
Устилузький, ф. Р-2451, 40 спр., 1944 – 1956 рр.
Цуманський, ф. Р-458, 7 спр., 1944 – 1948 рр.
Шацький, ф. Р-1559, 201 спр., 1945 – 1970 рр.
Міський:
Луцький, ф. Р-662, 419 спр., 1944 – 1976 рр.

Почали створюватись у 1941 році. Відповідно до постанов Центрального Ко-
мітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР «Питання удоско-
налення управління промисловістю і поліпшення справи планування народно-
го господарства» від 29 грудня 1962 р. № 1455, бюро Волинського обласного 
комітету КП України і виконавчого комітету Волинської обласної Ради депу-
татів трудящих «Про передачу підприємств, установ і організацій, підпорядко-
ваних місцевим Радам Львівського раднаргоспу» від 7 січня 1963 р. № 8, Ради 
Міністрів Української РСР «Питання місцевої промисловості» від 24 січня 
1963 року № 80 та рішення облвиконкому «Питання місцевої промисловості» 
від 22 лютого 1963 р. установи і організації облмісцевпаливпрому передані Раді 
народного господарства Львівського економічного району. На виконання пос-
танови Ради Міністрів Української РСР від 4 грудня 1965 року № 1172 згідно з 
рішенням облвиконкому від 25 грудня 1965 року № 724 райміськпромкомбіна-
ти Волинського обласного тресту промисловості товарів культурно-побутового 
призначення і господарського вжитку Львівського раднаргоспу було передано в 
підпорядкування обласного управління місцевої промисловості.

Рішення, розпорядження, директивні вказівки облвиконкому, райвикон-
комів. Накази обласного управління місцевої промисловості. Накази дирек-
торів з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Технічні промисло-
во-фінансові плани. Плани виробництва валової і товарної продукції, по праці. 
Аналізи фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти. Акти докумен-
тальних ревізій фінансово-господарської діяльності райпромкомбінатів. Штат-
ні розписи, кошториси витрат. Річні звіти щодо основної діяльності. Колектив-
ні договори. Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань місцевого 
комітету профспілки.

ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Луцький завод виробів із пластмас виробничого об’єднання 
«Укрпластик», м. Луцьк
Ф. Р-2604, 1018 спр., 1965 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Дирекція заводу виробів з пластмас, що будується, була створена згідно з пос-
тановою Ради народного господарства Львівського економічного адміністратив-
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ного району (Львівського раднаргоспу) від 4 грудня 1965 р. № 458. Відповід-
но до постанови Ради Міністрів Української РСР від 29 грудня 1965 р. № 1259 
було затверджено проектне завдання на будівництво заводу виробів з пластмас 
у м. Луцьку. Згідно з наказом Міністерства хімічної промисловості УРСР від 
5 лютого 1966 р. № 26 дирекцію заводу, що будується, виробів з пластмас управ-
ління електротехнічної і приладобудівної промисловості Львівського раднаргос-
пу передано у підпорядкування Головного управління хлорної промисловості 
Міністерства хімічної промисловості УРСР. Відповідно до наказу Міністерства 
хімічної промисловості УРСР від 25 жовтня 1966 р. № 344 дирекцію заводу, 
що будується, виробів з пластмас передано у підпорядкування виробничого 
об’єднання підприємств із переробки пластмас «Укрпластик» Міністерства 
хімічної промисловості УРСР, з 1972 р. – Луцький завод виробів із пластмас 
виробничого об’єднання «Укрпластик».
Спеціалізувався на виробництві полімерних матеріалів, виробів із пластмас для 
потреб промисловості і товарів народного споживання.

Накази, розпорядження директора з основної діяльності. Протоколи 
виробничо-технічних нарад, засідань заводського «Дня якості». Документи 
(протоколи, постанови, плани та ін.) про роботу ради трудового колективу. Ін-
формації, довідки про виробничу діяльність заводу. Паспорт колективу (1972, 
1974, 1976). Статут (1990). Річні плани з виробництва промислової продукції, 
капітальних вкладень, фінансові плани, плани по праці, техпромфінплани. Ба-
ланси виробничих потужностей. Норми виробіток і розцінок. Кон’юнктурні 
огляди про капітальне будівництво. Титульні списки капітального будівниц-
тва. Документи (протоколи, кошториси, розрахунки та ін) щодо раціоналізації 
і винахідництва, охорони праці і техніки безпеки, нової техніки і передової 
технології, про роботу первинної організації науково-технічного товариства. 
Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, коштори-
си витрат, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори і акти перевірок про 
їх виконання. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспіл-
кового комітету, групи народного контролю.

ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Районні (міські) харчові комбінати Волинського обласного управ-
ління харчової промисловості
21 фонд, 2251 спр., 1944 – 1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Берестечківський, ф. Р-1073, 190 спр., 1945 – 1961, 1968 – 1972 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-1100, 144 спр., 1945 – 1965 рр.
Горохівський, ф. Р-968, 486 спр., 1945 – 1974 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1492, 7 спр., 1956 – 1958 рр.
Ківерцівський, ф. Р-1116, 36 спр., 1945 – 1951 рр.
Локачинський, ф. Р-1987, 109 спр., 1946 – 1950, 1953 – 1969 рр.
Луківський, ф. Р-3134, 33 спр., 1946 – 1948, 1957 – 1959 рр.
Любешівський, ф. Р-2148, 44 спр., 1956 – 1962 рр.
Любомльський, ф. Р-2790, 22 спр., 1955 – 1956 рр.



300

Державний архів Волинської області

Маневицький, ф. Р-2390, 114 спр., 1945 – 1966 рр.
Нововолинський, ф. Р-1624, 106 спр., 1945 – 1955, 1960 – 1962 рр.
Олицький, ф. Р-896, 47 спр., 1946 – 1955 рр.
Ратнівський, ф. Р-1960, 45 спр., 1957 – 1962 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-974, 54 спр., 1946 – 1952, 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-2868, 34 спр., 1959 – 1966 рр.
Торчинський, ф. Р-698, 188 спр., 1945 – 1969 рр.
Турійський, ф. Р-3216, 122 спр., 1956 – 1972 рр.
Цуманський, ф. Р-459, 10 спр., 1946 – 1948 рр.
Міські:
Ковельський, ф. Р-1112, 151 спр., 1949 – 1965 рр.
Луцький, ф. Р-625, 173 спр., 1944 – 1965 рр.
Нововолинський, ф. Р-2732, 136 спр., 1957 – 1968 рр.

Почали створюватися в 1944 р. (до війни діяло лише 4 харчокомбінати) для задо-
волення потреб населення в продуктах харчування. В мережу харчокомбінатів 
входили млини, пекарні, крупорушки, маслобойні, цехи кондитерських виробів 
і безалкогольних напоїв. Підпорядковувались управлінню харчової промисло-
вості Волинського облвиконкому, з 1953 р. – управлінню промисловості продо-
вольчих товарів Волинського облвиконкому. Згідно з постановою РМ УРСР від 
24 січня 1963 р. № 80 «Питання місцевої промисловості», рішенням Волинсь-
кого облвиконкому від 22 лютого 1963 р. № 131 передані у відання Львівського 
раднаргоспу. Відповідно до постанови РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1183 
– у підпорядкування Міністерства харчової промисловості УРСР. Згідно з пос-
тановою РМ УРСР від 10 січня 1966 р. № 33 передані в підпорядкування Волин-
ського обласного управління харчової промисловості.
Здійснювали планово-оперативне та виробничо-технічне керівництво підпри-
ємствами, що входили до їх складу, займалися постачанням підприємств сиро-
виною, паливом, матеріалами та устаткуванням; збутом продукції.

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, рішення виконко-
мів Волинської обласної, районних і міських Рад депутатів трудящих. Накази, 
директивні вказівки обласного тресту промпродтоварів, управління харчової 
промисловості Львівського раднаргоспу, облхарчопрому, листування з ними. 
Накази з основної діяльності. Статути Берестечківського (1945), Горохівського 
(1948), Олицького (1953) райхарчокомбінатів. Техпромфінплани, плани вироб-
ництва та реалізації продукції, собівартості продукції; плани з праці. Протоко-
ли виробничих нарад, засідань обласної дегустаційної комісії. Титульні списки, 
кошториси капітального будівництва, акти введення в експлуатацію закінчених 
об’єктів будівництва. Документи з наукової організації праці, раціоналізації та 
винахідництва (заявки, акти впровадження, розрахунки економічної ефектив-
ності, звіти). Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських вит-
рат. Протоколи, тарифікаційні списки про перехід на семигодинний робочий 
день (1960). Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Статистичні звіти про 
чисельність робітників за професіями, тарифними розрядами, формами та сис-
темами оплати праці. Акти документальних ревізій фінансово-господарської 
діяльності. Статистичні звіти з усіх галузей діяльності. Річні бухгалтерські 
звіти. Документи з особового складу (накази, відомості на виплату заробіт-
ної плати, особові рахунки робітників і службовців) Олицького (1946 – 1953), 
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Сенкевичівського (1946 – 1952) райхарчокомбінатів, Луцького міськхарчоком-
бінату (1947). Документи про роботу профспілки (протоколи, кошториси, ста-
тистичні та фінансові звіти, соціалістичні зобов’язання, колективні договори 
та звіти про їх виконання).

Волинське об’єднання м’ясної промисловості, м. Луцьк
Ф. Р-3153, 1343 спр., 1970 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про поліпшення управління 
підприємствами і організаціями м’ясної промисловості» від 26 червня 1970 р. 
№ 334 на базі обласної контори «Заготскотовідгодівля» створено Волинське 
об’єднання м’ясної промисловості. Згідно з постановою РМ УРСР «Про схему 
управління м’ясною і молочною промисловістю УРСР» від 17 жовтня 1975 р. 
№ 479, наказом Мінм’ясомолпрому УРСР від 11 травня 1976 р. № 207 його 
реорганізовано у Волинське виробниче об’єднання м’ясної промисловості 
Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. У зв’язку зі створенням 
Волинського обласного агропромислового комітету, відповідно до рішення об-
лвиконкому від 27 січня 1986 р. № 34 Волинське виробниче об’єднання м’ясної 
промисловості передане у його підпорядкування, з 1991 р підпорядковується 
Міністерству сільського господарства і продовольства України. Ліквідоване 
згідно з рішенням Волинського облвиконкому від 28 січня 1992 р. № 8 у зв’язку 
зі створенням Волинського об’єднання м’ясної промисловості (відповідно до 
рішень зборів колективів м’ясокомбінатів і відгодівельних радгоспів, засідан-
ня ради об’єднання від 22 листопада 1991 р. та наказу генерального директора 
Волинського виробничого об’єднання м’ясної промисловості від 3 січня 1992 р. 
№ 1).
Керувало підвідомчими м’ясокомбінатами та відгодівельними радгоспами; здій-
снювало контроль за заготівлею, відгодівлею, переробкою худоби і птиці, реалі-
зацією готової продукції.
Ліквідоване в 1995 р.

Накази Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. Нака-
зи генерального директора з основної діяльності. Протоколи засідань ради 
об’єднання, технічної ради. Положення про виробниче об’єднання (1974). 
Плани економічного і соціального розвитку об’єднання, виробництва та ре-
алізації промислової продукції, заготівлі живності; плани ветеринарно-про-
філактичних і протиепізоотичних заходів. Зведені виробничо-фінансові плани. 
Річні техпромфінплани м’ясокомбінатів, відгодівельних радгоспів. Протоколи 
проведення «Дня оцінки якості». Інформації, довідки, пояснювальні записки 
Міністерству м’ясної і молочної промисловості УРСР, Держагропрому Украї-
ни про виконання планів виробництва нових видів м’ясних продуктів, продук-
тів дитячого харчування, виробництво товарів народного споживання. Штат-
ні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат об’єднання та 
підвідомчих підприємств. Листування з Міністерством м’ясної і молочної про-
мисловості УРСР про роботу підприємств, виробництво нових сортів ковбас-
них виробів, покращення технології переробки худоби та птиці. Зведені річні 
статистичні звіти об’єднання та підвідомчих підприємств про стан тварин-
ництва, рослинництва, заготівлю та переробку худоби і птиці, використання 
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сировини і матеріалів, поставку товарів на експорт; про механізацію сільсько-
господарських робіт, використання органічних і мінеральних добрив; про ви-
конання планів по праці. Річні агрономічні звіти. Річні звіти з охорони праці та 
техніки безпеки. Плани і титульні списки капітального будівництва. Паливно-
енергетичні баланси об’єднання та підвідомчих підприємств. Плани та звіти 
з наукової організації праці, статистичні звіти про впровадження винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій. Документи про соціалістичне змагання (пос-
танови, соцзобов’язання, умови, показники). Зведені баланси прибутків і ви-
датків. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Річні бухгалтерські 
звіти підвідомчих підприємств. Зведені річні звіти фінансово-господарської 
діяльності в сільському господарстві та промисловості. Документи про наго-
родження (нагородні листи, списки, характеристики). Статистичні та зведені 
річні звіти по кадрах. Протоколи, кошториси, звіти первинної організації на-
уково-технічного товариства. Документи про роботу профспілкового комітету 
(протоколи, плани роботи, колективні договори, кошториси витрат, річні фі-
нансові та статистичні звіти).

Волинський обласний трест «Маслосирпром», м. Луцьк
Ф. Р-629, 437 спр., 1944 – 1962 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський обласний трест «Маслопром» створений у 1944 р. Діяльність його 
підтверджена наказом Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР від 
12 січня 1948 р. № 98 відповідно до постанови РМ СРСР від 24 червня 1948 р. 
№ 2180. Підпорядковувався Головному управлінню маслоробної промисловості 
«Укрголовмаслопром» Наркомату м’ясної і молочної промисловості УРСР, з 
1946 р. – Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, з 1953 р. – Мініс-
терства промисловості м’ясних і молочних продуктів УРСР. Згідно з наказом Ук-
рголовмаслосирпрому від 20 січня 1954 р. № 18 перейменований у Волинський 
обласний трест «Маслосирпром» Головного управління маслоробної та сиро-
робної промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, 
з 1955 р. – Міністерства промисловості м’ясних і молочних продуктів УРСР. 
Відповідно до постанови РМ УРСР від 28 червня 1957 р. № 640, розпоряджен-
ня Ради народного господарства Львівського економічного адміністративного 
району від 27 червня 1957 р. № 15 Волинський обласний трест «Маслосирпром» 
переданий у підпорядкування управління м’ясної і молочної промисловості 
Львівського раднаргоспу.
Керував і контролював діяльність маслоробних і сироробних заводів, холодиль-
ників, молочних пунктів на території області.
Ліквідований у 1962 р. у зв’язку зі створенням Луцької молочної фірми «Буг».

Накази, вказівки Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, 
Укрголовмаслопрому, Укрголовмаслосирпрому, Львівського раднаргоспу. Рі-
шення облвиконкому. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих 
нарад. Протоколи обласних і районних оглядів якості молокопродукції. Зведені 
річні виробничі плани, техпромфінплани, плани з праці. Плани і звіти з якості 
продукції. Промфінплани маслозаводів. Листування з Укрголовмаслопромом, 
облвиконкомом, маслозаводами з питань заготівель молока, асортименту та 
якості продукції, реконструкції маслозаводів, розширення виробничих потуж-
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ностей, впровадження нової техніки, про забезпечення міст молокопродукта-
ми, з кадрових питань. Списки підприємств тресту. Паспорти маслозаводів. 
Матеріали (кошториси, плани, титульний список, листування) про будівниц-
тво Луцького міськмолокозаводу (1953 – 1958). Документи (постанова, нака-
зи, довідки) про створення Луцької молочної фірми «Буг» (1962). Договори, 
підсумки соціалістичних змагань. Протоколи балансових комісій. Річні плани 
та ліміти фінансування капітальних вкладень. Штатні розписи. Кошториси 
адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські звіти з додатками. 
Касові книги. Листування з Українською науково-дослідною лабораторією про 
жирність і якість молока. Лабораторні журнали з контролю за якістю продук-
ції. Зведені річні звіти про роботу лабораторії. Документи про роботу профс-
пілки (протоколи, кошториси, річні фінансові, статистичні звіти).

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньмолсервіс», м. Луцьк
Ф. Р-2642, 1283 спр., 1963 – 2000 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою Ради народного господарства Львівського економічного ад-
міністративного району від 21 червня 1962 р. № 339, наказом управління м’ясної 
і молочної промисловості Львівського раднаргоспу від 28 червня 1962 р. № 351 і 
наказом Волинського обласного «Маслосиртресту» від 29 червня 1962 р. № 67 на 
базі Луцького міськмолокозаводу (головне підприємство), маслосирзаводів, Ко-
вельської маслосирбази і механічних майстерень створене виробниче об’єднання 
молочної промисловості – Луцька молочна фірма «Буг». Знаходилась у безпосе-
редньому підпорядкуванні управління м’ясної і молочної промисловості Львівсь-
кого раднаргоспу. Згідно з постановою РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1185 та 
наказом Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР від 10 січня 1966 р. 
№ 5 передана з Львівського раднаргоспу у підпорядкування Головного управління 
маслоробної та сироробної промисловості «Укрголовмаслосирпром» Міністерс-
тва м’ясної і молочної промисловості УРСР. Відповідно до постанови РМ УРСР 
від 22 червня 1967 р. № 403 та наказу Міністерства м’ясної і молочної промисло-
вості УРСР від 8 липня 1967 р. № 325 на базі Луцької молочної фірми «Буг» 
створене Волинське управління молочної промисловості Укрголовмаслосирпро-
му Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. Згідно з постановою 
РМ УРСР «Про схему управління м’ясною і молочною промисловістю УРСР» від 
17 жовтня 1975 р. № 479 та наказом Мінм’ясомолпрому УРСР від 26 листопада 
1975 р. № 489 його реорганізовано у Волинське виробниче об’єднання молочної 
промисловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР. У зв’язку зі 
створенням Волинського обласного агропромислового комітету відповідно до рі-
шення облвиконкому від 27 січня 1986 р. № 35 Волинське виробниче об’єднання 
молочної промисловості передане у його підпорядкування. Ліквідоване згідно з 
рішенням конференції представників підприємств молочної промисловості об-
ласті від 27 лютого 1992 р. та рішенням Волинського облвиконкому від 4 березня 
1992 р. № 43 і створенням об’єднання молочної промисловості Волинської об-
ласті «Волиньмолпром». Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Волинській області від 13 листопада 1995 р. № 580 
об’єднання «Волиньмолпром» перетворене у Відкрите акціонерне товариство 
(ВАТ) «Волиньмолсервіс» Міністерства сільського господарства та продовольс-
тва України.
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Метою товариства було: обслуговування підприємств молочної промисловості 
області, виробництво товарів, їх реалізація для задоволення потреб населення 
у молокопродуктах.

Рішення облвиконкому, накази Міністерства м’ясної і молочної про-
мисловості УРСР, управління м’ясної і молочної промисловості Львівського 
раднаргоспу, Укрголовмаслосирпрому. Накази з основної діяльності. Протоко-
ли виробничих нарад, засідань Ради директорів, технічної ради, дегустацій-
ної комісії, протоколи обласних оглядів якості молочної продукції. Протоколи 
загальних зборів акціонерів, засідань правління. Статути фірми «Буг» (1963), 
об’єднання «Волиньмолпром» (1992), ВАТ «Волиньмолсервіс» (1998). Дисло-
кація виробничо-заготівельної мережі. Довідки, інформації, звіти про закупів-
лю молока, якість, асортимент продукції, роботу фірми та філіалів, виконання 
п’ятирічних планів, про експорт продукції. Річні плани виробництва, собівар-
тості продукції, економічного і соціального розвитку, плани по праці, звіти про 
їх виконання. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських вит-
рат. Раціоналізаторські пропозиції та акти про їх впровадження. Річні звіти про 
механізацію, автоматизацію виробничих процесів, впровадження передової 
технології. Плани, титульні списки капітального будівництва. Акти приймання 
в експлуатацію завершених об’єктів будівництва. Річні статистичні звіти лабо-
раторії про якість заготовленого молока, використання сировини та матеріалів. 
Плани підвищення кваліфікації кадрів. Звіти по кадрах. Розрахунки, довід-
ки щодо переведення підприємств на нові умови оплати праці. Зведені річні 
бухгалтерські звіти з додатками, звіти підвідомчих підприємств. Акти ревізії 
фінансово-господарської діяльності. Документи первинної організації науко-
во-технічного товариства (протоколи, плани роботи, річні звіти). Документи 
про роботу профспілки (протоколи, соціалістичні зобов’язання, матеріали про 
нагородження значком «Відмінник соціалістичного змагання УРСР», статис-
тичні та фінансові звіти).

Волинська обласна державна хлібна інспекція, м. Луцьк
Ф. Р-850, 303 спр., 1944 – 1998 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Волинське обласне управління Державної інспекції якості сільськогоспо-
дарських продуктів і сировини розпочало діяльність у 1944 р. Штатний розпис 
затверджений Державною штатною комісією при РНК СРСР 18 лютого 1944 р. 
Підпорядковувалося Народному комісаріату заготівель СРСР, з 1946 р. – Мініс-
терству заготівель СРСР, з березня 1953 р. – Міністерству сільського госпо-
дарства і заготівель СРСР, з листопада 1953 р. – Міністерству заготівель СРСР. 
У зв’язку з перетворенням Міністерства заготівель СРСР у Міністерство хлі-
бопродуктів СРСР відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 2 червня 
1956 р. № 744 перейменоване у Волинське обласне управління Державної хліб-
ної інспекції Міністерства хлібопродуктів УРСР. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів УРСР від 15 листопада 1956 р. № 1375 «Про ліквідацію обласних уп-
равлінь Державної хлібної інспекції в Західних областях УРСР та організацію 
міжобласних управлінь цієї інспекції в мм. Львові, Луцьку і Тернополі», наказу 
Міністерства хлібопродуктів УРСР від 20 листопада 1956 р. № 0/133, рішення 
облвиконкому від 20 листопада 1956 р. № 1001 ліквідоване Волинське обласне 



305

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

управління Державної хлібної інспекції і створене Волинське міжобласне управ-
ління Державної хлібної інспекції Міністерства хлібопродуктів УРСР. З березня 
1961 р. знаходилось у підпорядкуванні Міністерства заготівель УРСР, з березня 
1962 р. – Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських продук-
тів УРСР, з квітня 1965 р. – Державного комітету РМ УРСР по хлібопродуктах і 
комбікормовій промисловості, з лютого 1969 р. – Міністерства заготівель УРСР. 
Згідно з наказом Міністерства заготівель УРСР від 11 вересня 1979 р. № 216 
Волинське міжобласне управління Державної хлібної інспекції перейменоване 
у Волинську міжобласну державну хлібну інспекцію Міністерства заготівель 
УРСР. Відповідно до наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 5 березня 
1986 р. № 37 Волинську міжобласну державну хлібну інспекцію перетворено 
у Волинську обласну державну хлібну інспекцію Міністерства хлібопродуктів 
УРСР. З 1991 р. підпорядковувалась Державному комітету України по хлібопро-
дуктах, з квітня 1993 р. – Міністерству сільського господарства і продовольства 
України, з липня 1997 р. – Міністерству агропромислового комплексу України.
Здійснювала державний контроль за зберіганням зерна і продуктів його пере-
робки, за якістю, відповідністю зерна олійних культур і сортового насіння вимо-
гам Держстандарту.

Накази, директиви Міністерства заготівель СРСР, Українського респуб-
ліканського управління Державної інспекції якості сільськогосподарських 
продуктів і сировини. Накази начальника з основної діяльності. Протоколи 
виробничих нарад. Положення про Державну хлібну інспекцію Міністерства 
хлібопродуктів СРСР (1957). Квартальні плани роботи. Штатні розписи, кош-
ториси адміністративно-господарських витрат. Приймально-здавальні акти Ро-
венського управління (1956). Акти перевірок управління. Річні звіти з основної 
діяльності. Плани і звіти про роботу лабораторії. Річні бухгалтерські звіти з 
додатками. Статистичні звіти з охорони праці й техніки безпеки, підготовки 
та підвищення кваліфікації робітників і службовців. Список особового складу 
(1946). Договори про соціалістичне змагання, дані про їх виконання.

Волинське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної 
компанії «Хліб України», м. Луцьк
Ф. Р-30, 2437 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Наприкінці 1939 р. створена Волинська обласна контора В/о «Південьзагот-
зерно» Народного комісаріату заготівель СРСР. Припиняла діяльність на пе-
ріод нацистської окупації, відновивши її в 1944 р. Відповідно до постанови РМ 
СРСР від 21 грудня 1953 р. № 2980 та наказу Міністерства заготівель СРСР 
від 28 квітня 1954 р. № 242 перейменована у Волинську обласну контору В/о 
«Заготзерно» Міністерства заготівель СРСР. Відповідно до наказу Міністерства 
хлібопродуктів УРСР від 18 серпня 1956 р. № 22 її перейменовано у Волинсь-
ку обласну контору Головного управління елеваторно-складського господарства 
«Укрголовзерно» Міністерства хлібопродуктів УРСР. Ліквідована відповідно до 
постанови РМ УРСР «Про поліпшення організаційної структури Міністерства 
хлібопродуктів УРСР» від 8 серпня 1957 р. № 881 та наказу Міністерства хлі-
бопродуктів УРСР від 8 серпня 1957 р. № 0/124 у зв’язку зі створенням Волин-
ського обласного управління хлібопродуктів Міністерства хлібопродуктів УРСР. 
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Згідно з постановою ЦК КПУ і РМ УРСР від 7 березня 1961 р. № 288 управлін-
ня хлібопродуктів реорганізоване у Волинське обласне управління заготівель 
Міністерства заготівель УРСР. На виконання постанови ЦК КПУ і РМ УРСР від 
27 березня 1962 р. № 362 управління заготівель ліквідоване і створене управлін-
ня хлібопродуктів Волинського обласного управління виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів Міністерства виробництва і заготівель сільсь-
когосподарських продуктів УРСР, відповідно до постанови ЦК КПУ і РМ УРСР 
від 3 квітня 1965 р. № 334 – Волинське обласне управління хлібопродуктів і ком-
бікормової промисловості Державного комітету РМ УРСР по хлібопродуктах і 
комбікормовій промисловості, згідно з наказом Державного комітету РМ УРСР 
по хлібопродуктах і комбікормовій промисловості від 18 лютого 1969 р. № 2-к 
перейменоване у Волинське обласне управління хлібопродуктів Міністерства 
заготівель УРСР. Відповідно до постанови РМ УРСР від 10 березня 1986 р. 
№ 82 та наказу Міністерства хлібопродуктів УРСР від 14 березня 1986 р. № 41 
управління хлібопродуктів реорганізоване у Волинське обласне виробниче уп-
равління хлібопродуктів Міністерства хлібопродуктів УРСР. Ліквідоване згідно 
з постановою РМ УРСР від 2 серпня 1988 р. № 212 і наказом Міністерства хлі-
бопродуктів УРСР від 5 серпня 1988 р. № 90, на його базі створене Волинське 
виробниче об’єднання елеваторної і зернопереробної промисловості Міністерс-
тва хлібопродуктів УРСР, з 1991 р. – Державного комітету України по хлібопро-
дуктах, з 1993 р. – Міністерства сільського господарства і продовольства Ук-
раїни. На виконання наказу Державної акціонерної компанії «Хліб України» 
від 20 листопада 1996 р. № 1 створено Волинське представництво Державної 
акціонерної компанії (ДАК) «Хліб України», Волинське виробниче об’єднання 
елеваторної і зернопереробної промисловості ліквідоване. Відповідно до наказу 
ДАК «Хліб України» від 20 березня 1998 р. № 29 Волинське представництво 
ДАК «Хліб України» реорганізоване у Волинське обласне дочірнє підприємство 
ДАК «Хліб України».
Займалося формуванням ресурсів зерна та сортового насіння для державних 
потреб, закупівлею продовольчого та фуражного зерна для забезпечення вироб-
ництва борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, комбікормів, ін-
ших харчових і кормових продуктів.

Постанови, рішення облвиконкому, накази В/о «Південьзаготзерно», 
Міністерства заготівель СРСР, Міністерства хлібопродуктів СРСР, уповноваже-
них Міністерства заготівель СРСР по УРСР і по Волинській області. Накази з 
основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідання ради директорів. 
Матеріали державної реєстрації: накази, статути, положення (1944, 1948, 1954). 
Річні плани і звіти фінансово-господарської діяльності хлібоприймальних і зер-
нопереробних підприємств, аналіз їх роботи. Титульні списки, плани, кошториси 
капітального будівництва. Акти приймання в експлуатацію об’єктів будівниц-
тва. Паспорти, генеральні плани районних пунктів «Заготзерно» (1946 – 1952). 
Листування з уповноваженим Наркомату заготівель СРСР по Волинській облас-
ті, республіканською конторою «Заготзерно», заготівельними пунктами з питань 
якості, зберігання, переробки зерна, відпуску хлібопродуктів, ціноутворення, ка-
пітального будівництва, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти 
про заготівлю зернових культур, насіння, сіна, про чисельність складських при-
міщень. Зведені піврічні звіти про рух хлібофуражних продуктів. Звіти про впро-
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вадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Звіти по кадрах. Штатні 
розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Бухгалтерські звіти 
з додатками. Накази з особового складу, відомості на виплату заробітної плати 
(1944 – 1949). Документи первинної організації науково-технічного товариства 
(протоколи, плани роботи, річні звіти). Документи про роботу профспілки (про-
токоли загальних зборів і засідань місцевого комітету, плани роботи, кошториси 
витрат, статистичні та фінансові звіти).

Волинський обласний млинарський трест «Облмлинтрест», м. Луцьк
Ф. Р-416, 98 спр., 1944 – 1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворений відповідно до постанови РНК УРСР від 13 червня 1944 р. № 533. 
Підпорядковувався Головному управлінню борошномельної промисловості 
«Укрголовборошномелля» Наркомхарчопрому УРСР, з 1946 р. – Міністерства 
харчової промисловості УРСР.
Керував діяльністю млинів, просорушок, крупорушок, олійниць.
Ліквідований згідно з постановою РМ УРСР від 12 березня 1956 р. № 257 та 
рішенням Волинського облвиконкому від 26 березня 1956 р. № 279, функції пе-
редані обласному управлінню промисловості продовольчих товарів.

Накази, вказівки Головного управління борошномельної промисловості. 
Статути тресту (1944, 1950 – 1951, 1953). Характеристика млинів Волинської 
області (1944 – 1945). Промислово-фінансові плани, плани по праці. Титульні 
списки будівництва і відновлювальних робіт (1949). Договір соцзмагання з Ро-
венським обласним млинарським трестом (1954). Листування з млинами з пи-
тань їх діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Звіти по кадрах. Зведені річні бухгалтерські звіти. Накази з особового 
складу. Відомості нарахування заробітної плати, особові рахунки робітників і 
службовців.

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Луцький хлібокомбінат», 
м. Луцьк
Ф. Р-3275, 581 спр., 1976 – 2002 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Волинське виробниче об’єднання хлібопекарської промисловості створене від-
повідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про схему управління харчовою 
промисловістю Української РСР» від 18 лютого 1976 р. № 100 і наказу Мініс-
терства харчової промисловості УРСР від 27 лютого 1976 р. № 63. Входило в 
систему Мінхарчопрому УРСР, підпорядковувалось Волинському облвиконкому. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1978 р. № 314 передане 
у відання Міністерства харчової промисловості УРСР, з 1986 р. – Міністерства 
хлібопродуктів УРСР. До складу виробничого об’єднання входило 8 хлібокомбі-
натів і хлібозаводів. На підставі наказу територіального виробничого об’єднання 
хлібопекарської промисловості від 3 грудня 1991 р. № 70 та наказу Волинського 
виробничого об’єднання хлібопекарської промисловості від 31 грудня 1991 р. 
№ 269 на базі Луцького хлібокомбінату Волинського виробничого об’єднання 
хлібопекарської промисловості створене Волинське державне виробничо-тор-
говельне підприємство «Волиньхліб» Держкомітету України по хлібопродуктах. 
Згідно з наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України 
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від 24 червня 1997 р. № 194 реорганізоване Волинське ДВТП «Волиньхліб» і на 
базі Луцького хлібокомбінату – головного структурного підрозділу Волинського 
ДВТП «Волиньхліб» – створений Луцький державний хлібокомбінат Укрхліб-
прому. Відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Волинській області від 26 червня 1998 р. № 518 Луцький державний 
хлібокомбінат перетворено у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Луцький 
хлібокомбінат».
Метою діяльності були виробництво і реалізація хлібобулочних і кондитерських 
виробів, розширення асортименту, поліпшення якості продукції, заготівля допо-
міжної сировини для виробництва, керівництво підприємствами, що входили до 
його складу.
Постановою арбітражного суду Волинської області від 5 лютого 2001 р. у справі 
№ 4/85-6Б ВАТ «Луцький хлібокомбінат» визнано банкрутом.

Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Укрхлібпрому. На-
кази директора з основної діяльності. Протоколи і постанови засідань прав-
ління, спостережної ради, протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ «Луць-
кий хлібокомбінат». Накази голови ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс 
ВАТ «Луцький хлібокомбінат» (2002). Статути виробничого об’єднання хлі-
бопекарської промисловості (1976), підприємства «Волиньхліб» (1994), ВАТ 
«Луцький хлібокомбінат» (1999). Технічні промислово-фінансові плани, пла-
ни виробництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Плани, титульні списки капітального будівництва. Документи з раціо-
налізації та винахідництва (плани, розрахунки, звіти). Річні статистичні звіти 
лабораторії про якість продукції, використання сировини та матеріалів. Звіти 
про роботу з кадрами. Документи первинної організації науково-технічного 
товариства (протоколи, плани роботи, річні звіти). Документи про роботу проф-
спілки (протоколи засідань, кошториси, статистичні та фінансові звіти).

Луцький хлібозавод Волинського обласного управління харчової 
промисловості, м. Луцьк
Ф. Р-733, 235 спр., 1947 – 1968 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Луцький хлібозавод Львівського міжобласного тресту «Укрголовхліб» розпочав 
роботу в 1947 р. Згідно з постановою РМ УРСР від 28 червня 1957 р. № 640, 
рішенням Волинського облвиконкому від 11 липня 1957 р. № 556 хлібозавод 
передано з підпорядкування Львівського міжобласного тресту «Укрголовхліб» у 
підпорядкування управління промисловості продовольчих товарів Волинського 
облвиконкому. Відповідно до постанови РМ УРСР від 24 січня 1963 р. № 80 
«Питання місцевої промисловості» та рішення Волинського облвиконкому від 
22 лютого 1963 р. № 131 переданий у відання Львівського раднаргоспу. Згідно 
з постановою РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1183 переданий з Львівського 
раднаргоспу у підпорядкування Міністерства харчової промисловості УРСР. 
Відповідно до постанови РМ УРСР від 10 січня 1966 р. № 33 переданий у підпо-
рядкування Волинського обласного управління харчової промисловості облви-
конкому. Згідно з наказом Мінхарчопрому УРСР від 28 травня 1976 р. № 187 та 
рішенням облвиконкому від 5 серпня 1976 р. № 240 – увійшов до складу Волин-
ського виробничого об’єднання хлібопекарської промисловості.
Займався випічкою хлібобулочних виробів для населення.
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Рішення облвиконкому, міськвиконкому. Накази, директиви тресту «Ук-
рголовхліб», Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР, управ-
ління промисловості продовольчих товарів Волинського облвиконкому. Накази 
з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Промислово-фінансові, 
виробничі плани, плани по праці. Матеріали з раціоналізації та винахідниц-
тва (протоколи, заяви). Штатні розписи, кошториси адміністративно-госпо-
дарських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Титульні 
списки, плани фінансування капітального будівництва. Річні бухгалтерські 
звіти. Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям. Доку-
менти про роботу профспілки (протоколи зборів і засідань заводського коміте-
ту, соціалістичні зобов’язання, колективні договори, фінансові та статистичні 
звіти).

Відкрите акціонерне товариство «Деметра», м. Луцьк
Ф. Р-3175, 347 спр., 1976 – 1981, 1986 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське виробниче об’єднання консервної промисловості «Волиньконсерв» 
створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про схему управління 
харчовою промисловістю Української РСР» від 18 лютого 1976 р. № 100 і наказу 
Міністерства харчової промисловості УРСР від 27 лютого 1976 р. № 63. До скла-
ду об’єднання входило 5 консервних заводів. Підпорядковувалося Українському 
аграрно-промисловому об’єднанню консервної промисловості Міністерства 
харчової промисловості УРСР. Ліквідоване згідно з наказом Міністерства пло-
доовочевого господарства УРСР від 12 березня 1982 р. № 84; консервні заводи 
безпосередньо підпорядковані обласному об’єднанню «Волиньплодоовочгосп». 
Відповідно до рішення облвиконкому «Про створення організацій і підприємств, 
підвідомчих Волинському облагропрому» від 24 лютого 1986 р. № 68 створено 
Об’єднання консервної промисловості «Волиньконсерв». Ліквідоване згідно з 
рішенням облвиконкому від 23 листопада 1987 р. № 302 та у зв’язку зі створен-
ням на базі Волинського міжгосподарського тепличного комбінату Волинського 
обласного виробничого об’єднання з виробництва, заготівлі, переробки і торгів-
лі плодоовочевою продукцією «Волиньовоч» Волинського облагропрому, з чер-
вня 1990 р. – Укрплодоовочпрому. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 1993 р. № 635, наказу регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Волинській області від 30 червня 1994 р. № 45-АТ 
виробниче об’єднання «Волиньовоч» реорганізоване у відкрите акціонерне то-
вариство «Деметра».
Предметом діяльності товариства були: заготівля, транспортування, зберігання і 
переробка сільськогосподарської сировини, риби, рибних продуктів та виготов-
лення з них консервів; виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв; ви-
робництво хлібо-кондитерської, макаронної, м’ясо-ковбасної та молочної про-
дукції; оптова та роздрібна торгівля продовольчими і промисловими товарами 
на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Рішення облвиконкому про створення об’єднання «Волиньконсерв», 
положення про об’єднання (1986). Накази з основної діяльності. Протоколи 
засідань ради директорів (1986 – 1987), ради об’єднання «Волиньовоч» (1988 
– 1993), правління ВАТ «Деметра». Протоколи виробничих нарад. Статут 
товариства (1997). Перспективний план виробництва (1976 – 1980). Техніч-
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ні промислово-фінансові плани об’єднання, міжгосподарського тепличного 
комбінату, консервних заводів. Штатні розписи, кошториси адміністративно-
господарських витрат. Плани фінансування капіталовкладень. Зведені річні 
статистичні звіти об’єднання та консервних заводів про виконання планів з 
виготовлення продукції, освоєння нових видів продукції, покращення її якості; 
про роботу з кадрами. Звіти з охорони праці та техніки безпеки. Річні звіти 
об’єднання, консервних заводів, оптово-роздрібних плодоовочевих комбінатів, 
підвідомчих колгоспів з основної діяльності. Матеріали (довідки, показники, 
звіти) з раціоналізації та винахідництва. Документи про роботу профспілки 
(постанови, протоколи засідань, плани роботи, кошториси, статистичні звіти). 
Документи (постанови, інформації, довідки) про участь в обласних і республі-
канських соціалістичних змаганнях.

Волинське обласне виробниче аграрно-промислове об’єднання по 
плодоовочевій продукції «Волиньплодоовочгосп», м. Луцьк
Ф. Р-3163, 114 спр., 1981 – 1985 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Створене згідно з постановою РМ УРСР «Питання організації Міністерства 
плодоовочевого господарства УРСР» від 19 лютого 1981 р. № 99 та наказом 
Міністерства плодоовочевого господарства УРСР від 23 березня 1981 р. № 20. 
Підпорядковувалось Міністерству плодоовочевого господарства УРСР.
Керувало підприємствами консервної промисловості, тваринницькими та пло-
дорозсадницькими радгоспами. Займалося заготівлею, переробкою, зберіган-
ням, торгівлею картоплі, овочів, фруктів, ягід; виробництвом м’яса, молока, 
іншої продукції землеробства і тваринництва.
Ліквідоване згідно з рішенням Волинської обласної Ради народних депутатів від 
6 грудня 1985 р. № 4/6 у зв’язку з утворенням Волинського обласного агропро-
мислового комітету.

Накази генерального директора з основної діяльності. Протоколи засі-
дань ради директорів. П’ятирічний план розвитку консервної промисловості, 
тваринництва та рослинництва (1981 – 1985); плани по праці. Зведені вироб-
ничо-фінансові плани радгоспів. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні ста-
тистичні звіти про стан сільського господарства, якість сільськогосподарської 
продукції, про роботу з кадрами. Річні бухгалтерські звіти об’єднання, консер-
вних заводів, радгоспів. Документи про роботу профспілки (протоколи, кошто-
риси, фінансові звіти).

Луцький консервний завод, м. Луцьк
Ф. Р-950, 300 спр., 1947 – 1967 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцький плодоконсервний завод розпочав діяльність у 1940 р. Його робота 
була перервана нацистською окупацією 1941 – 1944 рр. і відновлена в березні 
1944 р. Підпорядковувався Львівському міжобласному плодоконсервному трес-
ту Головного управління плодоконсервної промисловості «Укрголовплодокон-
серв» Міністерства харчової промисловості УРСР. В 1953 р. реорганізований 
у Луцький консервний завод Головного управління консервної промисловості 
«Укрголовконсерв» Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР. 
Відповідно до постанови РМ УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 завод передано 
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у підпорядкування раднаргоспу Львівського економічного адміністративного 
району. Згідно з постановою РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1183 переданий 
з Львівського раднаргоспу у підпорядкування Міністерства харчової промисло-
вості УРСР, а на виконання постанови РМ УРСР від 10 січня 1966 р. № 33 – уп-
равління харчової промисловості Волинського облвиконкому.
Спеціалізувався на випуску консервної продукції із сільськогосподарської си-
ровини.

Накази, директивні вказівки Міністерства харчової промисловості УРСР, 
Львівського міжобласного плодоконсервного тресту, Головного управління 
плодоконсервної промисловості МХП УРСР. Постанови, рішення виконкомів 
Волинської обласної та Луцької міської рад депутатів трудящих. Накази з ос-
новної діяльності. Протоколи виробничих нарад, загальних зборів робітників 
і службовців, засідань технічної ради, кваліфікаційної комісії. Листування з 
управлінням харчової промисловості Львівського раднаргоспу з питань за-
готівлі сировини, асортименту продукції, будівництва. Річні промислово-фі-
нансові плани, плани виробництва, звіти про їх виконання. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Матеріали з раціоналізації та винахідництва (заявки, акти, 
рішення, звіти), модернізації виробничого обладнання та механізації трудоміс-
тких робіт. Протоколи засідань ради первинної організації Всесоюзного това-
риства винахідників і раціоналізаторів з обміну досвідом (1962 – 1963). Акти 
ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти про роботу з кадрами. Річні 
бухгалтерські звіти. Статистичні, хімічно-технічні звіти, звіти з охорони праці 
та техніки безпеки. Документи про роботу заводського комітету профспілки 
(протоколи, соціалістичні зобов’язання, колективні договори, кошториси вит-
рат, звіти).

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Ковельський крохмальний 
завод», м. Ковель Волинської області
Ф. Р-2577, 441 спр., 1959, 1961 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Рішення про будівництво крохмального заводу в м. Ковелі відповідно до пер-
спективного плану розвитку народного господарства УРСР на 1958 – 1965 рр. 
було прийнято на засіданні облвиконкому від 23 серпня 1958 р. № 896. Будів-
ництво розпочато в третьому кварталі 1961 р. З метою здійснення технічного 
нагляду та систематичного керівництва будівництвом крохмального заводу рі-
шенням облвиконкому від 5 квітня 1962 р. № 341 утворено дирекцію будівниц-
тва Ковельського крохмального заводу управління промисловості продовольчих 
товарів Волинського облвиконкому, з 1963 р. – Волинського тресту промисло-
вості продовольчих товарів Львівського раднаргоспу. Відповідно до постанови 
РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1183 Ковельський крохмальний завод, що бу-
дується, переданий з Львівського раднаргоспу в підпорядкування Міністерства 
харчової промисловості УРСР, а згідно з постановою РМ УРСР від 10 січня 
1966 р. № 33 – у підпорядкування Волинського обласного управління харчової 
промисловості. На виконання постанови РМ УРСР «Про передачу крохмальних 
підприємств у відання Міністерства харчової промисловості УРСР» від 5 лип-
ня 1967 р. № 432 та рішення Волинського облвиконкому від 21 серпня 1967 р. 
№ 405 Ковельський крохмальний завод передано у підпорядкування Республі-
канського об’єднання крохмалепатокової промисловості «Укркрохмалепатока» 
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Міністерства харчової промисловості УРСР. Відповідно до постанови РМ УРСР 
від 30 жовтня 1984 р. № 420 та наказу Міністерства харчової промисловості 
УРСР від 7 грудня 1984 р. № 284 завод перейшов у підпорядкування Львівського 
виробничого об’єднання спиртової промисловості, з 1986 р. – Волинського ви-
робничо-аграрного об’єднання «Волиньбурякоцукорагропром», з 1992 р. – Во-
линської асоціації цукрової промисловості «Волиньцукор». З 1997 р. – Відкрите 
акціонерне товариство (ВАТ) «Ковельський крохмальний завод».
Займався переробкою сільгоспсировини, виробництвом картопляного та зерно-
вого крохмалю, картопляного та горохового сухого пюре для потреб харчової 
промисловості.
Ліквідований із застосуванням механізму банкрутства згідно з ухвалою госпо-
дарського суду Волинської області від 28 – 29 січня 2003 р. № 4/74-Б.

Рішення облвиконкому. Накази, директиви Республіканського об’єднання 
«Укркрохмалепатока», обласного управління харчової промисловості. Накази 
з основної діяльності. Протоколи оперативних нарад, загальних зборів робіт-
ників і службовців. Акти вибору ділянки під будівництво крохмального заво-
ду (1959), плани розвідувальних і проектних робіт (1961). Плани виробництва 
продукції, її собівартості та реалізації. Фінансові плани, плани з праці. Ти-
тульні списки, плани фінансування капітального будівництва. Штатні розписи, 
кошториси адміністративно-господарських витрат. Плани роботи і протоколи 
засідань бюро економічного аналізу. Матеріали з раціоналізації та винахідниц-
тва (заявки, пропозиції, схеми, розрахунки). Річні звіти про будівництво заводу. 
Звіти про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Акти ревізії фінансо-
во-господарської діяльності заводу. Річні бухгалтерські звіти. Документи про 
роботу профспілки (протоколи, соціалістичні зобов’язання, кошториси, звіти).

Волинська асоціація цукрової промисловості «Волиньцукор», 
м. Луцьк
Ф. Р-3453, 162 спр., 1986 – 2002 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Волинське виробничо-аграрне об’єднання з виробництва, заготівлі і переробки 
цукрових буряків «Волиньбурякоцукорагропром» створено відповідно до пос-
танови РМ УРСР від 27 грудня 1985 р. № 463 та наказу Держагропрому УРСР 
від 4 лютого 1986 р. № 37. Знаходилось у безпосередньому підпорядкуванні 
Українського республіканського агропромислового об’єднання з виробниц-
тва, заготівлі, переробки цукрових буряків і виробництва крохмалопродуктів 
«Укрбурякоцукорагропром». До складу об’єднання входило 4 цукрових заво-
ди, 1 крохмальний завод, 2 бурякорадгоспи. 28 грудня 1991 р. установчими 
зборами підприємств цукрової промисловості Волинської області прийнято 
рішення про ліквідацію об’єднання «Волиньбурякоцукорагропром» та ство-
рення об’єднання цукрової промисловості Волинської області «Волиньцукор» 
(статут зареєстрований рішенням міськвиконкому від 4 січня 1992 р. № 7), 
згодом – асоціація «Волиньцукор». Входила до складу концерну цукрової про-
мисловості «Укрцукор».
Головні завдання: підвищення ефективності виробництва цукру, крохмалю, 
сільськогосподарської продукції та бурякового насіння, організація виробниц-
тва нових видів продукції; захист прав і законних інтересів членів об’єднання; 
організація та координація роботи в галузі науково-технічного прогресу.
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Волинська асоціація цукрової промисловості «Волиньцукор» ліквідована рі-
шенням загальних зборів засновників асоціації «Волиньцукор» від 19 листопада 
2002 р. (протокол № 1).

Накази генерального директора з основної діяльності. Протоколи засі-
дання ради директорів. Програма «Цукор Волині» на 2001 – 2004 рр. Плани з 
праці, фінансові плани. Штатні розписи об’єднання та підвідомчих установ. 
Кошториси витрат на утримання дитячих садків (1987). Річні статистичні звіти 
про виконання планів із собівартості товарної продукції, використання сирови-
ни та виробітку цукру, використання палива, електроенергії та устаткування, 
з капітального будівництва, охорони навколишнього середовища, про роботу з 
кадрами. Річні звіти з основної діяльності об’єднання, цукрових заводів, буря-
корадгоспів. Документи про роботу профспілки (протоколи загальних зборів і 
засідань профспілкового комітету, кошториси, звіти).

Цукрові заводи
4 фонди, 2883 спр., 1952 – 1996 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Володимир-Волинський, ф. Р-2403, 566 спр., 1956 – 1993 рр.
Гнідавський, ф. Р-2893, 741 спр., 1955 – 1988 рр.
Горохівський, ф. Р-1539, 855 спр., 1955 – 1996 рр.
Іваничівський, ф. Р-3008, 721 спр., 1952 – 1996 рр.

Будівництво Володимир-Волинського цукрового заводу розпочалося відповід-
но до постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 18 травня 1956 р. № 673. У грудні 
1960 р. завод було прийнято в експлуатацію. Відповідно до рішення, прийнятого 
на спільному засіданні ради трудового колективу і профкому Володимир-Во-
линського цукрового заводу від 30 листопада 1993 р. (протокол № 38) – орендне 
підприємство «Володимир-Волинський цукровий завод».
Будівництво Гнідавського цукрового заводу розпочали в 1955 році. У 1958 році 
закінчено комплексне випробування устаткування першої черги заводу на ви-
робничу потужність 1500 т переробки буряків за добу. 16 грудня 1958 року одер-
жано перший цукор. У 1960 р. завод реорганізовано у Гнідавський цукровий 
комбінат.
Будівництво Горохівського цукрового заводу розпочалося відповідно до на-
казу МППТ СРСР від 27 квітня 1955 р. № 545. Введений в дію відповідно до 
наказу управління харчової промисловості Львівського раднаргоспу від 17 груд-
ня 1959 р. № 198 та постанови Львівського раднаргоспу від 14 березня 1960 р. 
№ 156. У квітні 1960 р. Горохівський цукровий завод реорганізовано в Го-
рохівський цукровий комбінат. Рішенням загальних зборів трудового колективу 
Горохівського цукрового заводу від 15 жовтня 1993 р. (протокол № 4) створено 
організацію орендарів Горохівського цукрового заводу. Згідно з розпоряджен-
ням Горохівського райвиконкому від 21 жовтня 1994 р. № 37-рв зареєстровано 
орендне підприємство «Горохівський цукровий завод», яке стало правонаступ-
ником організації орендарів Горохівського цукрового заводу. Відповідно до рі-
шення регіонального відділення Фонду державного майна України по Волин-
ській області від 28 листопада 1996 р. і рішення загальних зборів організації 
орендарів орендного підприємства «Горохівський цукровий завод» від 28 листо-
пада 1996 р. № 3 створено Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Горохівський 
цукровий завод».
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Відповідно до розпорядження РМ УРСР від 16 серпня 1952 р. № 1188-р, на-
казів Укрголовцукру від 28 серпня 1952 р. № 481 та Житомирського цукробуря-
котресту від 1 вересня 1952 р. № 416 розпочалося будівництво Іваничівського 
цукрового заводу. 26 грудня 1956 р. завод введений в дію. З 1994 р. – орендне 
підприємство «Іваничівський цукровий завод». Відповідно до рішення колек-
тиву орендарів від 12 листопада 1996 р. (протокол № 2) та рішення регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 
20 листопада 1996 р. засновано Відкрите акціонерне товариство «Іваничівський 
цукровий завод» (ВАТ «Іваничіцукор»).
Цукрові заводи знаходились у безпосередньому підпорядкуванні Житомирсько-
го цукробурякотресту. Відповідно до постанови РМ СРСР від 22 травня 1957 р. 
№ 556, наказів управління харчової промисловості Львівського раднаргоспу 
від 25 червня 1957 р. № 1 та Житомирського цукробурякотресту від 27 червня 
1957 р. № 227 передані у відання Львівського цукротресту управління харчо-
вої промисловості Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою РМ УРСР 
від 4 грудня 1965 р. № 1183, наказом Міністерства харчової промисловості від 
24 грудня 1965 р. та наказом Головного управління цукрової промисловості від 
17 січня 1966 р. № 6 увійшли до складу Львівського міжобласного бурякоцук-
ротресту, з 1976 р. – Львівського виробничо-аграрного об’єднання цукрової про-
мисловості, з 1986 р. – Волинського виробничо-аграрного об’єднання «Волинь-
бурякоцукорагропром», з 1992 р. – Волинської асоціації цукрової промисловості 
«Волиньцукор».
Займалися вирощуванням, заготівлею цукрових буряків і виробництвом цукру.

Накази, розпорядження РМ УРСР, міністерств промисловості продоволь-
чих товарів СРСР і УРСР, Житомирського цукробурякотресту, Львівського цук-
ротресту, Львівського міжобласного бурякоцукротресту. Постанови, рішення, 
розпорядження Волинського облвиконкому, райвиконкомів. Накази з основної 
діяльності. Статут ВАТ «Іваничіцукор» (1996). Протоколи виробничих нарад, 
засідань технічної ради. Протоколи засідань балансової комісії про результати 
виробничої і фінансової діяльності заводів. Техпромфінплани, плани та зві-
ти з посіву і заготівлі цукрової сировини; виробництва, собівартості товарної 
продукції; виконання норм виробітку, витрат палива, тепло- та електроенергії; 
впровадження нової техніки, розвитку виробничо-технічної бази; плани з пра-
ці, фонду заробітної плати, кадрового забезпечення. Накази, плани, звіти, акти 
перевірок виконання заходів з техніки безпеки, промислової санітарії, нещасні 
випадки, пов’язані з виробництвом. Документи з раціоналізації та винахідниц-
тва (заявки, розрахунки економічної ефективності, акти впровадження, звіти), 
плани впровадження прийнятих для реалізації винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій. Річні плани, титульні списки з реконструкції і будівництва про-
мислових об’єктів, ліміти фінансування, акти введення в експлуатацію нових 
потужностей. Листування з Житомирським цукробурякотрестом, Львівським 
цукротрестом про будівництво цукрових заводів (1955 – 1959). Інформації 
Львівському міжобласному бурякоцукротресту про роботу дитячих і поза-
шкільних закладів (1968), кошториси на утримання дитячих садків. Штатні 
розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Положення про 
оплату праці та преміювання працівників цукрової галузі. Протоколи засідан-
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ня атестаційної комісії. Статистичні звіти про роботу з кадрами. Річні бухгал-
терські звіти капітального будівництва (1955 – 1959). Річні звіти з основної 
діяльності. Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Акти перевірки якості промислової продукції. Документи про роботу первин-
ної організації науково-технічного товариства (річні тематичні плани, протоко-
ли засідань, кошториси, звіти). Документи про роботу профспілки (протоколи 
загальних зборів і засідань заводського комітету, соціалістичні зобов’язання, 
кошториси прибутків і витрат, статистичні та фінансові звіти). Колективні до-
говори та акти перевірки їх виконання.

Волинське виробниче об’єднання пиво-безалкогольної 
промисловості, м. Луцьк
Ф. Р-3300, 123 спр., 1976 – 1991 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Створене відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про схему управлін-
ня харчовою промисловістю Української РСР» від 18 лютого 1976 р. № 100 і 
наказу Міністерства харчової промисловості УРСР від 27 лютого 1976 р. № 63. 
Згідно з наказом Волинського виробничого об’єднання пиво-безалкогольної 
промисловості від 1 листопада 1976 р. № 16 до складу об’єднання увійшли Лу-
цький і Павлівський пивзаводи. Підпорядковувалось Українському промисло-
вому об’єднанню пиво-безалкогольної промисловості Мінхарчопрому УРСР, з 
1986 р. – Республіканському промисловому об’єднанню пиво-безалкогольної та 
місцевої промисловості Держагропрому УРСР.
Основні функції: організація виробництва пива та безалкогольних напоїв, роз-
ширення асортименту, поліпшення якості продукції, освоєння нових потужнос-
тей виробництва.

Накази, інструкції Міністерства харчової промисловості УРСР, Укрпи-
вопрому, директорів об’єднання та Луцького пивзаводу з виробничих питань. 
Технічні промислово-фінансові плани. Плани з виробництва. Відомості про ви-
робничі потужності Луцького та Павлівського пивзаводів (1986 – 1988). Акти 
здачі в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. Документи з раціоналіза-
ції та винахідництва (заяви, розрахунки, акти). Штатні розписи, кошториси ад-
міністративно-господарських витрат об’єднання та підвідомчих підприємств. 
Соціалістичні зобов’язання. Річні бухгалтерські звіти. Річні статистичні звіти 
по всіх галузях господарства, про впровадження нової техніки та передових 
технологій, про роботу з кадрами. Документи первинної організації науково-
технічного товариства (плани, протоколи, звіти). Документи про роботу проф-
спілки (протоколи, кошториси, звіти).

Луцький державний пивоварний завод № 1, м. Луцьк
Ф. Р-47, 1 спр., 1940 р. Опис. Укр., рос. мови.

Річний звіт пивоварного заводу.
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Луцький пивоварний завод Волинського обласного управління 
харчової промисловості, м. Луцьк
Ф. Р-952, 308 спр., 1944 – 1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Пивоварний завод Вацлава Земана заснований на початку ХІХ ст. У 1898 році 
завод було розширено, побудовано головний корпус. Відповідно до постанови 
Волинського облвиконкому від 6 вересня 1940 р. № 739 пивзавод було націо-
налізовано і підпорядковано облхарчопрому. З 1944 р. – Луцький державний 
пивоварний завод № 2 Волинського облхарчопрому, з 1947 р. – Луцький держав-
ний пивоварний завод № 2 Львівського міжобласного пивоварного тресту «Укр-
головпиво», з 1955 р. – Луцький пивоварний завод Львівського міжобласного 
пивтресту «Укрголовпиво». Згідно з постановою РМ УРСР від 28 червня 1957 р. 
№ 640, рішенням Волинського облвиконкому від 11 липня 1957 р. № 556 пивза-
вод передано з Львівського міжобласного пивоварного тресту в підпорядкуван-
ня управління промисловості продовольчих товарів Волинського облвиконкому. 
Відповідно до постанови РМ УРСР від 24 січня 1963 р. № 80 «Питання місцевої 
промисловості» та рішення облвиконкому від 22 лютого 1963 р. № 131 завод 
переданий у відання Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою РМ УРСР 
від 4 грудня 1965 р. № 1183 переданий з Львівського раднаргоспу у підпоряд-
кування Міністерства харчової промисловості УРСР. Відповідно до постанови 
РМ УРСР від 10 січня 1966 р. № 33 завод передано в підпорядкування Волинсь-
кого облвиконкому.
Спеціалізувався на виробництві пива.

Рішення виконкомів Волинської обласної та Луцької міської рад депу-
татів трудящих, накази, вказівки, інструкції Головного управління пивоварної 
промисловості, Львівського міжобласного тресту пивоварної промисловості, 
Волинського тресту промпродтоварів. Накази директора з основної діяльності. 
Річні плани виробництва, техпромфінплани, звіти про їх виконання. Харак-
теристика заводу (1947). Титульні списки, плани фінансування капітального 
будівництва. Документи про будівництво дріжджового заводу в с. Боратин 
Луцького району (1959 – 1963), акти введення в дію закінченого будівництва 
(1963). Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. 
Положення про реєстрацію Ковельської оптової бази «Головторгвино» (1953). 
Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Матеріали з раціоналізації 
та винахідництва (креслення, протоколи засідань технічної ради, розрахунки). 
Норми виробітку, розцінки. Місячні технічно-хімічні звіти. Звіти з охорони 
праці й техніки безпеки. Річні бухгалтерські звіти з додатками. Протоколи за-
гальних профспілкових зборів і засідань заводського комітету, соціалістичні 
зобов’язання колективу, кошториси витрат, річний фінансовий звіт.

Павлівський пивоварний завод Волинського обласного управління 
харчової промисловості, с. Павлівка Локачинського району 
Волинської області
Ф. Р-2641, 50 спр., 1959 – 1965 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Павлівський пивзавод управління промпродтоварів виконкому Волинської об-
ласної Ради депутатів трудящих розпочав діяльність відповідно до рішення обл-
виконкому від 26 червня 1959 р. № 650. Відповідно до постанови РМ УРСР від 
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24 січня 1963 р. № 80 «Питання місцевої промисловості» та рішення облвикон-
кому від 22 лютого 1963 р. № 131 Павлівський пивоварний завод переданий у 
відання Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою РМ УРСР від 4 грудня 
1965 р. № 1183 переданий з Львівського раднаргоспу у підпорядкування Мініс-
терства харчової промисловості УРСР, відповідно до постанови РМ УРСР від 
10 січня 1966 р. № 33 переданий у підпорядкування Волинського облвиконко-
му. Знаходився у с. Павлівка Нововолинського району, з 1963 р. – Горохівського 
району, з 1965 р. – Локачинського району.
Спеціалізувався на виробництві пива.

Постанови, рішення Волинського облвиконкому, накази обласного уп-
равління промисловості продовольчих товарів. Річні промислово-фінансові 
плани. Протокол засідання ради економічного аналізу (1964). Штатні розписи, 
кошториси адміністративно-господарських витрат. Матеріали з раціоналізації 
та винахідництва (заявки, протоколи, акти). Звіти про чисельність робітників і 
службовців. Річні бухгалтерські звіти. Документи про роботу профспілки (про-
токоли, соціалістичні зобов’язання, списки передовиків виробництва, пред-
ставлених для заохочення).

Державний Луцький спиртогорілчаний комбінат, м. Луцьк
Ф. Р-949, 617 спр., 1944 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Луцький спиртолікерогорілчаний комбінат заснований на базі колишньої бровар-
ні Шнайдера відповідно до постанови Волинського облвиконкому від 25 вере-
сня 1944 р. № 233 та постанови РНК УРСР від 10 серпня 1945 р. № 1233. Підпо-
рядковувався Наркомату харчової промисловості УРСР, з 1946 р. – Міністерству 
смакової промисловості УРСР, з 1949 р. – Міністерству харчової промисловості 
УРСР. У 1951 р. увійшов до складу Львівського міжобласного тресту спирто-
вої промисловості як Луцький спиртогорілчаний комбінат. З 1954 р. входив у 
систему Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР. Відповідно 
до постанови РМ УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 Луцький спиртогорілча-
ний комбінат передано у підпорядкування раднаргоспу Львівського економіч-
ного адміністративного району. У зв’язку зі створенням Львівського виробни-
чого об’єднання лікеро-горілчаної промисловості – фірми «Дністер» (постанова 
Львівського раднаргоспу від 17 липня 1962 р. № 369), Луцький спиртогорілча-
ний комбінат увійшов до складу об’єднання як його філіал. Згідно з постановою 
РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1183 комбінат передано з Львівського раднар-
госпу у підпорядкування Міністерства харчової промисловості УРСР. З 1976 р. 
– Луцький спиртогорілчаний завод промислового об’єднання «Укрлікергорілка» 
Міністерства харчової промисловості УРСР. Відповідно до наказу Міністерства 
харчової промисловості УРСР від 18 березня 1981 р. № 78, наказу Українського 
промислового об’єднання «Укрлікергорілка» від 20 березня 1981 р. № 26 ут-
ворено Луцький спиртогорілчаний комбінат, до складу якого увійшли Луцький 
спиртогорілчаний завод (головне підприємство) і Боратинський дріжджовий 
завод. З 1986 р. комбінат перейшов у підпорядкування Держагропрому УРСР, 
з 1992 р. увійшов до складу концерну «Укрспирт» Держхарчопрому України. 
17 лютого 1993 р. зареєстрований у виконкомі Луцької міської Ради як Держав-
ний Луцький спиртогорілчаний комбінат.
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Займався виробництвом спирту, горілчаних виробів, вуглекислоти, барди, ефірів 
та сивушного масла.

Накази, директиви, розпорядження Міністерства харчової промисло-
вості УРСР, Львівського раднаргоспу, Львівської фірми «Дністер», Львівського 
міжобласного тресту спиртової промисловості. Накази з основної діяльності. 
Промислово-фінансові плани, плани виробництва. Протоколи засідань і звіти 
групи народного контролю. Протоколи виробничих нарад, засідань інвентари-
заційної комісії. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Матеріали про перехід на п’ятиденний робочий тиждень (1966). Кош-
ториси, проекти капітального будівництва. Документи з капітального ремонту 
та реконструкції комбінату (рішення міськради, протоколи засідань техніч-
ної ради, листування). Соціалістичні зобов’язання колективу та звіти про їх 
виконання. Протоколи засідань «Дня якості». Плани впровадження заходів з 
наукової організації праці. Матеріали з раціоналізації та винахідництва (заяв-
ки, креслення, рішення, звіти). Документи з охорони праці та техніки безпеки 
(плани заходів, накази, акти перевірок, звіти). Статистичні звіти про виконан-
ня планів з праці, собівартості та якості продукції, виконання норм виробітку. 
Акти комплексних ревізій фінансово-господарської діяльності. Річні бухгал-
терські звіти. Документи про роботу профспілки (протоколи, плани роботи, 
кошториси витрат, статистичні та фінансові звіти). Документи первинної ор-
ганізації науково-технічного товариства (плани, протоколи, звіти).

Виробничо-комерційна фірма «Луцьккондитер» ЛТД, м. Луцьк
Ф. Р-3299, 638 спр., 1969 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до рішення Волинського облвиконкому від 4 лютого 1969 р. № 52 
та наказу Волинського обласного управління харчової промисловості від 28 
лютого 1969 р. № 15 кондитерський цех Луцького міськхарчокомбінату, який 
було побудовано у 1963 р., з 1 березня 1969 р. виділено на самостійний баланс 
і перейменовано в Луцьку кондитерську фабрику з підпорядкуванням Волинсь-
кому обласному управлінню харчової промисловості. Згідно з розпорядженням 
РМ УРСР від 4 грудня 1970 р. № 1072-р, розпорядженням Волинського облви-
конкому від 24 грудня 1970 р. № 640-р Луцька кондитерська фабрика передана 
у підпорядкування Головного управління кондитерської промисловості «Укрго-
ловкондитер». Згідно з рішенням трудового колективу Луцької кондитерської 
фабрики від 12 серпня 1992 р. та розпорядженням Луцького міськвиконкому 
від 28 вересня 1992 р. № 268-р зареєстровано організацію орендарів майнового 
комплексу Луцької кондитерської фабрики. Розпорядженням Луцького міськви-
конкому від 25 листопада 1992 р. № 322-р зареєстровано орендне підприємство 
«Луцька кондитерська фабрика». Відповідно до рішення засновників від 12 січня 
1994 р. № 1 та розпорядження Луцького міськвиконкому від 4 квітня 1994 року 
№ 84-р засноване Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-ко-
мерційна фірма «Луцьккондитер» (скорочено – Виробничо-комерційна фірма 
«Луцьккондитер» ЛТД), яка є правонаступником майнових прав та обов’язків 
орендного підприємства «Луцька кондитерська фабрика».
Займалася виробництвом цукерок, карамелі, мармеладу, східних солодощів, 
тортів, тістечок, кексів, рулетів, пряників, вафель.
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Накази Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управ-
ління кондитерської промисловості, обласного управління харчової промисло-
вості, управління державної інспекції з якості товарів і торгівлі у Волинській 
області. Рішення Луцького міськвиконкому. Накази, розпорядження з основної 
діяльності. Документи про створення Луцької кондитерської фабрики (рішен-
ня облвиконкому, накази, акти) (1969). Статут Луцької кондитерської фабри-
ки (1971), виробничо-комерційної фірми «Луцьккондитер» ЛТД (1994). Про-
токоли засідань дирекції фірми (1995 – 1998). Техпромфінплани; річні плани 
організаційно-технічних заходів (1969 – 1972), соціально-економічного роз-
витку, виробництва промислової продукції. П’ятирічний план випуску конди-
терських виробів (1971 – 1975). Листування з Волинською обласною конторою 
Держбанку СРСР з питань розширення, переобладнання виробництва, впро-
вадження нової техніки (1970), обласним управлінням харчової промисловості, 
головним управлінням кондитерської промисловості про діяльність підпри-
ємства, розширення асортименту і освоєння нових видів продукції, економію 
сировини. Документи про виробництво продукції з олімпійською символікою 
(інформації, листування, дипломи, прейскуранти) (1980). Інформації Волинсь-
кому облвиконкому про економічні зв’язки із зарубіжними країнами та союз-
ними республіками (1981), про роботу фабрики. Протоколи виробничих нарад, 
«Дня оцінки якості». Буклет «Луцька кондитерська фабрика» (1998). Докумен-
ти з раціоналізації та винахідництва (накази, заявки, акти впровадження, зві-
ти), журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні плани та звіти 
про впровадження нової техніки. Плани та звіти з охорони праці та техніки 
безпеки. Норми виробітку і розцінок на кондитерські вироби. Статистичні зві-
ти про виконання норм витрат палива, тепло та електроенергії; економію ма-
теріальних ресурсів; постачання сировини і матеріалів; реалізацію продукції. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Положен-
ня про оплату праці та преміювання робітників і службовців. Плани підготов-
ки і підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти про роботу з кадрами. Річні 
бухгалтерські звіти з основної діяльності, баланси виробничих потужностей. 
Документи про роботу первинної організації науково-технічного товариства 
(протоколи, плани, звіти); ради трудового колективу (протоколи, доповіді, пос-
танови). Протоколи засідань громадського суду (1996 – 1997). Документи про 
роботу профспілки (протоколи загальних зборів і засідань фабричного комітету, 
плани роботи, кошториси витрат, фінансові звіти). Соціалістичні зобов’язання 
колективу. Колективні договори та підсумки перевірки їх виконання. Докумен-
ти групи народного контролю (протоколи, плани, доповіді).

Ковельський завод кормових додатків «Ветсанзавод», м. Ковель 
Волинської області
Ф. Р-3479, 150 спр., 1977 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У серпні 1977 р. було розпочато будівництво та створена дирекція по будівниц-
тву Ковельського заводу з виробництва м’ясокісткового борошна Міністерства 
сільського господарства УРСР. 30 грудня 1978 р. Ковельський завод з виробниц-
тва м’ясокісткового борошна «Ветсанутильзавод» було введено в експлуата-
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цію. Відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу (протокол № 5 
від 6 грудня 1988 р.) та рішення Держагропрому УРСР від 29 грудня 1988 р. 
№ 36-24-12/6705 завод переданий в оренду трудовому колективу і отримав назву 
орендне підприємство – Ковельський завод кормових додатків «Ветсанзавод». Ста-
тут підприємства затверджений на загальних зборах членів орендного колективу 
6 лютого 1990 р. і рішенням Ковельського райвиконкому від 22 лютого 1990 р. № 43. 
З 1991 р. підпорядковувався Міністерству сільського господарства та продовольства 
України, з 1997 р. – Міністерству агропромислового комплексу України.
Завод займався термічним знезаражуванням трупів тварин і нехарчових відходів 
тваринного походження, їх подальшою переробкою на сухий тваринний корм, 
технічний жир, м’ясо-кісткове борошно; забезпеченням екологічного та санітар-
ного благополуччя населених пунктів, тваринницьких ферм, птахофабрик, під-
приємств із забою і переробки тварин, селянських та фермерських господарств; 
запобіганням розповсюдженню спалахів інфекційних хвороб як серед людей, 
так і серед тварин.

Накази з основної діяльності. Документи координаційної групи заводу з 
розробки та впровадження комплексної системи управління (положення, план, 
акт) (1983). Техпромфінплани, аналізи виконання основних показників. Плани 
виробництва промислової продукції та її реалізації. Річні плани з праці. Штат-
ні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Положення про 
преміювання працівників заводу. Титульний список перехідного будівництва 
невиробничого призначення (1980). Статистичні звіти про випуск продукції, 
витрати на виробництво, експорт продукції. Річні бухгалтерські звіти. Плани 
заходів з техніки безпеки і промислової санітарії. Документи з раціоналізації 
(заяви, кошториси, розрахунки, схеми, акти впроваджень). Протоколи загаль-
них профспілкових зборів, засідань заводського комітету. Колективні договори. 
Плани заходів з питань удосконалення роботи групи народного контролю.

ТРАНСПОРТ

Відділ шосейних шляхів союзного значення Волинської області, 
м. Луцьк
Ф. Р-63, 465 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1954 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відділ шосейних шляхів Управління Народного комісаріату внутрішніх справ по 
Волинській області був утворений у 1939 році. Тимчасово припиняв свою діяль-
ність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Відповідно до наказу 
Управління шосейних доріг Народного комісаріату Внутрішніх справ УРСР від 
12 лютого 1944 № 60 р. та постанови Ради Народних Комісарів Української РСР 
і Центрального Комітету КП(б)У від 15 травня 1944 р. № 493 було поновлено 
роботу Волинського відділу шосейних шляхів Управління Народного комісаріату 
внутрішніх справ УРСР, з 1946 р. – Відділ шосейних шляхів Управління Мініс-
терства внутрішніх справ УРСР по Волинській області. Згідно з постановою Ради 
Міністрів СРСР від 26 серпня 1953 р. № 2281, наказів Міністерства автомобіль-
ного транспорту і шосейних доріг СРСР від 28 серпня 1953 р. № 3 від 18 вересня 
1953 р. № 12, Управління шосейних шляхів УРСР від 30 грудня 1953 р. № 88 
– Відділ шосейних шляхів союзного значення Волинської області.
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Керував діяльністю шляхових експлуатаційних дільниць, відав ремонтом і утри-
манням шляхів союзного значення, а також штучних шляхових споруд.
Ліквідований в 1954 році.

Накази, директивні вказівки Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних шляхів УРСР, постанови виконкому Волинської обласної Ради депу-
татів трудящих. Протоколи виробничо-технічних нарад (1948 – 1953). Листу-
вання з шляхово-експлуатаційними дільницями про будівництво та ремонт 
шляхів, мостів, вивезення будівельних матеріалів. Будівельно-фінансові пла-
ни (1944 – 1951), плани та робочі креслення мостів через річки Турія, Стохід, 
Стир (1940). Списки шляхів і мостів Волинської області (1940). Титульні спис-
ки доріг. Акти весняного і осіннього огляду доріг. Звіти з техніки безпеки, з 
кадрів. Штатні розписи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти. Накази з осо-
бового складу (1950 – 1954).

Волинське обласне об’єднання державних дорожніх підприємств, 
м. Луцьк
Ф. Р-675, 3679 спр., 1944 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Обласний шляховий відділ виконкому Волинської обласної Ради депутатів тру-
дящих був утворений в 1939 році на підставі постанови Ради Народних Комі-
сарів Української РСР від 19 травня 1938 р. № 742 «Про утворення Головного 
шляхового управління при Раднаркомі УРСР, Шляхового управління при РНК 
Молдавської АРСР і шляхових відділів при облвиконкомах». Тимчасово припи-
няв діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Поновив 
свою діяльність після визволення області відповідно до постанови облвикон-
кому від 15 листопада 1944 року № 306. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 23 червня 1953 р. № Ч – 1244 та рішенням Волинського обл-
виконкому від 13 липня 1953 р. № 773 – Відділ шляхового і транспортного госпо-
дарства Волинського облвиконкому. На підставі Ради Міністрів Української РСР 
від 13 жовтня 1953 р. № 2152 створено Волинське обласне управління автомо-
більного транспорту і шосейних шляхів, з лютого 1963 р. – Обласне управління 
будівництва і експлуатації шосейних шляхів облвиконкому. На підставі постано-
ви Ради Міністрів Української РСР «Про удосконалення і зміцнення структури 
обласних і районних шляхових органів» від 29 липня 1968 р. № 384 – Волинське 
обласне управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів. Відповід-
но до постанови Ради Міністрів Української РСР від 14 листопада 1974 р. і рі-
шення Волинського облвиконкому від 20 листопада 1974 р. – Волинське обласне 
виробниче управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів. Згідно 
з постановою Ради Міністрів Української РСР від 29 грудня 1987 року № 429 та 
наказом Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР від 
30 грудня 1987 р. № 355 – Волинське обласне виробниче об’єднання будівниц-
тва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів. Відповідно до Закону УРСР 
«Про підприємства в Українській РСР», постанови ради концерну від 26 липня 
1991 р. № 1, постанови президії концерну «Укршляхбуд» від 28 жовтня 1991 р. 
№ 48 – перейменоване у Волинське обласне виробниче управління з будівниц-
тва, ремонту і експлуатації автомобільних доріг. Згідно з наказом Міністерства 
транспорту України від 28 березня 2000 р. № 121 було ліквідоване Волинське 
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обласне управління з будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних доріг 
та створене Волинське обласне об’єднання державних дорожніх підприємств.
Займалося будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних і шосейних 
доріг союзного, республіканського і місцевого значення.

Накази з основної діяльності. Положення про відділ (1951). Акти, ві-
домості про збитки, завдані шляховому господарству області нацистськими 
окупантами в 1941 – 1944 рр. Плани будівництва доріг, протоколи засідань 
технічних і виробничих нарад. Норми виробітку навантажувальних робіт 
на будівництві доріг. Списки мережі доріг, мостів (1973 – 1977). Інформації, 
довідки, листування про виконання плану дорожніх робіт, наявність в області 
доріг з твердим покриттям, під’їздів до сіл, стан їх експлуатації. Акти здачі 
в експлуатацію автомобільних доріг. Зведені статистичні звіти про кількість 
робітників і розподіл їх за професіями. Звіти, інформації про роботу з кадрами. 
Штатні розклади і кошториси витрат. Звіти з основної діяльності управління і 
райвідділів. Документи про роботу профспілкової організації (протоколи, кош-
ториси, звіти та ін.).

Районні відділи будівництва і експлуатації автомобільних шляхів
26 фондів, 1967 спр., 1940, 1944 – 1974 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-1903, 72 спр., 1944 – 1959 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-716, 95 спр., 1944 – 1965 рр.
Голобський, ф. Р-2223, 22 спр., 1950 – 1959 рр.
Головнянський, ф. Р-1981, 53 спр., 1945 – 1958 рр.
Горохівський, ф. Р-1901, 287 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1974 рр.
Заболоттівський, ф. Р-291, 33 спр., 1940, 1946 – 1958 рр.
Іваничівський, ф. Р-1640, 51 спр., 1948 – 1962 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2072, 28 спр., 1945 – 1952 рр.
Ковельський, ф. Р-1005, 130 спр., 1945 – 1966 рр.
Колківський, ф. Р-1392, 60 спр., 1945 – 1962 рр.
Луківський, ф Р-3016, 67 спр., 1944 – 1959 рр.
Луцький, ф. Р-1905, 31 спр., 1958 – 1962 рр.
Локачинський, ф. Р-1377, 37 спр., 1958 – 1967 рр.
Любомльський, ф. Р-1128, 106 спр., 1944 – 1960 рр.
Маневицький, ф. Р-2319, 83 спр., 1944 – 1962 рр.
Оваднівський, ф. Р-1376, 3 спр., 1956 – 1958 рр.
Олицький, ф. Р-892, 52 спр., 1944 – 1955 рр.
Ратнівський, ф. Р-437, 40 спр., 1946 – 1952, 1965 – 1968 рр.
Рожищенський, ф. Р-526, 168 спр., 1945 – 1952, 1954 – 1967 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1904, 36 спр., 1951 – 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-537, 14 спр., 1944 – 1948 рр.
Теремнівський, ф. Р-928, 20 спр., 1948 – 1952 рр.
Торчинський, ф. Р-1451, 92 спр., 1945 – 1962 рр.
Турійський, ф. Р-2549, 194 спр., 1944 – 1974 рр.
Цуманський, ф. Р-448, 92 спр., 1944 – 1962 рр.
Шацький, ф. Р-1490, 101 спр., 1944 – 1962 рр.

Районні шляхові відділи виконкомів районних рад депутатів трудящих були утво-
рені в 1939 році відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Української 
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РСР від 19 травня 1938 р. № 742. Згідно з рішенням Волинського облвиконкому 
від 13 липня 1953 р. № 773 – відділи шляхового і транспортного господарства 
райвиконкомів, з 1963 р. – районні відділи будівництва і експлуатації шосейних 
шляхів, з 1968 р. – районні відділи будівництва і експлуатації автомобільних 
шляхів.
Проводили будівництво та ремонт шосейних і ґрунтових шляхів, мостів. 

Накази, директивні вказівки Волинського обласного управління авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг. Протоколи засідань балансових ко-
місій. Плани будівництва і ремонту доріг та звіти про їх виконання. Акти здачі 
в експлуатацію автомобільних доріг. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти. Документи про роботу профспілкових організацій (прото-
коли, кошториси, звіти та ін.).

Волинське шляхово-будівельне управління № 1, м. Луцьк
Ф. Р-2365, 204 спр., 1949 – 1966 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Машинно-шляхова станція № 24 Українського республіканського спеціалізова-
ного тресту з механізованого виробництва земляних робіт Головного шляхово-
го управління при Раді Міністрів УРСР була створена відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 19 квітня 1948 р. № 617. Згідно з наказом 
Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР від 14 жовтня 
1960 р. № 427 перейменована на Волинське шляхово-будівельне управління № 1 
Українського тресту з будівництва автомобільних шляхів і мостів «Укр шляхбуд» 
Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР.
Займалося будівництвом і відбудовою автомобільних шляхів республіканського, 
обласного та районного значення.

Накази Українського республіканського спеціалізованого тресту з ме-
ханізованого виробництва земляних робіт, Українського тресту з будівництва 
автомобільних шляхів і мостів «Укршляхбуд». Накази начальника з основної 
діяльності. Положення про машинно-шляхову станцію. Протоколи засідань 
виробничих нарад. Плани підрядних і будівельних робіт. Титульні списки капі-
тального будівництва. Акти прийому в експлуатацію ділянок і доріг. Докумен-
ти (протоколи, звіти, показники та ін.) з раціоналізації та винахідництва. Ста-
тистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань будівельного комітету 
профспілки. Колективні договори.

Управління магістральних автомобільних доріг № 10 
«Десятий Упрдор», м. Луцьк
Ф. Р-3156, 843 спр., 1970 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Десяте експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг «Упрдор № 10» 
Головного управління експлуатації магістральних шляхів Міністерства будів-
ництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР було утворене відповідно 
до наказу Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР 
від 29 грудня 1970 р. № 356, з 1976 р. – Управління автомобільних доріг № 10 
«Десятий Упрдор» Республіканського об’єднання з будівництва, ремонту та ек-
сплуатації магістральних шляхів «Укрмагістраль» Міністерства будівництва і 
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експлуатації автомобільних доріг УРСР, з 1991 р. – Управління магістральних 
автомобільних доріг № 10 «Десятий Упрдор».
Розвивало мережу автомобільних доріг загального користування, мостів, штуч-
них споруд, утримувало її в належному технічному стані, створювало умови для 
безперервного та безпечного руху транспорту на них.
Відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 28 березня 2000 р. 
№ 121 «Про структуру управління дорожнім комплексом України» було лікві-
довано Управління магістральних доріг № 10 «Десятий Упрдор», а на його базі 
створена Адміністрація автомобільних доріг у Волинській області.

Накази, рішення Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних 
доріг УРСР та Головного управління експлуатації магістральних доріг. Накази 
з основної діяльності. Інформації, доповідні записки Міністерству будівниц-
тва і експлуатації автомобільних доріг УРСР, Волинському обкому Компартії 
України про технічний стан автомобільних доріг, про реконструкцію автомо-
більних доріг. Протоколи засідань технічної ради. Річні виробничі плани. Про-
токоли засідань техніко-економічної ради будівельної лабораторії. Документи 
(накази, інформації, плани та ін.) з раціоналізації та винахідництва, наукової 
організації праці, про проведення громадського огляду використання резервів 
виробництва і режиму економії, про перехід на нові умови оплати праці. Ти-
тульні списки капітального будівництва. Статистичні звіти. Річні звіти про ро-
боту з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти 
управління та підвідомчих організацій. Документи про роботу профспілкової 
організації (протоколи, кошториси, звіти).

Волинське обласне виробниче об’єднання пасажирського 
автотранспорту «Волиньпасавтотранс» 30200, м. Луцьк
Ф. Р-1387, 1102 спр., 1945 – 1948, 1955 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. 
мови.
Волинський обласний трест автомобільного транспорту був утворений в 
1939 році відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Української РСР від 
9 серпня 1939 р. № 845 «Про структуру Народного комісаріату автомобільного 
транспорту». Тимчасово припиняв свою діяльність у зв’язку з нацистською оку-
пацією Волинської області. Поновив роботу в квітні 1944 р. В 1948 році Волин-
ський обласний автомобільний трест реорганізований у Ровенський міжоблас-
ний автомобільний трест. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української 
РСР від 1 липня 1955 р. № 808, наказу Міністерства автомобільного транспорту і 
шосейних доріг УРСР від 1 липня 1955 р. № 147 «Про реорганізацію Ровенсько-
го міжобласного автотресту» був утворений Волинський обласний автомобіль-
ний трест, з 1963 р. – Волинський виробничий обласний автомобільний трест. 
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 5 січня 1966 р. № 19, 
наказами Міністерства автомобільного транспорту і шосейних шляхів УРСР від 
10 січня 1966 р. № 12, Волинського виробничого управління автомобільного 
транспорту від 15 січня 1966 р. № 11 – реорганізований у Волинське виробниче 
управління автомобільного транспорту, з 1970 р. – Волинське обласне виробни-
че управління автомобільного транспорту. Відповідно до наказу Міністерства 
автомобільного транспорту УРСР від 1 червня 1973 р. № 163 перейменоване 
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у Волинське обласне виробниче управління пасажирського автотранспорту 
02100. Згідно з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 21 
листопада 1975 р. № 288 перейменоване у Волинське обласне управління паса-
жирського автотранспорту. Відповідно до наказів Міністерства автомобільного 
транспорту УРСР від 28 квітня 1978 р. № 114, Волинського обласного управлін-
ня пасажирського автомобільного транспорту від 18 липня 1978 р. № 190 ство-
рене Волинське обласне виробниче об’єднання пасажирського автотранспорту 
«Волиньпасавтотранс» 30200.
Здійснювало через автопідприємства перевезення пасажирів та багажу, забезпе-
чувало виконання встановлених планових завдань за всіма показниками, підви-
щувало ефективність транспортного обслуговування на основі досягнень науки, 
техніки і передового досвіду.
Ліквідоване відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту 
УРСР від 20 березня 1986 р. № 57 «Про удосконалення управління автомобіль-
ним транспортом загального користування» з передачею функцій обласному уп-
равлінню автомобільного транспорту.

Накази, постанови Міністерства автомобільного транспорту і шосейних 
доріг УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР. Накази з основ-
ної діяльності. Протоколи засідань комісії із запобігання аварійності і травма-
тизму. Плани, звіти, аналізи, відомості про обсяги вантажних і пасажирських 
перевезень, роботу АТП, СТО, автостанцій, автоколон. Річні титульні списки, 
плани по праці. Документи про впровадження нової техніки (накази, акти, 
розрахунки). Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти об’єднання та підвідомчих 
автотранспортних підприємств. Документи про роботу профспілкової органі-
зації (протоколи, кошториси, звіти та ін.).

Волинське територіально-виробниче об’єднання автомобільного 
транспорту, м. Луцьк
Ф. Р-3455, 359 спр., 1986 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне управління автомобільного транспорту було утворене згідно 
з наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 20 березня 1986 р. 
№ 57 «Про удосконалення управління автомобільним транспортом загального 
користування» на базі Волинського обласного виробничого об’єднання вантаж-
ного автотранспорту і Волинського обласного управління автомобільного транс-
порту. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 29 грудня 
1987 р. № 428, наказу Волинського обласного управління автомобільного транс-
порту від 31 грудня 1987 р. № 695 ліквідоване Волинське обласне управління ав-
томобільного транспорту та на його базі утворене Волинське державне виробни-
че об’єднання автомобільного транспорту. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 22 липня 1988 року № 195 та наказом Міністерства транс-
порту УРСР від 27 липня 1988 р. № 3 – Волинське територіально-виробниче 
об’єднання автомобільного транспорту.
Створювало умови для безперервного і безпечного руху транспорту на автодо-
рогах загального користування, здійснювало внутрішні і міжнародні перевезен-
ня пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
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Накази з основної діяльності. Постанови спільних засідань адміністрації 
і обкому профспілки працівників автотранспорту і шосейних доріг. Протоколи 
засідань комісії із запобігання аварійності і травматизму на автотранспорті. Ін-
формації і довідки Міністерству автомобільного транспорту УРСР про роботу 
управління. Річні плани реалізації платних послуг населенню, автоперевезень, 
капітального будівництва, з раціоналізації і винахідництва. Річні техніко-еконо-
мічні плани. Річні статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні 
бухгалтерські звіти об’єднання та підвідомчих підприємств. Документи (про-
токоли, кошториси, фінансові звіти) про роботу профспілкової організації.

Луцьке транспортно-експедиційне агентство, м. Луцьк
Ф. Р-405, 22 спр., 1948 – 1954 рр. Опис. Рос. мова.
Луцьке транспортно-експедиційне агентство транспортно-експедиційної кон-
тори з використання пустих пробігів відомчого автотранспорту Ровенського 
міжобласного автомобільного тресту Міністерства автомобільного транспорту 
УРСР було створене відповідно до наказу Ровенського міжобласного автомо-
більного тресту Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 10 грудня 
1948 р. № 173.
Виконувало в межах своєї діяльності міські, міжміські і міжобласні пасажирські 
автоперевезення, експедиційні перевезення для установ і підприємств.
Ліквідоване в 1954 році з передачею функцій Луцькій автотранспортній конторі 
Ровенського міжобласного автомобільного тресту.

Накази з основної діяльності. Штатні розписи, кошторис витрат, річні 
бухгалтерські звіти. Документи (накази, особові рахунки) з особового складу.

Волинське обласне підприємство автобусних станцій 10799, м. Луцьк
Ф. Р-3145, 487 спр., 1969 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське виробниче госпрозрахункове об’єднання автобусних станцій  було 
утворене відповідно до наказів Міністерства автомобільного транспорту УРСР 
від 26 лютого 1969 р. № 69, Волинського виробничого управління автотранс-
порту від 8 жовтня 1969 р. № 494. Згідно з наказом Міністерства автомобіль-
ного транспорту УРСР від 21 листопада 1975 р. № 288 перейменоване у Во-
линське обласне об’єднання автобусних станцій, з 1977 р. – Волинське обласне 
об’єднання автобусних станцій 02199. На підставі наказів Міністерства автомо-
більного транспорту УРСР від 28 квітня 1978 р. № 114, Волинського обласно-
го управління пасажирського автомобільного транспорту від 18 липня 1978 р. 
№ 190 перейменоване у Волинське обласне об’єднання автобусних станцій 
30299. Відповідно до наказу Волинського обласного управління автотранспорту 
від 14 травня 1986 р. № 15 – Волинське обласне об’єднання автобусних станцій 
10799. Згідно з наказами Волинського територіально-виробничого об’єднання 
автотранспорту від 22 листопада 1991 р. № 284, обласного об’єднання автобус-
них станцій 10799 від 5 грудня 1991 р. № 115-од перейменоване на Волинське 
обласне підприємство автобусних станцій 10799.
Займалося забезпеченням рентабельного використання пасажирського авто-
транспорту на лініях міжміських і приміських сполучень, керувало роботою 
автобусних станцій області.
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Відповідно до наказів Міністерства транспорту України від 6 липня 1994 р. 
№ 348 «Про реорганізацію підприємств обласних автобусних станцій», Волин-
ського територіально-виробничого об’єднання автотранспорту від 22 липня 
1994 р. № 88 Волинське обласне підприємство автобусних станцій реорганізова-
не у структурний підрозділ Волинського територіально-виробничого об’єднання 
автотранспорту.

Накази з основної діяльності. Положення, статут об’єднання (1971, 
1991). Виробничі плани і звіти, статистичні звіти з основної діяльності. Інфор-
мації про громадський огляд культури обслуговування пасажирів; колективні 
договори, звіти про їх виконання. Річні звіти про надходження і впровадження 
раціоналізаторських пропозицій. Документи про роботу ради трудового колек-
тиву, з охорони праці і техніки безпеки, про підготовку і підвищення кваліфіка-
ції кадрів (протоколи, довідки, звіти та ін.). Штатні розписи, кошториси витрат, 
річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи про роботу проф-
спілкової організації (протоколи, кошториси, звіти).

Волинське обласне виробниче об’єднання вантажного 
автотранспорту «Волиньвантажавтотранс» 10200, м. Луцьк
Ф. Р-3164, 564 спр., 1973 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне виробниче об’єднання вантажного автотранспорту 02660 
було утворене відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту 
УРСР від 1 червня 1973 р. № 163. Відповідно до наказу Міністерства автомо-
більного транспорту УРСР від 28 квітня 1978 р. № 114 – Волинське обласне 
виробниче об’єднання вантажного автотранспорту «Волиньвантажавтотранс» 
10200.
Ліквідоване відповідно до наказу Міністерства автомобільного транспорту 
УРСР від 20 березня 1986 р. № 57 «Про удосконалення управління автомобіль-
ним транспортом загального користування» з передачею функцій обласному уп-
равлінню автомобільного транспорту.

Накази з основної діяльності. Перспективні і річні плани-звіти роботи 
автотранспорту. Статистичні звіти і аналізи про виконання плану перевезень, 
про наявність вантажного автотранспорту, про впровадження нової техніки, 
рацпропозицій, охорону праці і техніки безпеки; про виконання норм виробіт-
ку, собівартості вантажних перевезень, витрат палива, теплоенергії, електрое-
нергії. Колективні договори автопідприємств. Штатні розписи, кошториси вит-
рат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) 
про роботу профспілкової організації.

Волинське обласне міжгосподарське об’єднання 
по агропромисловому будівництву і ремонту сільських шляхів 
«Волиньагрошляхбуд», м. Луцьк
Ф. Р-3148, 848 спр., 1968 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Госпрозрахункове шляхово-будівельне управління Волинського облміжколго-
спбуду було утворене відповідно до рішення Волинського облвиконкому від 
23 січня 1968 р. № 29. Згідно з постановою правління Волинського обласного 
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міжколгоспного об’єднання з будівництва від 14 вересня 1968 р. та рішенням 
Волинського облвиконкому від 17 вересня 1968 р. № 427 – Волинський облас-
ний міжколгоспний шляхово-будівельний трест «Облміжколгоспшляхбуд». 
Відповідно до постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради 
Міністрів Української РСР від 10 грудня 1985 р. № 429, рішення Волинського 
облвиконкому від 24 лютого 1986 р. № 68 було створено Волинський обласний 
агропромисловий шляхово-будівельний трест «Волиньагрошляхбуд». Згідно з 
рішеннями установчої конференції уповноважених представників організацій-
засновників – районних шляхових госпрозрахункових дільниць колишнього 
тресту «Волиньагрошляхбуд» від 13 грудня 1991 р. № 2 та Луцького міськвикон-
кому від 4 січня 1992 р. № 7 – Волинське обласне агропромислове об’єднання 
по будівництву і ремонту сільських шляхів «Волиньагрошляхбуд». Відповідно 
до постанови конференції уповноважених представників-учасників об’єднання 
«Волиньагрошляхбуд» від 29 листопада 1994 р. № 4, розпорядження Луцького 
міськвиконкому від 29 грудня 1994 р. № 387-рв – Волинське обласне міжгос-
подарське об’єднання по агропромисловому будівництву і ремонту сільських 
шляхів «Волиньагрошляхбуд».
Здійснювало контроль за виконанням організаційно-технічних заходів з підви-
щення продуктивності праці, надавало допомогу через районні міжколгоспні 
шляхово-будівельні організації колгоспам, які вели будівництво шляхів власни-
ми силами.

Постанови правління Українського міжколгоспного об’єднання по будів-
ництву. Накази з основної діяльності. Інформації Укрміжколгоспбуду про ро-
боту асфальтних заводів в області. Довідки Волинському облвиконкому про 
будівництво доріг і благоустрій ферм у колгоспах області. Річні будівельно-
фінансові плани. Титульні списки та річні плани власного будівництва. Річні 
плани щодо нової техніки і звіти про їх виконання. Документи з комплектації 
промислових підприємств і баз (протоколи, завдання, розрахунки та ін). Ста-
тистичні звіти. Річні плани підготовки і перепідготовки кадрів і звіти про їх 
виконання. Документи з раціоналізації і винахідництва (заяви, розрахунки, 
акти). Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти тресту та 
підвідомчих підприємств. Документи (протоколи, кошториси, фінансові звіти) 
про роботу профспілкової організації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинський річковий 
порт», м. Луцьк
Ф. Р-1043, 859 спр., 1945 – 2000 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанов Ради Народних комісарів СРСР від 11 травня 1945 р. 
№ 1051, Ради Народних комісарів Української РСР і ЦК КП(б)У від 1 червня 
1945 р. № 855 при виконкомі Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
було організоване Управління по транспортному освоєнню малих річок. Згідно 
з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 23 квітня 1952 р. № 9510-р, пос-
тановою Ради Міністрів Української РСР від 3 травня 1952 р. № 1225, наказом 
Управління по транспортному освоєнню малих рік при Раді Міністрів УРСР 
від 20 травня 1952 р. № 78, рішенням Волинського облвиконкому від 9 червня 
1952 р. № 735 реорганізоване у Стир-Горинське управління по транспортному 
освоєнню малих рік, з 1956 р. – Стир-Горинське агентство Головного управління 
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Дніпровського річкового пароплавства при Раді Міністрів УРСР. Відповідно до 
наказу Головного управління Дніпровського річкового пароплавства при Раді 
Міністрів УРСР від 12 грудня 1960 р. № 292 перейменоване у Стир-Горинське 
районне управління річкового транспорту. Згідно з наказами Волинського річко-
вого порту від 2 липня 1992 р. № 1, 2 Стир-Горинське районне управління річ-
кового транспорту було реорганізоване у Волинський річковий порт. На підставі 
розпорядження Луцького міськвиконкому від 16 вересня 1992 р. № 257-р – Во-
линський річковий порт Українського міжгалузевого державного об’єднання 
річкового флоту «Укррічфлот». Відповідно до розпорядження Луцького місь-
квиконкому від 18 листопада 1993 р. № 330-р – Волинський річковий порт акціо-
нерної судноплавної компанії «Укррічфлот». Згідно з постановою Акціонерної 
судноплавної компанії «Укррічфлот» від 31 грудня 1993 р. № 203 було ліквідова-
но Волинський річковий порт та на його базі створено Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Волинський річковий порт».
Забезпечував належні шляхові умови на експлуатованих водних шляхах, вико-
нував днопоглиблювальні роботи, здійснював промислову діяльність для влас-
них потреб, а також для інших підприємств.

Накази, директивні вказівки Управління по транспортному освоєнню 
малих рік при Раді Міністрів УРСР. Накази з основної діяльності. Положення 
про обласне управління по транспортному освоєнню малих рік (1945). Статут 
Волинського річкового порту (1992). Листування з Управлінням по транспор-
тному освоєнню малих рік при Раді Міністрів УРСР з питань освоєння рік в 
області, ремонту та експлуатації флоту. Протоколи виробничих нарад. Плани 
освоєння і експлуатації рік області. Річні титульні списки капітального будів-
ництва. Річні звіти про роботу флоту. Документи (звіти, довідки, плани та ін.) 
з раціоналізації та винахідництва, про розвиток і впровадження нової техніки. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, фінансові звіти) про роботу профспілкової організації.

Управління Ковельської залізниці, м. Ровно
Ф. Р-3165, 1263 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Відповідно до наказу Народного комісара шляхів сполучення СРСР від 
2 грудня 1939 р. № 229/Ц була організована Ковельська залізниця. Обслу-
говувала Волинську, Ровенську, частину Львівської та Тернопільської облас-
тей УРСР та південну частину Пінської області Білоруської РСР. В роки на-
цистської окупації в результаті систематичних бомбардувань залізницю було 
зруйновано. В 1944 році Ковельська залізниця поновила роботу.
Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 14 травня 1953 р. № 1263, нака-
зом Міністерства шляхів сполучення СРСР від 15 травня 1953 р. № 80/Ц було 
ліквідоване Управління Ковельської залізниці, а Ковельська і Львівська залізни-
ці об’єднані у Львівську залізницю.

Секретаріат начальника дороги, оп. 1, 1944 – 1953 рр.
Протоколи постійних нарад при начальнику дороги.
Відділ кадрів, оп. 2, 1944 – 1953 рр.
Укази Президії Верховної Ради СРСР про нагородження орденами та 

медалями працівників дороги по Волинській, Львівській, Ровенській областях 
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(1951, 1952). Статистичні звіти про роботу з кадрами. Списки працівників. До-
кументи (списки, нагородні листи, характеристики) про представлення до на-
городження орденами та медалями СРСР працівників дороги.

Адміністративно-господарський відділ, оп. 3, 1945 – 1953 рр.
Плани з праці, фонду заробітної плати, штатні розписи та кошториси 

витрат. Річні звіти з основної діяльності.
Юридичний відділ, оп. 4, 1944 – 1953 рр.
Накази начальника з основної діяльності.
Планово-економічний відділ, оп. 5, 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр.
Графік руху поїздів (1941). Плани експлуатації доріг, вантажних переве-

зень. Зведені плани будівельно-відбудовчих робіт. Титульні списки відбудов-
чих, капітальних робіт. Плани з праці та інших джерел фінансування. Штатні 
розписи, виробничо-фінансові плани. Аналізи і огляди виконання плану буді-
вельно-відбудовчих робіт.

Головна бухгалтерія, оп. 6, 1940, 1944 – 1953 рр.
Річні звіти з основної діяльності. Протоколи засідань балансових комісій.
Служба руху, оп. 7, 1940, 1944 – 1952 рр.
Паспорти паровозних депо. Альбом схем станцій Ковельської залізни-

ці. Технічно-розпорядчі акти і схеми станцій. Звіти про виробничо-фінансову 
діяльність служби руху.

Служба шляхів, оп. 8, 1940 – 1941, 1944 – 1952 рр.
Технічні паспорти, карточки штучних споруд дистанцій шляхів. Звіти про 

обстеження мостів, геолого-розвідувальні роботи, про роботу служби шляхів. 
Гідрологічна характеристика району Ковельської залізниці (1948). Акти здачі в 
експлуатацію мостів. Виробничо-фінасові плани. Статистичні звіти.

Відділ праці і заробітної плати, оп. 10, 1945 – 1952 рр.
Звіти про роботу сектора праці і заробітної плати. Колективні договори. 

Затверджені норми виробітку і розцінок.
Апарат дорожнього ревізора з безпеки руху, оп. 11, 1944 – 1952 рр.
Штатні розписи, кошториси витрат. Плани та звіти про роботу ревізорів з 

безпеки руху на дорозі. Документи (розпорядження, доповідні записки, інфор-
мації та ін.) про стан безпеки руху по шляховому господарству.

Відділ статистичного обліку і звітності, оп. 12, 1940, 1944 – 1953 рр.
Річні статистичні звіти про частоту руху вантажів на ділянках дороги, 

про постійне відправлення і прибуття вантажів, про витрати палива, про ре-
монт вагонів, про виконання плану капітального будівництва.

Служба захисних лісонасаджень, оп. 15, 1947 – 1953 рр.
Документи (рішення, доповідні записки, звіти та ін.) про відведення зе-

мель для захисних лісонасаджень. Проектне завдання на будівництво механі-
зованого лісового розсадника на станції Овадно (1952).

2-й сектор, оп. 16, 1944 – 1953 рр.
Відомості з історії дороги (1939 – 1944). Акти про збитки, завдані на-

цистськими окупантами. Плани відбудовчих робіт. Паспорти дороги. Звіти про 
технічний стан шляхового господарства дороги.

Відділ капітального будівництва, оп. 17, 1945 – 1952 рр.
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Протоколи технічних нарад. Річні баланси і звіти про виконання плану 
капітальних вкладень і введення їх в експлуатацію. Документи (накази, розпо-
рядження, акти) про прийом в експлуатацію об’єктів.

Управління будівельно-відновлювальних робіт, оп. 18, 1944 – 1947 рр.
Баланси і звіти з основної діяльності та капітальних вкладень підвідом-

чих підприємств і організацій управління.
Технічний відділ, оп. 20, 1945 – 1952 рр.
Звіти щодо раціоналізації та винахідництва. Прийняті раціоналізаторські 

пропозиції, розрахунки економічного ефекту та висновки по них. Списки ра-
ціоналізаторів та винахідників (1951).

Дорожня проектна контора, оп. 21, 1945 – 1952 рр.
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні баланси і звіти з основної 

діяльності і капітальних вкладень контори.
Відділ воєнізованої охорони, оп. 24, 1944 – 1952 рр.
Плани фінансування, штатні розписи, кошториси витрат. Річні баланси і 

звіти з основної діяльності.
Відділ лісового господарства, оп. 25, 1948 – 1952 рр.
Накази Волинського відділу лісового господарства та лістрансгоспу. Ви-

робничо-фінансові плани, штатні розписи та кошториси витрат. Річні баланси 
та звіти з основної діяльності.

Відділ навчальних закладів, оп. 26, 1944 – 1952 рр.
Інформації, звіти про роботу шкіл. Документи (протоколи, інформації, 

доповіді та ін) про проведення нарад вчителів шкіл дороги. Річні баланси і 
звіти з основної діяльності.

Відділ Всесоюзного видавничо-поліграфічного об’єднання «Транс-
заліздорвидав», оп. 27, 1948 – 1953 рр.

Статут, положення (1948). Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Звіти з основної діяльності.

Служба матеріально-технічного забезпечення, оп. 29, 1944 – 1952 рр.
Плани по праці, штатні розписи та кошториси витрат. Річні баланси і 

звіти з основної діяльності. 
Дорожнє управління робітничого забезпечення, оп. 30, 1944 – 1952 рр.
Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності управ-

ління. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності управління.
Медично-санітарна служба, оп. 32, 1940, 1944 – 1953 рр.
Епідеміологічні звіти. Кон’юнктурні огляди лікувально-профілактич-

ної діяльності, харчової санітарії. Штатні розписи, кошториси витрат. Бухгал-
терські, статистичні звіти.

Дорожня санітарно-епідеміологічна станція, оп. 33, 1945 – 1953 рр.
Штатні розписи, кошториси витрат. Кон’юнктурні огляди руху дитячих 

інфекційних захворювань, протиепідеміологічних заходів. Місячні статистич-
ні звіти.

Дорожня будівельно-монтажна контора «Дорбуд», оп. 34, 1948 – 1952 рр.
Плани і титульні списки щодо капітального будівництва. Річні бухгал-

терські звіти.
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ЗВ’ЯЗОК

Волинське обласне підприємство електрозв’язку «Волиньтелеком», 
м.  Луцьк
Ф. Р-28, 2514 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1996 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Волинське обласне управління зв’язку розпочало діяльність у 1940 році. Тимча-
сово припиняло свою роботу в зв’язку з нацистською окупацією Волинської об-
ласті. Відновило діяльність після визволення області в 1944 році. Відповідно 
до наказу Міністерства зв’язку Української РСР від 30 травня 1966 р. № 135 
були ліквідовані Волинське обласне управління зв’язку і Волинська обласна ди-
рекція радіотрансляційної мережі та створене Волинське обласне виробничо-
технічне управління зв’язку. Згідно з постановою розширеного засідання ради 
Волинського обласного виробничо-технічного управління зв’язку від 8 червня 
1992 р. – Волинське виробниче об’єднання зв’язку «Волиньзв’язок». Відповідно 
до наказів Міністерства зв’язку України від 23 червня 1993 р. і Виробничого 
об’єднання «Волиньзв’язок» від 16 липня 1993 р. № 46 перейменоване у Волин-
ське обласне підприємство зв’язку «Волиньзв’язок». Згідно з наказами Мініс-
терства зв’язку України «Про реформу організаційної структури Волинського 
обласного підприємства зв’язку» від 29 листопада 1994 р. № 173 та Обласного 
підприємства зв’язку «Волиньзв’язок» від 29 грудня 1994 року № 143 було реор-
ганізоване Волинське обласне підприємство зв’язку та на його основі створено 
два підприємства: Волинське обласне підприємство електрозв’язку «Волиньте-
леком» і Волинське обласне підприємство поштового зв’язку «Волиньпошта».
Керувало діяльністю підприємств зв’язку області.

Накази з основної діяльності. Інформації і довідки Волинському облви-
конкому про роботу районних вузлів зв’язку. Правила, інструкції, положення. 
Протоколи технічної ради. Документи (протоколи, доповіді, постанови та ін.) 
засідань ради управління. Промфінплани, виробничі плани. Відомості про нор-
ми виробітку, собівартість поштових робіт. Статистичні і текстові звіти з ос-
новної діяльності. Аналізи виробничо-господарської діяльності. Звіти про ви-
робничу діяльність, кадри. Документи про класифікацію підприємств зв’язку 
області. Інформації і довідки, доповідні записки про використання матеріаль-
но-технічних ресурсів, стан засобів зв’язку, підвищення продуктивності праці, 
обслуговування населення, автоматизацію і механізацію процесів. Статистичні 
звіти про кількість працівників. Схеми і технічні проекти телефонного зв’язку 
області. Відомості про стан радіофікації області. Акти приймання в експлуата-
цію закінчених об’єктів будівництва. Документи (інформації, плани, звіти та 
ін.) щодо наукової організації праці, впровадження нової техніки і передової 
технології, раціоналізації і винахідництва, про організацію і розвиток підпри-
ємств поштового зв’язку, сільського і міського телефонного і міжнародного 
зв’язку, радіофікацію і телебачення. Штатні розписи, кошториси витрат, річні 
бухгалтерські звіти управління та підвідомчих підприємств. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти) про роботу профспілкової організації.
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Волинське обласне агентство «Союздрук», м. Луцьк
Ф. Р-2200,363 спр., 1945 – 1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У 1940 р. розпочав діяльність Відділ розповсюдження і експедирування преси 
Волинського обласного управління зв’язку. Тимчасово припиняв свою роботу в 
зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. З 1945 р. – Відділ розпов-
сюдження і експедирування преси «Союздрук» обласного управління зв’язку, з 
1955 року – Відділ розповсюдження преси «Союздрук» обласного управління 
зв’язку. Згідно з наказом Волинського обласного виробничо-технічного управ-
ління зв’язку від 17 березня 1970 року № 30-а відділ розповсюдження преси 
«Союздрук» обласного виробничо-технічного управління зв’язку було ліквідо-
вано і на його базі створено госпрозрахункове виробниче підприємство Волин-
ське обласне агентство «Союздрук» обласного виробничо-технічного управлін-
ня зв’язку.
Здійснювало керівництво діяльністю міських агентств і районних відділень 
«Союздруку», рекламувало і розповсюджувало за передплатою і вроздріб періо-
дичні видання, реалізовувало різноманітну друковану продукцію.
Ліквідоване в 1986 р., згідно з наказом Міністерства зв’язку УРСР від 30 грудня 
1985 р. № 374 підприємства зв’язку і «Союздрук» об’єдналися.

Накази міністерств зв’язку СРСР, УРСР. Накази з основної діяльності 
(1978 – 1985). Інформації, довідки Волинському обласному управлінню зв’язку 
про розповсюдження друкованої продукції і виконання плану товарообігу. Про-
токоли виробничих нарад. Виробничо-фінансові плани. Аналізи фінансово-
господарської діяльності агентств і відділень «Союздруку». Статистичні звіти. 
Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

Волинське обласне підприємство поштового зв’язку 
«Волиньпошта», м. Луцьк
Ф. 3551, 52 спр., 1994 – 1996 рр. Опис. Укр. мова.
Волинське обласне підприємство поштового зв’язку «Волиньпошта» утворе-
не згідно з наказами Міністерства зв’язку України від 29 листопада 1994 року 
№ 173 «Про реформу організаційної структури Волинського обласного підпри-
ємства зв’язку» та Обласного підприємства зв’язку «Волиньзв’язок» від 29 груд-
ня 1994 року № 143.
Координувало комплексний розвиток послуг поштового зв’язку, розвивало нові 
види його послуг, організовувало виробничі процеси в розповсюдженні періо-
дичних видань за передплатою і вроздріб.

Накази з основної діяльності. Статут. Документи (протоколи, інформа-
ції, постанови та ін.) про роботу ради підприємств. Положення про структур-
ні підрозділи, посадові інструкції. Зведена мережа підприємств поштового 
зв’язку. Статистичні звіти. Річні звіти про кадри. Штатні розписи, кошториси 
витрат, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.
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БУДІВНИЦТВО

УСТАНОВИ АРХІТЕКТУРИ

Управління містобудування і архітектури Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-591, 993 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Обласний відділ у справах архітектури виконкому Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих був утворений відповідно до постанов Ради Народних Ко-
місарів СРСР від 13 жовтня 1944 р. № 1384, Волинського облвиконкому від 
25 грудня 1944 р. № 376. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР 
від 26 вересня 1955 р. № 1184, рішенням виконкому Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих від 27 грудня 1955 р. № 1130 – Відділ у справах будівниц-
тва і архітектури виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Від-
повідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. 
№ 1058, рішення Волинської обласної Ради народних депутатів від 5 березня 
1988 р. № 4/5 – Головне управління архітектури і містобудування облвиконкому. 
У зв’язку із створенням обласної державної адміністрації припинено діяльність 
виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з рішенням обласної 
Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було ліквідоване Головне 
управління архітектури і містобудування облвиконкому. Відповідно до розпо-
рядження представника Президента України у Волинській області від 23 квіт-
ня 1992 р. № 54 було створено Комітет інвестицій, будівництва, архітектури і 
містобудування обласної державної адміністрації. На підставі розпорядження 
представника Президента України у Волинській області від 5 травня 1992 р. 
№ 87 при Комітеті було утворено: виробничо-технічне управління капітального 
будівництва; управління архітектури; агропромислове управління капітального 
будівництва. В структуру Комітету було включено: відділ планування інвестицій 
і аналізу, відділ капітального будівництва, відділ агропромислового будівництва, 
відділ архітектури і містобудування, відділ державної позавідомчої експертизи 
проектів, відділ розвитку будівельної індустрії. Згідно з рішенням Волинської 
обласної Ради від 2 листопада 1994 р. № 2/3 – Управління містобудування і ар-
хітектури облвиконкому. Відповідно до розпорядження Волинської обласної 
державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 було створено управління 
містобудування і архітектури облдержадміністрації.
Займалося плануванням та забудовою міст і сіл. Контролювало якість складання 
проектної документації, будівництва та дотримання технічних умов і стандартів 
при будівництві.

Накази з основної діяльності. Положення про бюро експертизи проектів 
і кошторисів (1945), про відділ у справах архітектури (1949). Плани роботи 
відділу архітектури. Правила, норми  будівництва міст, селищ міського типу 
і населених пунктів області. Протоколи засідань архітектурних комісій, тех-
нічних рад, районних комісій по проведенню Всесоюзного огляду-конкурсу на 
кращу забудову і благоустрій сільських населених пунктів (1967). Акти зда-
чі в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. Документи про забудову 
м. Луцька і області. Титульні списки і плани будівництва райцентрів. Звіти про 
якість житлового і адміністративного будівництва, прийому об’єктів, зданих в 
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експлуатацію, про застосування нових типових проектів житлового будівниц-
тва. Списки і технічна документація архітектурних пам’яток, взятих на облік; 
звіти про збереження і реставрацію пам’яток архітектури. Охоронні договори 
на передачу пам’яток архітектури (1951 – 1953). Бухгалтерські звіти, звіти про 
роботу з кадрами. Документи про роботу профспілкової організації (протоко-
ли, кошториси, фінансові звіти).

Районні та міські архітектори
12 фондів, 568 спр., 1939 – 1941, 1952 – 1955, 1959 – 1969 рр. Описи. 
Каталог. Рос., укр. мови.
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2760, 24 спр., 1964 – 1966 рр.
Горохівський, ф. Р-2884, 50 спр., 1963 – 1969 рр.
Іваничівський, ф. Р-3006, 12 спр., 1967 – 1968 рр.
Ковельський, ф. Р-2989, 40 спр., 1963 – 1967 рр.
Локачинський, ф. Р-2572, 13 спр., 1965 – 1967 рр.
Маневицький ф. Р-2845, 42 спр., 1965 – 1969 рр.
Ратнівський, ф. Р-2542, 23 спр., 1965 – 1967 рр.
Рожищенський, ф. Р-3079, 37 спр., 1963 – 1968 рр.
Турійський, ф. Р-2959, 50 спр., 1965 – 1968 рр.
Міські:
Ковельський, ф. Р-2579, 107 спр., 1959 – 1969 рр.
Луцький, ф. Р-7, 81 спр., 1939 – 1941, 1952 – 1955, 1962 – 1967 рр.
Нововолинський, ф. Р-2627, 89 спр., 1959 – 1968 рр.

Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 27 грудня 1940 р. 
№ 1743 при виконкомах міських рад були утворені управління міських архі-
текторів з геодезичними службами при них, ліквідувавши існуючі архітектур-
но-планувальні управління. З 1944 р. – управління головного архітектора міста. 
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 січня 1955 р. № 33, 
наказом Управління в справах архітектури при Раді Міністрів Української РСР 
від 11 січня 1955 р. № 8 були ліквідовані управління головних архітекторів у 
містах з передачею функцій відділам у справах архітектури при виконкомах об-
ласних рад. Відповідно до наказу Волинського обласного відділу в справах архі-
тектури від 11 березня 1955 р. – головний архітектор міста. На підставі рішення 
Волинського облвиконкому від 28 грудня 1959 р. № 1373 «Про організацію уп-
равління головного архітектора міста Луцька та технічного бюро при головно-
му архітекторові міста» було створене управління головного архітектора міста. 
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 14 січня 1963 р. № 48 
«Про структуру і штати облвиконкомів, райвиконкомів і міськвиконкомів міст 
обласного підпорядкування з їх відділами і управліннями» – головний архітек-
тор міста, інженер-архітектор райвиконкому. На підставі розпорядження Ради 
Міністрів Української РСР від 10 серпня 1965 р. № 1028-р – районні архітекто-
ри. Підпорядковувались обласному відділу у справах будівництва і архітектури 
облвиконкому.
Розробляли проекти планування і забудови міст, селищ міського типу, сільських 
населених пунктів.
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Накази Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР, Де-
ржавного комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівництва, Волинсько-
го обласного відділу у справах будівництва і архітектури. Протоколи засідань 
архітектурних комісій, технічних рад. Плани проектно-вишукувальних робіт. 
Акти здачі в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Управління капітального будівництва Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-2368, 560 спр., 1957 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Управління капітального будівництва виконкому Волинської обласної Ради де-
путатів трудящих було утворене відповідно до постанови Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР від 11 грудня 1957 р. № 1393, рішення Волинського облвикон-
кому від 10 січня 1958 р. № 40. Згідно з рішенням Волинського облвиконкому 
від 20 липня 1960 р. № 716 «Про об’єднання відділів капітального будівництва 
облвиконкому і Луцького міськвиконкому» – Відділ капітального будівництва 
Волинського облвиконкому. Відповідно до рішенням Волинського облвиконко-
му від 12 січня 1968 р. № 20 – управління капітального будівництва Волинсь-
кого облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної адміністрації 
припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з 
рішенням обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було 
ліквідоване управління капітального будівництва облвиконкому. Відповідно 
до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 
23 квітня 1992 р. № 54 було створено Комітет інвестицій, будівництва, архітек-
тури і містобудування обласної державної адміністрації. На підставі розпоряд-
ження представника Президента України у Волинській області від 5 травня 1992 
р. № 87 при Комітеті було утворено: виробничо-технічне управління капіталь-
ного будівництва; управління архітектури; агропромислове управління капіталь-
ного будівництва. Згідно з рішенням Волинської обласної ради від 2 листопада 
1994 р. № 2/3 – Управління капітального будівництва облвиконкому. Відповідно 
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 
1995 р. № 232 було утворене управління капітального будівництва облдержад-
міністрації.
Розробляло за участю замовників річні плани капітального будівництва жит-
лових та адміністративних будинків, комунальних споруд, шкіл, лікарень, ди-
тячих та культурно-освітніх установ, здійснювало технагляд за будівництвом 
об’єктів.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих і технічних нарад. 
Інформації, доповідні записки, листування з облвиконкомом про стан будів-
ництва. Плани роботи відділу. Титульні списки капітального будівництва, пла-
ни проектно-вишукувальних робіт. Акти державної прийомки в експлуатацію 
закінчених об’єктів будівництва. Документи про відведення земельних діля-
нок під будівництво. Звіти про капітальне будівництво. Статистичні звіти про 
кількість працівників апарату управління і розподіл їх за посадами, звіти про 
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виконання плану вводу в дію потужностей, основних фондів і плану вкладень. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи про 
роботу профспілкової організації (протоколи, кошториси, фінансові звіти).

Управління капітального будівництва виконкому Луцької міської 
ради, м. Луцьк
Ф. Р-3239, 288 спр., 1975 – 1996 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відділ капітального будівництва Луцького міськвиконкому був утворений згід-
но з рішеннями Волинського облвиконкому від 14 січня 1975 р. № 11, Луцького 
міськвиконкому від 24 січня 1975 р. № 27. Відповідно до рішення Волинського 
облвиконкому від 28 лютого 1977 р. № 65 – Управління капітального будівниц-
тва Луцького міськвиконкому. Підпорядковувалося управлінню капітального 
будівництва Волинської облдержадміністрації.
Займалось проектуванням та будівництвом споруд на території міста.

Накази з основної діяльності. Інформації Луцькому міськвиконкому про 
стан будівництва в місті. Протоколи засідань технічної ради. Титульні списки 
капітального будівництва. Акти державної прийомки в експлуатацію закінче-
них об’єктів будівництва. Річні звіти щодо капітального будівництва. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Документи (протоколи, кошториси, фінансові зві-
ти) про роботу профспілкової організації.

Волинське обласне будівельне управління, м. Луцьк
Ф. Р-385, 88 спр., 1944 – 1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1940 році розпочала діяльність Волинська обласна будівельна контора. Від-
повідно до постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
та бюро обкому КП(б)У від 20 липня 1944 р. було створено Волинське буді-
вельно-монтажне управління на правах тресту. Згідно з наказом Народного ко-
місаріату житлово-цивільного будівництва УРСР від 15 лютого 1945 р. № 58 
– Волинське обласне будівельно-монтажне управління, з 1948 р. – Волинське 
обласне будівельне управління.
Займалося відбудовою житлового, культурно-побутового та комунального гос-
подарства в містах і районах області, зруйнованого нацистськими окупантами.
Ліквідоване в 1953 році.

Накази Міністерства житлово-цивільного будівництва УРСР. Річні плани 
підрядних будівельно-монтажних робіт. Акти державної прийомки будинків і 
споруд. Річні звіти про роботу управління. Статистичні звіти. Річні фінансові 
плани. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Волинський будівельно-монтажний трест, м. Луцьк
Ф. Р-1696, 580 спр., 1953 – 1968 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський обласний будівельний трест був утворений згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 20 травня 1953 р. № 1048 та наказом Мініс-
терства житлово-цивільного будівництва УРСР від 25 травня 1953 р. № 268. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 червня 1957 р. 
№ 640 – передано у підпорядкування Ради народного господарства Львівсько-
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го економічного адміністративного району (Львівського раднаргоспу). Згідно з 
постановами Ради Міністрів Української РСР від 6 січня 1962 р. № 27, Львівсь-
кого раднаргоспу від 22 січня 1962 р. № 33, рішенням Волинського облвикон-
кому від 23 січня 1962 р. № 77 – Волинський будівельно-монтажний трест Ради 
народного господарства Львівського економічного адміністративного району, з 
1964 р. підпорядковувався Головному управлінню по будівництву у Львівському 
економічному районі «Головльвівбуд» Міністерства будівництва УРСР, з 1967 р. 
підпорядковувався – Головному госпрозрахунковому управлінню по будівниц-
тву в західних областях «Головзахідпромбуд» Міністерства промислового будів-
ництва УРСР.
Здійснював будівництво промислових, житлових, соціально-культурних і побу-
тових об’єктів в області.
Ліквідований у 1968 році.

Накази Головного управління по будівництву у Львівському економіч-
ному районі «Головльвівбуд», рішення Волинського облвиконкому. Накази з 
основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Статут тресту (1953). Плани 
підрядних будівельно-монтажних робіт. Титульні списки капітального будів-
ництва. Акти державної прийомки будинків і споруд. Річні звіти про роботу з 
кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти тресту 
та підвідомчих організацій. Статистичні звіти. Документи (протоколи, кошто-
риси, плани) про роботу місцевого комітету профспілки.

Ковельське будівельне управління № 71, м. Ковель 
Волинської області
Ф. Р-2584, 145 спр., 1954 – 1965 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Ковельське будівельне управління № 1 Волинського обласного будівельного 
тресту було утворене відповідно до наказу Міністерства житлово-цивільного 
господарства УРСР від 24 серпня 1953 р. № 418. Згідно з постановою Львівсь-
кого економічного адміністративного району від 22 січня 1962 р. № 33 – Ковель-
ське будівельне управління № 71 Волинського будівельно-монтажного тресту 
Львівського раднаргоспу.
Займалось будівництвом споруд і будинків на території міста та району.

Накази з основної діяльності. Титульні списки капітального будівництва. 
Протоколи засідань бюро економічного аналізу, балансових комісій. Річні пла-
ни, програми і переліки будівельно-монтажних робіт та звіти про їх виконання. 
Акти державної прийомки будинків і споруд. Річні фінансові плани. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні баланси. Статистичні звіти. Колективні дого-
вори. Протоколи засідань будівельного комітету профспілки.

Волинський будівельно-монтажний трест «Волиньжитлобуд», 
м. Луцьк
Ф. Р-3159, 110 спр., 1968 – 1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський будівельно-монтажний трест «Волиньжитлобуд» був утворений на 
базі Волинського будівельно-монтажного тресту відповідно до наказів Мініс-
терства промислового будівництва СРСР від 4 квітня 1968 р. № 64, Міністерства 
промислового будівництва УРСР від 15 травня 1968 р. № 260, Головзахідпром-
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буду Міністерства промислового будівництва УРСР від 24 травня 1968 р. № 127, 
Будівельно-монтажного тресту «Волиньжитлобуд» від 14 червня 1968 р. № 1.
Здійснював будівництво промислових, житлових та соцкультпобутових об’єктів 
в області.
Ліквідований у 1971 році.

Накази з основної діяльності. Плани підрядних будівельно-монтажних 
робіт. Титульні списки капітального будівництва. Акти державної прийомки бу-
динків і споруд (1968). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти тресту та підвідомчих підприємств. Документи (протоколи, фінансові 
звіти, статистичні звіти та ін.) про роботу місцевого комітету профспілки.

Волинський будівельно-монтажний трест «Волиньпромбуд», м. Луцьк
Ф. Р-3160, 78 спр., 1968 – 1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський будівельно-монтажний трест «Волиньпромбуд» був утворений на 
базі Волинського будівельно-монтажного тресту відповідно до наказів Мініс-
терства промислового будівництва СРСР від 4 квітня 1968 р. № 64, Міністерства 
промислового будівництва УРСР від 15 травня 1968 р. № 260, Головзахідпромбу-
ду Міністерства промислового будівництва УРСР від 24 травня 1968 р. № 127.
Здійснював будівництво промислових, житлових та соцкультпобутових об’єктів 
в області.
Ліквідований у 1971 році.

Накази з основної діяльності. Плани підрядних будівельно-монтажних 
робіт. Плани організаційно-технічних заходів із забезпечення виконання плану 
підрядних робіт. Титульні списки капітального будівництва. Акти державної 
прийомки будинків і споруд (1969). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств.

Колективне підприємство «Промжитлобуд», м. Луцьк
Ф. Р-3161, 1191 спр., 1971 – 2005 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський будівельно-монтажний трест «Волиньбуд» був утворений на під-
ставі наказу Міністерства промислового будівництва УРСР від 22 січня 1971 р. 
№ 21, з 1975 р. – Будівельно-монтажний комбінат «Волиньпромбуд». Згідно з 
розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 28 червня 1985 р. № 382-р, 
наказу будівельно-монтажного комбінату «Волиньпромбуд» від 29 липня 1985 р. 
№ 230 – Будівельно-монтажний трест «Волиньпромбуд». На підставі розпоряд-
ження міськвиконкому від 15 листопада 1990 р. № 532 – Орендне підприємс-
тво «Будівельно-монтажний трест “Волиньпромбуд”». Відповідно до постанови 
конференції орендарів тресту «Волиньпромбуд» від 24 грудня 1992 р., розпо-
рядження міськвиконкому від 5 липня 1993 р. № 182-р – Орендне підприємство 
«Волиньбуд». Згідно з постановою конференції орендарів орендного підпри-
ємства «Волиньбуд» від 14 грудня 1993 р., розпорядженням міськвиконкому від 
30 грудня 1993 р. № 378-р – Колективне підприємство «Волиньбуд». Відповідно 
до рішення зборів співвласників дирекції Колективного підприємства «Волинь-
буд» від 26 липня 1999 р. – Колективне підприємство «Промжитлобуд».
Займалося будівництвом промислових підприємств, житла, об’єктів соціально-
побутового призначення.
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Накази Міністерства промислового будівництва УРСР. Накази, розпоряд-
ження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Титульні списки капі-
тального будівництва. Плани будівельно-монтажних робіт і промислового будів-
ництва. Статистичні звіти про впровадження нової техніки, технології, наукової 
організації праці, рацпропозицій. Довідки про виконання плану будівельних, 
підрядних робіт, капітального будівництва. Акти державної прийомки будинків 
і споруд. Річні аналізи роботи тресту. Статистичні звіти про кадри. Штатні роз-
писи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти тресту, підвідомчих йому ор-
ганізацій. Документи (протоколи, звіти, плани та ін.) про роботу профспілкової 
організації, первинної організації науково-технічного товариства.

Ремонтно-будівельна контора, м. Луцьк
Ф. Р-397, 72 спр., 1944 – 1954 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Ремонтно-будівельна контора Луцької міської Ради депутатів трудящих була ут-
ворена в 1944 році.
Займалася ремонтом та будівництвом житлового фонду в місті.
Ліквідована в 1954 році.

Накази та директивні вказівки Міністерства комунального господарства 
УРСР, Волинського обласного та Луцького міського відділів комунального гос-
подарства. Положення про ремонтно-будівельну контору (1945). Протоколи ви-
робничих нарад. Плани роботи. Звіти про виконання плану капітальних робіт. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Статистичні зві-
ти. Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань профкому.

Акціонерне товариство відкритого типу «Волиньрембуд», м. Луцьк
Ф. Р-2428, 998 спр., 1955 – 2002 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський державний обласний ремонтно-будівельний трест «Облрембуд-
трест» був утворений відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 17 травня 1954 р. № 665 та рішення Волинського облвиконкому від 16 лис-
топада 1954 р. № 1323 на базі Луцької ремонтно-будівельної контори та ремонт-
них контор міст Берестечка, Горохова, Каменя-Каширського, Ківерець, Любом-
ля, Рожища. На підставі наказів Міністерства комунального господарства УРСР 
від 13 жовтня 1960 р., Обласного відділу комунального господарства Волинсь-
кого облвиконкому від 20 червня 1961 р. № 25 перейменований на Волинське 
ремонтно-будівельне управління. Згідно з наказом Міністерства комунального 
господарства УРСР від 17 серпня 1964 р. № 298, рішенням Волинського облви-
конкому від 8 вересня 1964 р. № 526 та наказом Волинського обласного відділу 
комунального господарства від 23 вересня 1964 р. № 123 було створено Волин-
ський обласний ремонтно-будівельний трест. Відповідно до наказу Міністерс-
тва житлово-комунального господарства УРСР від 3 грудня 1987 р. № 254 – Во-
линський обласний підрядний спеціалізований ремонтно-будівельний трест, з 
1992 р. – Волинський обласний орендний підрядний спеціалізований ремонтно-
будівельний трест. Згідно з наказом Волинського обласного орендного підряд-
ного спеціалізованого ремонтно-будівельного тресту від 6 грудня 1993 р. № 54 
було створено Акціонерне товариство відкритого типу «Волиньрембуд».
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Займалося промисловим, сервісним, житловим, соціально-культурним, побу-
товим будівництвом, капітальним і поточним ремонтом житлових, соціальних, 
промислових об’єктів, будівництвом інженерних споруд і комунікацій, благоус-
троєм територій.

Накази з основної діяльності. Інформації Волинському облкомунгоспу 
про виконання виробничого плану. Довідки і аналізи про виконання виробни-
чої програми. Протоколи засідань технічної ради, балансової комісії, правлін-
ня. Річні титульні списки і плани фінансування капітальних робіт. Річні пла-
ни капітального ремонту та переліки об’єктів, які підлягають капітальному 
ремонту. Положення про оплату праці  і преміювання. Річні звіти про роботу 
з кадрами, про охорону праці і техніку безпеки. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Статистичні звіти. Річні бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих під-
приємств. Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань місцевого 
комітету профспілки.

Будівельне управління № 3 Державного шахтобудівного комбінату 
«Укрзахідшахтобуд», м. Нововолинськ Волинської області
Ф. Р-1665, 79 спр., 1951 – 1958 рр. Описи. Рос., укр. мови.
1951 року було створене Порицьке будівельне управління № 3 Державного со-
юзного тресту «Західшахтобуд» Міністерства вугільної промисловості СРСР. 
Відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості УРСР від 23 берез-
ня 1955 р. № 56 – Будівельне управління № 3 Державного шахтобудівного ком-
бінату «Укрзахідшахтобуд» Міністерства вугільної промисловості СРСР. Згідно 
з постановою Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р № 640 – передано у 
підпорядкування Ради народного господарства Львівського економічного ад-
міністративного району (Львівського раднаргоспу).
Займалося будівництвом шахт.
Ліквідоване відповідно до наказу Державного шахтобудівного комбінату «Укр-
західшахтобуд» від 7 травня 1958 р. № 164 у зв’язку з об’єднанням з будівель-
ним управлінням № 5 комбінату «Укрзахідшахтобуд».

Накази міністерств вугільної промисловості СРСР, УРСР, Державного 
тресту «Західшахтобуд», Державного шахтобудівного комбінату «Укрзахід-
шахтобуд». Протоколи технічних нарад, балансових комісій. Плани будівель-
но-монтажних робіт. Титульні списки капітального будівництва. Акти прийому 
виконаних будівельно-монтажних робіт. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Статистичні звіти про кадри.

Будівельне управління № 5 Державного шахтобудівного комбінату
«Укрзахідшахтобуд», м. Нововолинськ Волинської області
Ф. Р-1757, 109 спр., 1950 – 1958 рр. Рос., укр. мови.
Західна контора Всесоюзного тресту «Шахтоспецбуд», м. Володимир-Волинсь-
кий, була утворена в 1950 році. Відповідно до наказу Міністерства вугільної 
промисловості СРСР від 13 квітня 1951 р. № 385/а перейменована на Західне 
будівельне управління Всесоюзного тресту «Шахтоспецбуд». Згідно з наказом 
Міністерства вугільної промисловості СРСР від 3 жовтня 1952 р. Західне буді-
вельне управління Всесоюзного тресту «Шахтоспецбуд» перейшло у відання 
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Державного союзного тресту «Західшахтобуд». Відповідно до наказу Мініс-
терства вугільної промисловості УРСР від 23 березня 1955 р. № 56 – Будівель-
не управління № 5 Державного шахтобудівного комбінату «Укрзахідшахтобуд» 
Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Нововолинськ. Згідно з поста-
новою Ради Міністрів Української РСР від 28 червня 1957 р № 640 – передане 
у підпорядкування Ради народного господарства Львівського економічного ад-
міністративного району (Львівського раднаргоспу).
Займалося будівництвом шахт.

Накази Всесоюзного тресту «Шахтоспецбуд», Державного союзного 
тресту «Західшахтобуд». Протоколи технічних нарад. Титульні списки капі-
тального будівництва. Плани будівельно-монтажних робіт. Акти прийому ви-
конаних будівельно-монтажних робіт. Статистичні звіти. Штатні розписи, кош-
ториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Володимир-Волинське житлово-будівельне управління тресту
«Червонограджитлобуд», м. Нововолинськ Волинської області
Ф. Р-1973, 180 спр., 1949 – 1961 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Порицьке будівельне управління Державного союзного тресту «Львіввугілля» 
Міністерства вугільної промисловості СРСР було утворене для будівництва но-
вих шахт відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24 березня 1949 р. 
№ 1168, наказу Міністерства вугільної промисловості СРСР від 31 серпня 
1949 р. № 652-а, з 1950 р. – Володимир-Волинське будівельне управління Де-
ржавного союзного тресту «Західшахтобуд». Відповідно до наказу Міністерства 
вугільної промисловості УРСР від 23 березня 1955 р. № 56 – Володимир-Волин-
ське будівельне управління Державного шахтобудівного комбінату «Укрзахід-
шахтобуд» Міністерства вугільної промисловості СРСР. Згідно з наказом Мініс-
терства будівництва підприємств вугільної промисловості СРСР від 14 квітня 
1956 р. № 107 комбінат «Укрзахідшахтобуд», його організації і підприємства 
передані у відання Міністерства будівництва підприємств вугільної промисло-
вості УРСР. Згідно з наказом Міністерства будівництва підприємств вугільної 
промисловості УРСР від 30 жовтня 1956 р. № 142 перейменоване на Володи-
мир-Волинське житлово-будівельне управління тресту по житловому і культур-
но-побутовому будівництву «Червонограджитлобуд». Згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у підпорядкування Ради 
народного господарства Львівського економічного адміністративного району 
(Львівського раднаргоспу).
Займалося будівництвом промислових підприємств, житла, об’єктів соціально-
побутового призначення.
Відповідно до постанови Львівського економічного адміністративного району 
від 22 січня 1962 р. № 33 Володимир-Волинське житлово-будівельне управлін-
ня увійшло до складу Волинського будівельно-монтажного тресту Львівського 
раднаргоспу.

Накази Міністерства вугільної промисловості СРСР, тресту «Західшах-
тобуд». Титульні списки. Кошториси та акти прийому виконаних робіт. Акти 
державної прийомки будинків і споруд. Баланси по капітальному будівництву. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Статистичні зві-
ти. Колективні договори.
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Іваничівське будівельно-монтажне управління № 14, смт Іваничі 
Волинської області
Ф. Р-2245, 171 спр., 1946, 1948 – 1949, 1952 – 1959 рр. Описи. Рос. мова.
Будівельно-монтажне управління № 14 Союзного тресту по будівництву і мон-
тажу цукрових заводів «Цукробуд», м. Сміла Київської області, в квітні 1945 р. 
розпочало відбудову Смілянського цукрового заводу. З 1952 р. – Будівельно-
монтажне управління № 14 тресту «Цукробуд», смт Іваничі Волинської облас-
ті. Відповідно до наказу Будівельно-монтажного управління № 14 від 4 квітня 
1953 року № 107 було перебазоване в м. Дубно Ровенської області на будів-
ництво Дубенського і Ровенського овочесушильних заводів. Згідно з наказом 
Будівельно-монтажного управління № 14 від 5 січня 1954 року № 3 будівельно-
монтажне управління було перебазоване в смт Іваничі Волинської області на 
будівництво Іваничівського цукрового заводу. З 1955 р. – Іваничівське будівель-
но-монтажне управління тресту «Цукробуд», з 1956 р. – підпорядковується Рес-
публіканському спеціалізованому тресту по будівництву і монтажу цукрових за-
водів «Укрцукробуд». Відповідно до наказу Республіканського спеціалізованого 
тресту по будівництву і монтажу цукрових заводів «Укрцукробуд» від 3 березня 
1957 р. № 86 – Іваничівське будівельно-монтажне управління № 14 (БМУ № 14) 
тресту «Укрцукробуд». Згідно з наказом Республіканського спеціалізованого 
тресту по будівництву і монтажу цукрових заводів «Укрцукробуд» від 29 червня 
1957 р. № 190-а трест «Укрцукробуд» та підпорядковані йому підприємства і 
будівельно-монтажні управління увійшли до складу Ради народного господарс-
тва Львівського економічного адміністративного району (Львівського раднар-
госпу). Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від 12 березня 1958 р. 
№ 86 будівельний трест «Укрцукробуд» було перейменовано у Будівельно-мон-
тажне управління № 10 (БМУ-10), м. Володимир-Волинський, у його складі 
– на самостійному балансі госпрозрахункова будівельна дільниця в смт Іваничі, 
Спеціалізованого тресту по будівництву і монтажу цукрових заводів Управління 
будівництва і будматеріалів Львівського раднаргоспу «Цукробуд», м. Тернопіль. 
Згідно з наказом тресту «Цукробуд» Іваничівська будівельна дільниця увійшла 
до складу Гнідавського будівельно-монтажного управління.
Займалося будівництвом цукрових заводів та інших підприємств харчової про-
мисловості.

Накази, директивні вказівки Союзного тресту по будівництву і монтажу 
цукрових заводів «Цукробуд», Республіканського спеціалізованого тресту по 
будівництву і монтажу цукрових заводів «Укрцукробуд», рішення та розпоряд-
ження Волинського облвиконкому, Іваничівського райвиконкому. Накази з ос-
новної діяльності. Протоколи виробничих і технічних нарад. Інформації, довід-
ки про будівництво Іваничівського цукрового заводу. Листування з трестом 
«Укрцукробуд» з основної діяльності. Плани організаційно-технічних заходів, 
будівельно-монтажних робіт, фінансові плани. Титульні списки капітального 
будівництва. Документи (інформації, звіти, довідки) про виконання виробни-
чого плану. Акт державної прийомки в експлуатацію Іваничівського цукрового 
заводу (1957). Акти на скриті роботи. Протоколи засідань балансових комісій. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Касові книги. 
Колективні договори. Накази директора школи фабрично-заводського навчан-
ня при будівельно-монтажному управлінні (1954 – 1956). Протоколи загальних 
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зборів учнів школи (1955 – 1956). Накази з особового складу (1952 – 1958), ві-
домості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям Іваничівського 
будівельно-монтажного управління (1954 – 1957).

СІЛЬСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Волинський обласний сільський будівельний трест, м. Луцьк
Ф. Р-383, 186 спр., 1945 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Волинський обласний трест сільського будівництва «Облсільбуд» був утворе-
ний відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Української РСР і Цент-
рального Комітету КП(б)У від 27 квітня 1945 р. № 704.
Здійснював будівельно-відновлювальні роботи в селах області.
Ліквідований відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 
20 травня 1953 р. № 1048, наказу Міністерства житлово-цивільного господарс-
тва УРСР від 25 травня 1953 р. № 268, переданий до системи обласного буді-
вельного тресту.

Протоколи технічних нарад. Статут Волинського обласного сільсько-
го будівельного тресту (1951). Річні плани будівельних робіт та звіти про їх 
виконання. Титульні списки власних капітальних вкладень. Акти державної 
прийомки будинків і споруд. Річні звіти тресту. Кон’юнктурні огляди про ви-
конання плану капітального будівництва. Паспорти, інструкції на будівельне 
обладнання. Статистичні звіти. Звіти про підготовку кадрів. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Будівельно-монтажний трест «Волиньсільбуд», м. Луцьк
Ф. Р-2976, 1148 спр., 1967 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Будівельно-монтажний трест «Волиньсільбуд» був утворений відповідно до на-
казу Міністерства сільського будівництва УРСР від 6 січня 1967 р. № 7.
Виконував на підрядно-договірній основі будівельно-монтажні роботи на будів-
ництві сільськогосподарських переробних підприємств, об’єктів житлово-побу-
тового призначення та інших споруд на території області.
Ліквідований згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 
23 листопада 1985 р. № 1298-ХІ «Про зміни в системі органів управління агро-
промисловим комплексом Української РСР» і наказом Міністерства сільського 
будівництва УРСР від 18 грудня 1985 р. № 169 «Про створення ліквідаційної 
комісії Міністерства сільського будівництва УРСР».

Накази, постанови Міністерства сільського будівництва УРСР. Накази, 
розпорядження з основної діяльності. Інформації, довідки, доповідні записки 
Міністерству сільського будівництва УРСР, облвиконкому про виконання пла-
ну будівельно-монтажних робіт у сільському будівництві. Протоколи технічної 
ради, балансових комісій. Будівельно-фінансові плани тресту та підвідомчих 
організацій. Звіти про виконання будівельно-монтажних робіт. Акти введення 
в експлуатацію будівельних об’єктів. Колективні договори. Статистичні зві-
ти. Штатні розписи та кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти тресту та 
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підвідомчих організацій. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу 
профспілкової організації.

Волинське обласне управління по будівництву в колгоспах, м. Луцьк
Ф. Р-384, 374 спр., 1945 – 1958 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Управління у справах сільського і колгоспного будівництва при виконкомі об-
ласної Ради утворене згідно з постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 
28 квітня 1945 р. № 926. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української 
РСР від 21 грудня 1953 р. № 2646 в облвиконкомі було утворене управління по 
будівництву в колгоспах, в райвиконкомах – відділи по будівництву в колгоспах 
за рахунок штатів обласних і районних управлінь сільського господарства і за-
готівель.
Здійснювало організаційно-технічне керівництво будівництвом і відбудовою 
зруйнованих у колгоспах виробничих приміщень, культурно-побутових буді-
вель і житлових будинків для колгоспників, планування сіл і виробничих гос-
подарств колгоспів.
Ліквідоване 7 січня 1959 р., об’єдналося з обласним управлінням сільського гос-
подарства.

Накази з основної діяльності та з особового складу. Річні плани роботи. 
Довідки, звіти про виконання плану колгоспного будівництва. Плани підрядних 
будівельних робіт. Річні звіти про виконання планів будівництва в колгоспах. 
Списки будівельних бригад по районах. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Звіти про роботу з кадрами. Осо-
бові справи працівників.

Районні відділи по будівництву в колгоспах
21 фонд, 926 спр., 1944 – 1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-963, 56 спр., 1945 – 1952 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-714, 3 спр., 1946 – 1949 рр.
Головнянський, ф. Р-1751, 53 спр., 1945 – 1958 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1929, 50 спр., 1946 – 1953 рр.
Іваничівський, ф. Р-1620, 33 спр., 1948 – 1958 рр.
Ківерцівський, ф. Р-501, 27 спр., 1945 – 1948 рр.
Луківський, ф. Р-3014, 45 спр., 1945 – 1958 рр.
Луцький, ф. Р-960, 32 спр., 1945 – 1947, 1949 – 1960 рр.
Любешівський, ф. Р-1032, 68 спр., 1945 – 1958 рр.
Любомльський, ф. Р-2841, 76 спр., 1945 – 1954 рр.
Маневицький, ф. Р-676, 64 спр., 1945 – 1958 рр.
Оваднівський, ф. Р-3026, 52 спр., 1945 – 1951 рр.
Ратнівський, ф. Р-1776, 71 спр., 1945 – 1959 рр.
Рожищенський, ф. Р-980, 47 спр., 1945 – 1952 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1078, 10 спр., 1946 – 1952 рр.
Старовижівський, ф. Р-531, 64 спр., 1946 – 1958 рр.
Теремнівський, ф. Р-821, 31 спр., 1945 – 1952 рр.
Торчинський, ф. Р-1240, 31 спр., 1945 – 1957 рр.
Устилузький, ф. Р-3057, 5 спр., 1946 – 1947 рр.
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Цуманський, ф. Р-529, 51 спр., 1945 – 1951 рр.
Шацький, ф. Р-1752, 54 спр., 1944 – 1958 рр.

Відділи по сільському і колгоспному будівництву при виконкомах районних 
рад депутатів трудящих утворені згідно з постановою Ради Народних Комісарів 
СРСР від 28 квітня 1945 р. № 926. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 21 грудня 1953 р. № 2646 у райвиконкомах були утворені 
відділи по будівництву в колгоспах за рахунок штатів обласних і районних уп-
равлінь сільського господарства і заготівель.
Займалися будівництвом об’єктів сільськогосподарського призначення.
Ліквідовані в 1959 році.

Плани будівництва виробничо-господарських, культурно-побутових 
і житлових споруд в колгоспах області. Протоколи, постанови, акти про від-
ведення земельних ділянок під індивідуальне будівництво, під будівництво 
тваринницьких, господарських приміщень у колгоспах області. Річні звіти 
про виконання планів будівництва в колгоспах. Акти введення в експлуатацію 
будівельних об’єктів. Кон’юнктурні огляди про виконання плану капітально-
го будівництва. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси, річні бухгал-
терські звіти. Документи з особового складу.

Волинське міжгосподарське об’єднання по агропромисловому 
будівництву «Волиньагробуд», м. Луцьк
Ф. Р-2318, 2631 спр., 1959 – 2003 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинська обласна рада міжколгоспних будівельних організацій «Облміжкол-
госпбуд» утворена відповідно до рішень облвиконкому від 14 лютого 1959 р. 
№ 154 та організаційних зборів уповноважених міжколгоспних будівельних ор-
ганізацій Волинської області від 19 лютого 1959 р., з 1968 р. – Волинське облас-
не міжколгоспне об’єднання по будівництву «Облміжколгоспбуд». Згідно з пос-
тановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 10 грудня 
1985 р. № 429, рішенням Волинського облвиконкому від 24 лютого 1986 р. № 68 
було створене Волинське обласне кооперативно-державне об’єднання по агро-
промисловому будівництву «Волиньагробуд» на базі підприємств, будівельних 
і будівельно-монтажних організацій облміжколгоспбуду, трестів «Волиньсіль-
буд», «Облміжколгоспшляхбуд», «Волиньспецсільгоспмонтаж». Відповідно до 
наказу Волинського обласного кооперативно-державного об’єднання по агропро-
мисловому будівництву «Волиньагробуд» від 5 березня 1988 р. № 41а – Обласне 
кооперативно-державне промислово-будівельне об’єднання «Волиньоблагро-
буд». Згідно з постановою обласної конференції уповноважених представників 
господарств-співвласників і трудових колективів об’єднання «Волиньагробуд» 
від 19 березня 1993 р. № 1 засноване Волинське міжгосподарське об’єднання по 
агропромисловому будівництву «Волиньагробуд».
Здійснювало керівництво діяльністю міжколгоспних будівельних організацій і 
підприємств, створенням великих підприємств добування і виробництва буді-
вельних матеріалів та виробів, забезпеченням колгоспів і міжколгоспних органі-
зацій технічною документацією.

Накази з основної діяльності. Річні плани капітального будівництва. До-
кументи про утворення ради (протоколи, рішення, положення). Протоколи за-
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гальних зборів, засідань міжколгоспної ради, виробничо-технічних нарад. Зве-
дені річні будівельно-фінансові плани управління і підвідомчих підприємств. 
Інформації про хід будівництва в колгоспах області, виконання колективних 
договорів. Документи про наукову організацію праці (постанови, показники). 
Статистичні звіти про виконання норм виробітку і нормування праці. Річні 
плани щодо нової техніки і звіти про їх виконання, щодо раціоналізації і ви-
нахідництва, економії матеріальних ресурсів, якості будівництва, механізації 
важких робіт, наявності і роботи автотранспорту, зниження витрат паливно-
енергетичних ресурсів, роботи будівельної лабораторії, покращення умов пра-
ці працівників, охорони праці і техніки безпеки. Інформації, доповідні записки, 
доповіді про діяльність міжколгоспних будівельних організацій. Зведені тех-
ніко-економічні аналізи господарської діяльності і собівартості будматеріалів. 
Штатні розписи і кошториси видатків по апарату управління і підвідомчих під-
приємствах. Статистичні звіти про кількість працівників і їх розподіл по по-
садах. Звіти про роботу з кадрами, бухгалтерські звіти. Документи про роботу 
науково-технічного товариства і профспілкової організації (протоколи, кошто-
риси, аналізи та ін.).

Міжгосподарські пересувні механізовані колони (МПМК)
22 фонди, 2442 спр., 1956 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинська, ф. Р-2399, 164 спр., 1957 – 1969, 1971 – 1985 рр.
Голобська, ф. Р-2228, 9 спр., 1956 – 1959 рр.
Горохівська, ф. Р-2086, 155 спр., 1956 – 1959, 1962 – 1969 рр.
Іваничівська, ф. Р-2926, 104 спр., 1958 – 1968 рр.
Камінь-Каширська, ф. Р-3363, 63 спр., 1957 – 1985 рр.
Ківерцівська, ф. Р-2753, 338 спр., 1957 – 1985 рр.
Ковельська, ф. Р-2438, 234 спр., 1956 – 1977, 1979 – 1985 рр.
Колківська, ф. Р-2017, 43 спр., 1956 – 1960 рр.
Локачинська, ф. Р-1596, 94 спр., 1957 – 1968 рр.
Луцька, ф. Р-2444, 103 спр., 1956 – 1967 рр.
Любешівська, ф. Р-3370, 34 спр., 1966 – 1984 рр.
Любомльська, ф. Р-1983, 434 спр., 1956 – 1984 рр.
Маневицька, ф. Р-2011, 8 спр., 1958 – 1960 рр.
Маневицька, ф. Р-3419, 132 спр., 1961 – 1985 рр.
Оваднівська, ф. Р-3053, 13 спр., 1956 – 1958 рр.
Олицька, ф. Р-2752, 55 спр., 1958 – 1964 рр.
Ратнівська, ф Р-2546, 75 спр., 1962 – 1966, 1968 – 1985 рр.
Рожищенська, ф. Р-1747, 156 спр., 1956 – 1968 рр.
Старовижівська, ф. Р-2216, 28 спр., 1957 – 1962 рр.
Теремнівська, ф. Р-3093, 16 спр., 1956 – 1958 рр.
Торчинська, ф. Р-1248, 57 спр., 1956 – 1963 рр.
Турійська, ф. Р-3373, 127 спр., 1959 – 1985 рр.

Районні міжколгоспні будівельні організації були створені відповідно до по-
станови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української 
РСР від 14 серпня 1956 р. № 961. Згідно з рішенням облвиконкому від 29 лю-
того 1984 року № 80 і постановою правління Волинського міжколгоспного 
об’єднання по будівництву від 2 квітня 1984 р. № 57 перейменовані у міжгоспо-
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дарські пересувні механізовані колони правління обласного міжгосподарсько-
го об’єднання по будівництву (МПМК). Відповідно до постанови обласних 
зборів уповноважених господарств-учасників міжгосподарських організацій і 
підприємств Волинського обласного кооперативно-державного об’єднання по 
агропромисловому будівництву від 14 березня 1986 р. № 2 були ліквідовані об-
ласне міжколгоспне об’єднання по будівництву, організації і підприємства, які 
йому безпосередньо підпорядковувались, на їх базі створені: Волинське облас-
не кооперативно-державне об’єднання по агропромисловому будівництву «Во-
линьагробуд» та пересувні механізовані колони (ПМК), підвідомчі об’єднанню 
«Волиньагробуд». Відповідно до наказу Волинського обласного кооперативно-
державного об’єднання по агропромисловому будівництву «Волиньагробуд» від 
5 березня 1988 р. № 41а реорганізовані у районні кооперативно-державні буді-
вельно-монтажні об’єднання (райагробуди).
Рішення райвиконкомів. Накази, постанови правління Волинського обл-

міжколгоспбуду. Протоколи засідань міжколгоспної, технічної рад, виробничих 
нарад. Інформації про роботу міжколгоспних будівельних організацій. Річні 
будівельно-фінансові плани. Титульні списки капітального будівництва. Акти 
здачі в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Статистичні звіти. Акти 
перевірок діяльності міжколгоспних будівельних організацій. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Протоколи 
загальних профспілкових зборів та засідань місцевого комітету профспілки.

Спеціалізований будівельно-монтажний трест 
«Волиньагроспецмонтаж», м. Луцьк
Ф. Р-3168, 779 спр., 1971 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Спеціалізований будівельно-монтажний трест «Волиньспецсільгоспмонтаж» 
при Волинському обласному об’єднанні «Сільгосптехніка» був утворений від-
повідно до наказу Українського об’єднання Ради Міністрів УРСР «Укрсільгосптех-
ніка» від 22 липня 1971 р. № 273 на виконання постанови Ради Міністрів УРСР 
від 21 липня 1969 р. № 433. Згідно з постановою обласних зборів уповноваже-
них господарств-учасників міжгосподарських організацій і підприємств Волин-
ського обласного кооперативно-державного об’єднання по агропромисловому 
будівництву від 14 березня 1986 р. № 2 були ліквідовані обласне міжколгоспне 
об’єднання по будівництву, організації і підприємства, які йому безпосередньо 
підпорядковувались, та на їх базі створені: Волинське обласне кооперативно-
державне об’єднання по агропромисловому будівництву «Волиньагробуд» та 
трест «Волиньагроспецмонтаж», підвідомчий об’єднанню «Волиньагробуд».
Виконував сантехнічні та механомонтажні роботи для держпідрядних організа-
цій Волинської області.

Накази, постанови, розпорядження Українського об’єднання Ради 
Міністрів УРСР «Укрсільгосптехніка», Державного комітету УРСР по вироб-
ничо-технічному забезпеченню сільського господарства. Накази з основної 
діяльності. Протоколи засідань технічної ради, виробничо-технічних нарад. 
Річні плани будівельно-монтажних робіт тресту та підвідомчих підприємств. 
Титульні списки капітального будівництва. Річні аналізи виробничо-фінансо-
вої діяльності. Документи про роботу первинної організації науково-техніч-
ного товариства (кошториси, звіти, плани та ін.). Річні звіти про виконання 
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плану підвищення кваліфікації, про роботу з кадрами, охорону праці і техні-
ку безпеки. Річні статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти тресту та підвідомчих підприємств. Документи про роботу 
профспілкової організації (протоколи, кошториси, звіти та ін.).

ВОДНЕ БУДІВНИЦТВО

Військово-відбудовчий загін № 19 Дніпро-Двінського 
військово-відбудовчого управління, м. Луцьк
Ф. Р-1044, 11 спр., 1944 – 1945 рр. Опис. Рос. мова.
Військово-відбудовчий загін № 5 Дніпро-Двінського військово-відбудовчого 
управління був утворений відповідно до наказу Народного комісара річкового 
флоту СРСР від 29 квітня 1944 р. № 146. Згідно з наказом Дніпро-Двінського 
військово-відбудовчого управління від 28 червня 1944 р. № 81 – Військово-від-
будовчий загін № 19 Дніпро-Двінського військово-відбудовчого управління.
Займався відбудовою портово-пристанського господарства.

Накази Дніпро-Двінського військово-відбудовчого управління. Бухгал-
терський баланс (1944). Річний виробничо-фінансовий план. Статут про дис-
ципліну робітників і службовців річкового флоту СРСР (1945). Кон’юнктурний 
огляд про ремонт річкових суден (1945). Місячні статистичні звіти.

Волинське будівельно-монтажне управління № 62 тресту 
«Поліссяводбуд»,  м. Ковель Волинської області
Ф. Р-2511, 156 спр., 1952 – 1965 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна будівельно-монтажна дільниця при управлінні сільського 
господарства була утворена відповідно до рішення виконкому Волинської об-
ласної Ради депутатів трудящих від 25 вересня 1952 р. № 1344, наказу Волин-
ського обласного управління сільського господарства від 30 вересня 1952 р. 
№ 1452. Згідно з рішенням Волинського облвиконкому від 5 жовтня 1953 р. 
№ 1216, наказом Волинського обласного управління сільського господарства і 
заготівель від 21 жовтня 1953 р. № 913 – перейменована на Волинську обласну 
будівельно-монтажну контору «Меліоводбуд» при обласному управлінні сільсь-
кого господарства і заготівель. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 
від 8 травня 1954 р. № 605, рішення Волинського облвиконкому від 21 серпня 
1954 р. № 984 Волинська обласна будівельно-монтажна контора «Меліоводбуд» 
підпорядковується Волинському обласному управлінню водного господарства. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1955 р. № 646 Волинсь-
ка обласна будівельно-монтажна контора підпорядковувалась тресту механізації 
гідромеліоративних робіт по Українській РСР «Укрмехгідробуд» Головного уп-
равління водного господарства при Раді Міністрів Української РСР. Відповід-
но до постанови Ради Міністрів Української РСР від 3 серпня 1959 р. № 1154 
ліквідовано трест «Укрмехгідробуд», Волинська обласна будівельно-монтажна 
контора переходить у безпосереднє підпорядкування Головного управління 
водного господарства при Раді Міністрів УРСР, з 1960 р. – Державного коміте-
ту Ради Міністрів УРСР по водному господарству. З 1961 р. – Волинське буді-
вельно-монтажне управління «Волиньводбуд» будівельно-монтажного тресту 
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«Поліссяводбуд». Згідно з наказом Державного виробничого комітету по зро-
шувальному землеробству і водному господарству УРСР від 13 травня 1964 р. 
№ 160 – перейменоване на Волинське будівельно-монтажне управління № 62 
тресту «Поліссяводбуд» Головного управління водогосподарського будівництва 
Держземводгоспу УРСР.
Виконувало будівельні роботи і монтаж обладнання для водогосподарських за-
ходів у колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах області з осушен-
ня заболочених площ, по артезіанських криницях, протималярійно-гідротехніч-
ні роботи.

Накази, постанови, директивні вказівки тресту механізації гідромеліо-
ративних робіт по Українській РСР «Укрмехгідробуд», Головного управління 
водного господарства при Раді Міністрів УРСР, Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР по водному господарству, будівельно-монтажного тресту 
«Поліссяводбуд», Державного виробничого комітету по зрошувальному зем-
леробству і водному господарству УРСР, Волинського обласного управління 
водного господарства. Положення про дільницю, контору (1952, 1953). Річні 
плани водогосподарського будівництва. Плани комплексної механізації буді-
вельних робіт. Титульні списки, ліміти капітального будівництва. Акти здачі 
в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. 
Списки передовиків виробництва. Протоколи загальних профспілкових зборів 
та засідань місцевого комітету профспілки.

Відкрите акціонерне товариство «Волиньводбуд», м. Луцьк
Ф. Р-3154, 1529 спр., 1967 – 2001 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Будівельно-монтажний трест «Волиньводбуд» був утворений відповідно до по-
станови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української 
РСР від 9 червня 1967 р., наказу Міністерства меліорації і водного господарства 
УРСР від 30 червня 1967 р. Згідно з постановою Ради Міністрів Української 
РСР від 9 серпня 1988 р. № 227 створено Волинське проектно-будівельно-ек-
сплуатаційне об’єднання по меліорації і водному господарству «Волиньмеліо-
водгосп». Відповідно до наказу Держводгоспу УРСР від 31 липня 1991 р. № 85 
було ліквідоване Волинське проектно-будівельно-експлуатаційне об’єднання по 
меліорації і водному господарству «Волиньмеліоводгосп» і на його базі ство-
рене Волинське будівельно-монтажне підприємство «Волиньводбуд». Згідно з 
рішенням Фонду державного майна України від 29 грудня 1995 р. – реорганізо-
ване у Відкрите акціонерне товариство «Волиньбуд» (ВАТ «Волиньбуд»).
Здійснювало водогосподарське будівництво, культурно-технічні роботи в облас-
ті, керівництво і контроль за роботою підпорядкованих йому організацій.

Накази, директивні вказівки Міністерства меліорації і водного госпо-
дарства УРСР. Накази з основної діяльності. Протоколи технічної ради, роз-
порядження постійно діючої комісії про прийняття в експлуатацію об’єктів 
водогосподарського будівництва в області. Плани роботи тресту, підрядних 
робіт. Титульні списки проектно-вишукувальних робіт. Листування, доповідні 
записки, інформації про меліоративні роботи. Звіти про виконання основних 
планових завдань. Аналізи виробництва, організації і оплати праці, звіти про 
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роботу громадського бюро економічного аналізу, про використання меліора-
тивної техніки. Документи (акти, звіти, показники та ін.) щодо нової техніки і 
передової технології, раціоналізації і винахідництва, наукової організації пра-
ці, впровадження бригадного розрахунку за бригадним підрядом у підвідомчих 
організаціях, про роботу механізмів меліоративної техніки, технічне нормуван-
ня в будівництві, про стан техніки безпеки. Відомості про наявність тракторів, 
машин і меліоративного устаткування. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти тресту і підвідомчих організацій. 
Річні звіти про роботу тресту, про роботу з кадрами. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкової організації.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Управління сільського господарства і продовольства 
Волинської обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-32, 9124 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1996 рр. Описи. Каталог. Укр., 
рос. мови.
Обласний земельний відділ створений у 1939 р. На підставі постанов Ради 
Міністрів СРСР від 4 лютого 1947 р. № 209, 210, 211, Ради Міністрів Українсь-
кої РСР і Центрального Комітету КП(б)У від 13 лютого 1947 р. створено Об-
ласне управління сільського господарства. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 30 травня 1953 р. № 1096, рішенням Волинського облвикон-
кому від 6 червня 1953 р. № 632 управління реорганізоване в Обласне управлін-
ня сільського господарства і заготівель. На підставі рішення Волинського обл-
виконкому від 24 грудня 1953 р. № 1606 – Управління сільського господарства. 
Відповідно до постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 березня 1962 р. 
№ 267, Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української 
РСР від 27 березня 1962 р. № 362 створене Управління виробництва і заготі-
вель сільськогосподарських продуктів. На підставі постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 3 квітня 1965 р. № 334 – Управління сільського господарс-
тва Волинського облвиконкому. Відповідно до постанов Центрального Комітету 
Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 19 листопада 1985 р. 
№ 412, від 10 грудня 1985 р. № 429 і наказу Держагропрому УРСР від 15 січня 
1986 р. № 12 ліквідоване Волинське обласне управління сільського господарс-
тва і створений Волинський обласний агропромисловий комітет. З 18 травня 
1990 р. – Рада агропромислових формувань Волинської області «Волиньагро-
промрада». Згідно з рішенням Волинської обласної Ради народних депутатів від 
7 лютого 1991 р. № 5/10-9 – Управління сільського господарства і продоволь-
ства облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної адміністрації 
припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з 
рішенням обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було 
ліквідоване управління сільського господарства і продовольства облвиконкому. 
На підставі розпорядження представника Президента України у Волинській об-
ласті від 24 квітня 1992 р. № 60 було утворене Управління сільського госпо-
дарства, харчової і переробної промисловості облдержадміністрації. Відповідно 
до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 
27 травня 1992 р. № 138 – перейменоване на Управління сільського господарс-
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тва та продовольства облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому. Згідно 
з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 
1995 р. № 232 було створене управління сільського господарства та продоволь-
ства облдержадміністрації.
Відало земельним фондом, керувало роботою з розвитку сільського господарс-
тва, заготівлі сільськогосподарських продуктів.

Накази з основної діяльності. Положення про сільські, селищні, місь-
кі, районні і громадські інспекції. Статути і паспорти колгоспів. Протоколи 
обласних і республіканських нарад, засідань техреди. П’ятирічні і річні пла-
ни розвитку сільського господарства області і звіти про їх виконання. Плани 
посівних площ селянських господарств, посіву сортового  насіння та плодо-
овочевих культур, розвитку тваринництва, розвитку племінної худоби, щодо 
боротьби з захворюваннями сільськогосподарських тварин і птиці, боротьби зі 
шкідниками сільськогосподарських рослин. Виробничо-фінансові плани нав-
чально-дослідних господарств та звіти колгоспів. Документи про утворення 
електростанцій і нових МТС, звіти МТС, політвідділів МТС. Агрозвіти про 
посіви зернових і технічних культур, роботу районних інспекцій, про закладан-
ня розсадників сортової гібридизації, виконання плану по тваринництву, ро-
боту спеціалізованих господарств області з відгодівлі великої рогатої худоби. 
Довідка обласної сільськогосподарської дослідної станції про узагальнення та 
впровадження досягнень науки і передового досвіду в сільськогосподарсько-
му виробництві. Відомості про витрати і рух кредитів земельного відділу 
(1940), стан і хід колективізації, організаційно-господарський стан колгоспів 
області, вирощування технічних культур, наявність поголів’я худоби і її про-
дуктивність, машинно-тракторного  парку. Звіти про підготовку до сівби і хід 
сільськогосподарських робіт, про обмін передовим досвідом. Інформації про 
утворення бригад, ланок комуністичної праці в колгоспах області. Довідки про 
хід підготовки кадрів у сільському господарстві області. Список сільськогос-
подарських шкіл в області. Відомості про направлення молоді на освоєння ці-
линних земель (1959). Звіти про організацію сільськогосподарських виставок в 
області. Документи про передовиків сільського господарства. Звіти про робо-
ту з кадрами. Список колгоспів з характеристикою їх стану і діяльності, в т.ч. 
колгоспів-мільйонерів (1956, 1959). Відомості про ставки, заходи з їх віднов-
лення. Звіт про розподіл земель за угіддями і землекористувачами, про роботу 
навчальних закладів сільського господарства, урожайність, агрономічні звіти. 
Титульні списки, звіти про капітальне будівництво. Плани, звіти, інформації 
про освоєння і осушення земель, будівництво експериментально-показового 
села Ратнів Луцького району (1971 – 1975), про перебудову сіл (1960 – 1969). 
Документи про перехід на грошову оплату праці, норми виробітку основних 
сільськогосподарських робіт і розцінки в трудоднях (1958, 1961), про стан сіль-
ськогосподарської техніки, про створення і діяльність механізованих ланок у 
колгоспах області (1964). Документи про роботу обласного виробничо-експлу-
атаційного міжгосподарського підприємства з енергетики. Звіти про створення 
опорно-показових ферм і вирощування просапних культур (1966 – 1975). До-
кументи про передовиків механізованих ланок з вирощування сільськогоспо-
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дарських культур, документи про присвоєння звання «Майстер тваринництва» 
(1969). Аналізи господарської діяльності колгоспів. Плани і карти районів об-
ласті (1955, 1959 – 1960). Схеми сівозмін і структури посівних площ (1962). 
Документи з обліку лісогосподарських робіт і лісового фонду в колгоспах і 
радгоспах області, довідки про роботу підсобних підприємств і промислів у 
колгоспах області. Звіти про проведення свята Всесоюзного Дня працівника 
сільського господарства. Заключний звіт про переведення працівників сільсь-
кого господарства на п’ятиденний тиждень з двома вихідними днями (1968), 
впровадження гарантованої оплати праці в колгоспах (1969). Документи про 
роботу профкому (протоколи загальних зборів, засідань профкому, статистичні 
звіти та ін.).

Представник Ради по справах колгоспів при керівництві СРСР 
по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-1222, 73 спр., 1950 – 1953 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету ВКП(б) 
від 19 вересня 1946 р., від 8 жовтня 1946 р. № 2281, постанов Ради Міністрів 
СРСР від 22 жовтня 1946 р. № 2354, від 5 грудня 1946 р. № 2618 була ство-
рена Рада по справах колгоспів при керівництві СРСР, а в областях вона мала 
своїх представників в якості контролерів від центру, незалежних від місцевих 
органів.
Здійснював контроль за виконанням постанов партії і уряду СРСР про заходи 
щодо ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі, поліпшення ор-
ганізації праці, підвищення продуктивності та упорядкування оплати праці у 
колгоспах.
Припинив діяльність у березні 1953 р.

Довідки перевірок про додержання статутів сільськогосподарських ар-
тілей. Доповідні записки про результати перевірок укрупнених колгоспів. 
Листування з Радою по справах колгоспів при керівництві СРСР з питань лікві-
дації порушень статутів сільгоспартілей.

Управління земельних ресурсів Волинської обласної державної 
адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3492, 169 спр., 1990 – 1995 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Відділ землекористування, землеустрою і охорони ґрунтів з державною інспек-
цією по використанню і охороні земель був утворений згідно з постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 16 жовтня 1989 р. № 253 «Про удосконалення 
управління в агропромисловому комплексі республіки» та рішенням виконкому 
Волинської обласної Ради народних депутатів від 29 січня 1990 р. № 27. Від-
повідно до постанови Верховної Ради Української РСР від 19 грудня 1990 р. 
«Про земельну реформу» і рішення облвиконкому від 27 лютого 1991 р. № 58 
– Управління по земельних ресурсах і земельній реформі при облвиконкомі, яке 
було ліквідоване відповідно до розпорядження Представника Президента Украї-
ни у Волинській області від 23 квітня 1992 р. № 53. З 29 червня 1992 р. – Управ-
ління земельних ресурсів облдержадміністрації (наказ Управління земельних 
ресурсів облдержадміністрації від 7 липня 1992 р. № 03). Згідно з постановою 



354

Державний архів Волинської області

Ради Міністрів України від 30 червня 1993 р. № 493 – Волинське обласне управ-
ління земельних ресурсів. Відповідно до рішення обласної ради від 2 листопада 
1994 р. № 2/3 – Управління земельних ресурсів облвиконкому Згідно з розпо-
рядженням Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. 
№ 232 було створене управління земельних ресурсів облдержадміністрації.
Здійснювало державне управління земельними ресурсами, забезпечувало про-
ведення земельної реформи.

Накази з основної діяльності. Інформації, листування з питань проведен-
ня земельної реформи, відведення земель і землекористування. Звіти про наяв-
ність і розподіл земельного фонду за категоріями земель, землекористувачами і 
угіддями. Річні статистичні звіти з контролю за використанням земель. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. 

Відділи, управління сільського господарства, 
районні агропромислові об’єднання (РАПО)
32 фонди, 14046 спр., 1940, 1944 – 2000 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. 
мови.
Берестечківський, ф. Р-962, 76 спр., 1944 – 1958 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-2406, 436 спр., 1944 – 1949, 1951 – 1953, 1965 
– 1990 рр.
Голобський, ф. Р-2220, 9 спр., 1947 – 1953 рр.
Головнянський, ф. Р-786, 137 спр., 1946 – 1953 рр.
Горохівський, ф. Р-2564, 731 спр., 1950 – 1962, 1965 – 2000 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1935, 78 спр., 1944 – 1952 рр.
Затурцівський, ф. Р-1759, 20 спр., 1948 – 1952 рр.
Іваничівський, ф. Р-1639, 1046 спр., 1951 – 1953, 1967 – 1996 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2359, 721 спр., 1948 – 1955, 1957 – 1989 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2034, 9 спр., 1950 – 1953 рр.
Ківерцівський, ф. Р-3286, 1062 спр., 1962 – 1992 рр.
Ковельський, ф. Р-2232, 18 спр., 1940, 1944 – 1953 рр.
Ковельський, ф. Р-2310, 1731 спр., 1962 – 1992 рр.
Колківський, ф. Р-2009, 35 спр., 1944 – 1953 рр.
Локачинський, ф. Р-2570, 435 спр., 1965 – 1988 рр.
Луківський, ф. Р-2221, 6 спр., 1948 – 1953 рр.
Луцький, ф. Р-959, 1035 спр., 1944 – 1948, 1967 – 1991 рр.
Любешівський, ф. Р-1848, 666 спр., 1944 – 1956, 1965 – 1991 рр.
Любомльський, ф. Р-3202, 667 спр., 1965 – 1991 рр.
Любомльський, ф. Р-483, 42 спр., 1944 – 1953 рр.
Маневицький, ф. Р-634, 801 спр., 1947 – 1953, 1965 – 1991 рр.
Оваднівський, ф. Р-3054, 9 спр., 1949 – 1953 рр.
Олицький, ф. Р-898, 21 спр., 1946 – 1953 рр.
Піддубцівський, ф. Р-54, 3 спр., 1940 р.
Ратнівський, ф. Р-831, 591 спр., 1944 – 1953, 1965 – 1993 рр.
Рожищенський, ф. Р-2696, 1212 спр., 1944 – 1953, 1965 – 1989 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-3398, 12 спр., 1947 – 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-3040, 1141 спр., 1967 – 1998 рр. 
Турійський, ф. Р-2965, 1174 спр., 1949 – 1953, 1965 – 1992 рр.
Устилузький, ф. Р-315, 31 спр., 1940, 1944 – 1953 рр.
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Цуманський, ф. Р-446, 71 спр., 1944 – 1953 рр.
Шацький, ф. Р-3221, 20 спр., 1944 – 1951, 1953 рр.

Земельні відділи райвиконкомів утворені в 1939 році. Згідно з постановами Ради 
Міністрів СРСР від 4 лютого 1947 р. № 209, 210, 211, Ради Міністрів Української 
РСР і Центрального Комітету КП(б)У від 13 лютого 1947 р. в районах створено 
відділи сільського господарства, з червня 1953 р. – районні управління сільсь-
кого господарства і заготівель. Відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР 
від 7 грудня 1953 р. № 2895 і Ради Міністрів Української РСР від 21 грудня 
1953 р. № 2646 були ліквідовані районні управління сільського господарства і 
заготівель з передачею функцій МТС, які у 1958 році були ліквідовані. В травні 
1958 р. утворені інспекції сільського господарства. Згідно з постановою Цен-
трального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 
27  ерезня 1962 р. утворені територіальні колгоспно-радгоспні управління, а в 
січні 1963 р. реорганізовані у виробничі колгоспно-радгоспні управління. На 
підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 3 квітня 1965 р. № 334 – 
перейменовані в районні виробничі управління сільського господарства. В січні 
1970 р. ліквідовані і на їх базі створені управління сільського господарства рай-
виконкомів. У грудні 1985 р. на базі управлінь сільського господарства створені 
районні агропромислові об’єднання (РАПО). З 1991 р. перейменовані в район-
ні управління сільського господарства, з квітня 1992 р. – управління сільсько-
го господарства та переробної промисловості райдержадміністрацій, з 1995 р. 
– управління сільського господарства та продовольства райвиконкомів, з 1996 р. 
– райдержадміністрацій, з 1998 р. – управління агропромислового комплексу 
райдержадміністрацій, з 2000 р. – управління сільського господарства та продо-
вольства райдержадміністрацій.
Сприяли колективізації сільського господарства, керували організацією та за-
провадженням соціалістичних форм організації праці в колгоспах, сприяли 
збільшенню обсягів виробництва та заготівель сільськогосподарської продукції, 
впроваджували передові методи і технології розвитку землеробства, тваринниц-
тва, кормовиробництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Накази з основної діяльності. П’ятирічні і річні плани  розвитку сіль-
ського господарства районів, колгоспів і радгоспів, плани землевпорядних і 
сільськогосподарських робіт, будівництва виробничих та культурно-побутових 
об’єктів у колгоспах, промфінплани колгоспів. Постанови і рішення рад район-
них виробничих управлінь сільського господарства, довідки про роботу еконо-
мічних конференцій працівників сільського господарства. Протоколи загаль-
них зборів селян, земельних громад, ініціативних груп зі створення колгоспів. 
Земельні книги реєстрації трудового селянського землекористування. Доку-
менти (плани, акти, довідки, схеми) про закріплення земель за колгоспами, про 
внутрішньогосподарське землекористування колгоспів. Зведені показники про 
спеціалізацію колгоспів. Структури посівних площ у колгоспах. Проекти вве-
дення сівозмін у колгоспах, про освоєння сівозмін. Титульні списки про елект-
рифікацію сільського господарства. Накази, заявки, звіти щодо винахідницької 
і раціоналізаторської роботи. Зведені показники щодо комплексної механізації 
і вирощування цукрових буряків та картоплі в колгоспах області. Довідки, зві-
ти про наявність техніки в колгоспах області. Плани, відомості, листування 
про комплексну механізацію тваринницьких ферм у колгоспах. Статистичні 
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відомості про кількість землі у всіх категоріях  господарств районів, зведені 
відомості про посівні площі, використання мінеральних добрив, урожайність і 
валовий збір зернових культур, збір врожаю сільськогосподарських  культур на 
осушених землях; стан хмелярства в колгоспах області; про використання мі-
неральних добрив, бонітування великої рогатої худоби. Хлібофуражні баланси 
колгоспів. Річні агрономічні звіти. Аналізи виробничо-фінансової діяльності 
колгоспів, економічні показники розвитку колгоспів. Звітні доповіді начальни-
ків управлінь про стан впровадження внутрішньогосподарських розрахунків 
у колгоспах області. Довідки про якісний склад спеціалістів і керівних кадрів. 
Протоколи загальних зборів членів профспілки і засідань місцевого комітету.

Районні інспекції по сільському господарству
8 фондів, 224 спр., 1958 – 1962 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.
Камінь-Каширська, ф. Р-2035, 15 спр., 1958 – 1960 рр.
Ковельська, ф. Р-2218, 56 спр., 1958 – 1961 рр.
Колківська, ф. Р-2010, 22 спр., 1958 – 1961 рр.
Любешівська, ф. Р-3048, 61 спр., 1959 – 1962 рр.
Ратнівська, ф. Р-2075, 16 спр., 1958 – 1962 рр.
Рожищенська, ф. Р-2697, 5 спр., 1958 – 1962 рр.
Турійська, ф. Р-2967, 32 спр., 1959 – 1962 рр.
Шацька, ф. Р-1976, 17 спр., 1958 – 1961 рр.

Відповідно до рішення Волинського облвиконкому від 31 травня 1958 р. № 533 
та наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 4 червня 1958 р. 
№ 452 в складі райвиконкомів були утворені районні інспекції по сільському 
господарству.
Ліквідовані в березні 1962 р., на їх базі створені територіальні колгоспно-рад-
госпні управління.

Плани посіву зернових культур. Штатні розписи, кошториси витрат. Річ-
ні бухгалтерські звіти. Накази з особового складу. Відомості нарахування за-
робітної плати.

Територіальні виробничі колгоспно-радгоспні управління
6 фондів, 595 спр., 1962 – 1964 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинське, ф. Р-2405, 174 спр., 1962 – 1964 рр.
Горохівське, ф. Р-2563, 54 спр., 1962 – 1964 рр.
Камінь-Каширське, ф. Р-2358, 33 спр., 1962 – 1964 рр.
Любешівське, ф. Р-3049, 11 спр., 1963 – 1964 рр.
Любомльське, ф. Р-2415, 162 спр., 1962 – 1964 рр.
Рожищенське, ф. Р-2698, 161 спр., 1963 – 1964 рр.

На підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 березня 1962 р. 
№ 267 «Про перебудову управління сільським господарством» створені тери-
торіальні колгоспно-радгоспні управління. Відповідно до постанови Централь-
ного Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 30 грудня 
1962 р., наказу Міністерства виробництва і заготівель сільськогосподарських 
продуктів УРСР від 4 січня 1963 р. № 8 перейменовані у виробничі колгоспно-
радгоспні управління. Згідно з постановою ЦК КПУ і Ради Міністрів Української 
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РСР від 15 січня 1965 р. № 55 «Про виробничі управління і трести радгоспів», 
постановою бюро Волинського обласного комітету Компартії України і вико-
навчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 16 лютого 
1965 року № 90 реформовані в сільськогосподарські виробничі управління.

Накази з основної діяльності, протоколи виробничих нарад. Інформації, 
довідки про роботу управління. Зведені відомості щодо бонітування великої ро-
гатої худоби, свиней. Земельно-шнурові книги колгоспів Рожищенського райо-
ну. Документи (довідки, плани, акти) внутрігосподарського землевлаштування 
колгоспів. Науково обгрунтована система ведення сільського господарства в 
колгоспах Рожищенського району. Матеріали горизонтальних зйомок осуше-
них земель у колгоспах. Річні виробничо-фінансові плани колгоспів. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Машинно-тракторні станції (МТС)
29 фондів, 2154 спр., 1944 – 1958 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Берестечківська, ф. Р-1070, 90 спр., 1944 – 1956 рр.
Володимир-Волинська, ф. Р-725, 42 спр., 1944 – 1956 рр.
Велико-Глушанська, ф. Р-2152, 20 спр., 1958 – 1960 рр.
Голобська, ф. Р-1009, 50 спр., 1944 – 1958 рр.
Головнянська, ф. Р-787, 128 спр., 1944 – 1959 рр.
Іваничівська, ф. Р-2045, 45 спр., 1950 – 1958 рр.
Камінь-Каширська, ф. Р-618, 9 спр., 1944 – 1948, 1956 – 1957 рр.
Ківерцівська, ф. Р-956, 73 спр., 1945 – 1958 рр.
Ковельська, ф. Р-1006, 65 спр., 1944 – 1958 рр.
Колківська, ф. Р-763, 52 спр., 1947 – 1958 рр.
Кримненська, ф. Р-2919, 19 спр., 1946 – 1949, 1952 – 1958 рр.
Локачинська, ф. Р-1725, 44 спр., 1944 – 1957 рр.
Луківська, ф. Р-1266, 77 спр., 1944 – 1958 рр.
Луцька, ф. Р-926, 146 спр., 1944 – 1960 рр.
Любешівська, ф. Р-2151, 171 спр., 1944 – 1958 рр.
Любомльська, ф. Р-484, 83 спр., 1944 – 1958 рр.
Мизівська, ф. Р-540, 42 спр., 1945 – 1957 рр.
Оваднівська, ф. Р-2170, 59 спр., 1944 – 1955 рр.
Озютичівська, ф. Р-1758, 54 спр., 1951 – 1958 рр.
Олицька, ф. Р-895, 101 спр., 1944 – 1957 рр.
Піддубцівська, ф. Р-665, 188 спр., 1944 – 1959 рр.
Повурська, ф. Р-1595, 39 спр., 1944 – 1956 рр.
Рожищенська, ф. Р-979, 71 спр., 1944 – 1956 рр.
Сенкевичівська, ф. Р-3399, 32 спр., 1944 – 1955 рр.
Торчинська, ф. Р-1854, 75 спр., 1944 – 1960 рр.
Турійська, ф. Р-2966, 127 спр., 1945 – 1958 рр.
Устилузька, ф. Р-982, 126 спр., 1944 – 1958 рр.
Цуманська, ф. Р-452, 84 спр., 1944 – 1957 рр.
Шацька, ф. Р-2701, 42 спр., 1946 – 1958 рр.

Утворені відповідно до постанови Ради Народних Комісарів СРСР і ЦК ВКП(б) 
від 16 березня 1940 р. № 349 «Про організацію державних машинно-тракторних 
станцій у західних областях УРСР і БРСР».
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Здійснювали заходи з колективізації сільського господарства, забезпечували 
розвиток та зміцнення сільськогосподарського виробництва, соціальної сфери 
на селі, виконання державних планів продажу сільськогосподарської продукції.
Згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів 
Української РСР від 27 травня 1958 р. № ІІ-87/13, рішенням Волинського обл-
виконкому від 31 травня 1958 р. № 533 та наказом Міністерства сільського гос-
подарства від 4 червня 1958 р. № 452 машинно-тракторні станції були реоргані-
зовані в ремонтно-технічні станції (РТС).

Річні виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Плани транс-
портних робіт Олицької і Устилузької МТС. Документи (акти, протоколи, плани) 
про внутрішньогосподарське користування колгоспів, про поділ землі колгоспів 
за угіддями і землекористувачами, обстеження громадських земель за угіддями 
і землекористувачами. Зведені річні звіти про роботу МТС Голобського і Луць-
кого районів. Відомості про наявність тракторів у колгоспах. Статистичні звіти 
Цумансько-Берестянської, Озютичівської МТС. Аналізи сільськогосподарської 
діяльності колгоспів Локачинського району. Річний зоотехнічний звіт про роз-
виток конярства в колгоспах Оваднівського району. Відомості про хід сільсько-
господарських робіт у Старовижівському районі (1948), звіт Озютичівської МТС 
про врожайність сільськогосподарських культур. Технічні проекти електрифіка-
ції Луцької, Любешівської МТС. Договори Озютичівської МТС з колгоспами. 
Договори на соцзмагання Олицької, Рожищенської, Устилузької МТС. Норми 
виробітку і розцінки. Аналізи собівартості тракторних робіт. Протоколи зборів 
робітників і службовців Озютичівської, Повурської, Рожищенської, Устилузької 
МТС. Штатні розписи, книги обліку основних коштів. Річні бухгалтерські звіти 
Озютичівської МТС. Списки передовиків Озютичівської МТС. Документи Озю-
тичівської МТС про передачу техніки колгоспам. Протоколи загальних зборів 
членів профспілки і засідань місцевого комітету.

Ремонтно-технічні станції (РТС)
10 фондів, 222 спр., 1958 – 1961 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Буцинська, ф. Р-2866, 21 спр., 1959 – 1962 рр.
Іваничівська, ф. Р-2046, 20 спр., 1958 – 1960 рр.
Ківерцівська, ф. Р-2929, 37 спр., 1959 – 1962 рр.
Локачинська, ф. Р-1906, 28 спр., 1958 – 1960 рр.
Луківська, ф. Р-1974, 7 спр., 1958 – 1960 рр.
Любомльська, ф. Р-2721, 44 спр., 1958 – 1961 рр.
Олицька, ф. Р-2726, 28 спр., 1958 – 1960 рр.
Рожищенська, ф. Р-3082, 18 спр., 1959 – 1960 рр.
Турійська, ф. Р-3021, 12 спр., 1959 – 1961 рр.
Шацька, ф. Р-2702, 7 спр., 1959 – 1960 рр.

Утворені 27 травня 1958 р. на підставі постанови Центрального Комітету Ком-
партії України і Ради Міністрів Української РСР № ІІ-87/13 та рішення Волинсь-
кого облвиконкому від 31 травня 1958 р. № 533.
Надавали колгоспам допомогу у впровадженні нової техніки, передового досві-
ду, кадровому забезпеченні, комплексній механізації, технічному нагляді за ста-
ном машинно-тракторного парку.
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Ліквідовані рішенням березневого (1961) Пленуму ЦК КПРС, Верховної Ради 
СРСР «Про створення Всесоюзного об’єднання «Сільгосптехніка» від 20 лю-
того 1961 р.

Положення про ремонтно-технічні станції. Перспективні і річні плани  
матеріально-технічного забезпечення, виробничо-фінансові плани. Листуван-
ня з облсільгоспуправлінням про підготовку механізаторських кадрів, продаж 
техніки колгоспам, наявність і ремонт сільгосптехніки. Інформації про стан 
охорони праці і техніки безпеки. Штатні розклади і кошториси видатків. Річ-
ні статистичні і бухгалтерські звіти. Титульні списки, плани по праці і лімі-
ти фінансування  на капітальне будівництво. Книги обліку основних засобів. 
Аналізи виробничо-постачальної діяльності РТС. Протоколи загальних зборів 
і засідань робітничого комітету та бюро з раціоналізації і винахідництва.

Волинське обласне управління матеріально-технічного 
забезпечення і ремонтно-технічних станцій, м. Луцьк
Ф. Р-319, 127 спр., 1944 – 1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Волинського обласного виконавчого комітету від 
15 лютого 1940 р. № 136 була створена Волинська обласна контора сільсько-
господарського постачання в м. Луцьку. На підставі Постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 3 червня 1953 р. № 1109 була перейменована в Управління 
матеріально-технічного постачання обласного управління сільського господарс-
тва та заготівель. На підставі наказу Міністерства сільського господарства УРСР 
від 26 березня 1959 р. № 280 було організоване Волинське обласне управління 
матеріально-технічного забезпечення і ремонтно-технічних станцій.
Забезпечувало колгоспи, радгоспи та інші організації машинами, обладнанням, 
запасними частинами і мінеральними добривами та контроль за їх використан-
ням.
Ліквідоване в березні 1961 р. з передачею функцій Волинському обласному 
об’єднанню «Сільгосптехніка».

Накази з основної діяльності. Річні плани сільськогосподарських робіт, 
виробничо-фінансові плани. Інформації Міністерству сільського господарства 
про кількість і комплектування ремонтних майстерень, про наявність техніки 
в колгоспах і радгоспах. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні титульні 
списки капітальних робіт. Річні бухгалтерські звіти. Річні звіти про роботу з 
кадрами.

Волинське обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства, м. Луцьк
Ф. Р-2362, 1473 спр., 1961 – 1985 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинське обласне об’єднання «Сільгосптехніка» з продажу сільськогоспо-
дарської техніки, запасних частин, мінеральних добрив та інших матеріаль-
но-технічних засобів, ремонту і використання машин у колгоспах і радгоспах 
та організації будівництва в колгоспах було утворено відповідно до постанов 
Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 
28 лютого 1961 р. № 257, бюро Волинського обкому КПУ і виконкому облас-
ної Ради депутатів трудящих від 9 березня 1961 р. № 227. Підпорядковувалось 
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Українському республіканському об’єднанню Ради Міністрів Української РСР 
«Укрсільгосптехніка». Згідно з наказом Державного комітету УРСР по вироб-
ничо-технічному забезпеченню сільського господарства від 21 липня 1978 р. 
№ 1 перейменоване на Волинське обласне виробниче об’єднання по виробни-
чо-технічному забезпеченню сільського господарства з підпорядкуванням Де-
ржавному комітету УРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського 
господарства.
Постачало колгоспи і радгоспи, інші організації машинами, запасними частина-
ми, мінеральними добривами та контролювало їх використання.
Ліквідоване відповідно до постанови Центрального Комітету Компартії України 
і Ради Міністрів Української РСР від 10 грудня 1985 р., наказу Держагропрому 
УРСР від 15 січня 1986 р. з передачею функцій обласному агропромисловому 
комітету.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Зведені і 
річні виробничо-фінансові плани, звіти про їх виконання, аналізи виробничо-
постачальної і фінансової діяльності. Інформації, довідки про забезпечення 
машинами, устаткуванням, мінеральними добривами. Доповідні, довідки про 
стан ремонтних майстерень, аналізи використання машинно-тракторного пар-
ку в колгоспах і радгоспах області. Річні плани, титульні списки, плани по праці 
в капітальному будівництві. Звіти і акти прийомки в експлуатацію закінчених 
об’єктів будівництва. Протоколи технарад з розгляду технічних проектів ремон-
тних майстерень. Доповідні, інформації про впровадження комплексної механі-
зації в сільськогосподарське виробництво, зокрема про механізацію тваринни-
цьких ферм. Відомості з показниками роботи кращих механізаторів області, 
наявність бригад комуністичної праці в колгоспах і відділеннях «Сільгосптех-
ніки». Документи з раціоналізації (плани, протоколи, листки раціоналізатора), 
довідки про перевірку стану винахідництва і раціоналізації обласного і район-
ного об’єднань. Інформації, доповідні, аналізи і звіти про ведення механізова-
них видів робіт районного об’єднання і відділень «Сільгосптехніки». Зведені 
річні бухгалтерські звіти, звіти районних відділень, баз, спеціалізованих мага-
зинів «Сільгосптехніки». Штатні розписи і кошториси. Ліквідаційні баланси. 
Зведені річні звіти про кількість і склад спеціалістів з вищою і середньою ос-
вітою. Інформації, довідки про склад механізаторських кадрів, про забезпечен-
ня колгоспів механізаторськими кадрами. Річні зведені звіти про підготовку і 
підвищення кваліфікації кадрів. Документи засідань техніко-економічної ради 
(протоколи, довідки, інформації, звіти).

Районні об’єднання «Сільгосптехніка» і їх відділення 
обласного виробничого об’єднання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства
20 фондів, 2430 спр., 1960 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Об’єднання:
Володимир-Волинське, ф. Р-3072, 128 спр., 1960 – 1985 рр.
Горохівське, ф. Р-2272, 256 спр., 1961 – 1985 рр.
Іваничівське, ф. Р-2614, 116 спр., 1961 – 1964, 1968 – 1971 рр.
Камінь-Каширське, ф. Р-3304, 97 спр., 1960 – 1985 рр.
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Ківерцівське, ф. Р-2934, 204 спр., 1963 – 1985 рр.
Ковельське, ф. Р-2304, 221 спр., 1961 – 1985 рр.
Локачинське, ф. Р-1737, 65 спр., 1961 – 1967 рр.
Луцьке, ф. Р-2270, 74 спр., 1961 – 1968 рр.
Любешівське, ф. Р-3313, 40 спр., 1961 – 1985 рр.
Любомльське, ф. Р-2243, 416 спр., 1961 – 1984 рр.
Маневицьке, ф. Р-3440, 173 спр., 1961 – 1992 рр.
Ратнівське, ф. Р-2947, 124 спр., 1964 – 1985 рр.
Рожищенське, ф. Р-3083, 88 спр., 1961 – 1968 рр.
Старовижівське, ф. Р-2867, 35 спр., 1961 – 1966 рр.
Турійське, ф. Р-3013, 139 спр., 1959 – 1985 рр.
Відділення:
Олицьке, ф. Р-2727, 65 спр., 1961 – 1965 рр.
Поворське, ф. Р-2305, 56 спр., 1961 – 1965 рр.
Торчинське, ф. Р-2266, 44 спр., 1961 – 1965 рр.
Цуманське, ф. Р-2727, 65 спр., 1961 – 1965 рр.
Шацьке, ф. Р-2703, 24 спр., 1961 – 1965 рр.

Відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради 
Міністрів Української РСР від 28 лютого 1961 р. № 257, бюро Волинського об-
кому КПУ і виконкому обласної Ради депутатів трудящих від 9 березня 1961 р. 
№ 227 утворені районні відділення об’єднання «Сільгосптехніка» з продажу 
сільськогосподарської техніки, запасних частин, мінеральних добрив та інших 
матеріально-технічних засобів, ремонту і використання машин у колгоспах і 
радгоспах та організації будівництва в колгоспах. Згідно з наказом Державного 
комітету УРСР по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарс-
тва від 21 серпня 1978 р. № 70 – районні виробничі об’єднання по виробни-
чо-технічному забезпеченню сільського господарства (райсільгосптехніка) і їх 
виробничі відділення (сільгосптехніка).
Надавали послуги колгоспам, радгоспам з проведення капітальних та поточ-
них ремонтів сільгосптехніки, забезпечення сільгоспмашинами, інвентарем, 
запасними частинами, пальним, добривами; організовували навчання та підви-
щення кваліфікації кадрів. 

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, бюро еконо-
мічного аналізу. П’ятирічні і річні плани сільськогосподарських робіт, вироб-
ничо-фінансові плани. Норми виробітку для трактористів-машиністів. Штатні 
розписи і кошториси витрат. Паливно-енергетичні баланси. Річні титульні спис-
ки капітальних робіт, плани по праці і ліміти фінансування. Річні бухгалтерські 
звіти. Аналізи виробничо-торгової діяльності, річні звіти про роботу з кадрами. 
Річні статистичні звіти про виконання виробничого плану і плану по праці, на-
явність автомобілів, гаражів, авторемонтних майстерень, про виконання плану 
робіт з механізації і електрифікації процесів сільськогосподарського виробниц-
тва. Документи з раціоналізації і винахідництва (заяви, пропозиції, протоколи, 
акти впровадження). Інформації обласному об’єднанню «Сільгосптехніка» про 
впровадження комплексної механізації сільськогосподарських робіт у колгоспах 
області. Документи про переведення робітників і службовців на 5-денний ро-
бочий тиждень. Документи про роботу профорганізації (протоколи, колективні 
договори, кошториси  витрат, статистичні звіти, доповіді, соцзобов’язання).
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Волинський обласний трест приміських радгоспів, м. Луцьк
Ф. Р-188, 45 спр., 1945 – 1948 рр. Описи. Рос. мова.
Волинський обласний трест приміських радгоспів був утворений відповідно 
до постанови Ради Народних Комісарів Української РСР від 31 жовтня 1945 р. 
№ 1739.
Здійснював загальне керівництво приміськими радгоспами на території Волин-
ської області. В підпорядкуванні перебували радгоспи «Більшовик» (с. Старі 
Рокині), «1-го Травня» (с. Брище), «Комуніст» (с. Гнідава) Луцького району, 
«Підгайці» Теремнівського району.
Трест ліквідовано згідно з рішенням виконкому Волинської обласної Ради депу-
татів трудящих від 19 жовтня 1948 р. № 972.

Накази Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів УРСР, постано-
ви і розпорядження обласного відділу тваринництва. Накази з основної діяль-
ності. Статут тресту (1948). Положення  про приміські радгоспи. Плани роботи, 
штатні розписи, кошториси витрат. Відомості нарахування заробітної плати.

Волинський спеціалізований трест м’ясо-молочних радгоспів, м. Луцьк
Ф. Р-3077, 1246 спр., 1967 – 1982 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинський спеціалізований трест м’ясо-молочних радгоспів утворений від-
повідно до постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів 
Української РСР від 17 січня 1967 р. № 39, підпорядковувався Головному управ-
лінню радгоспів Міністерства сільського господарства УРСР, з 1969 р. – Мініс-
терству радгоспів УРСР, з 1974 р. – Головному управлінню м’ясо-молочних і 
вівчарських радгоспів Міністерства радгоспів УРСР.
Ліквідований згідно з наказом Міністерства радгоспів УРСР «Про удосконален-
ня управління радгоспним господарством в системі Міністерства» від 10 січня 
1983 р. № 6 та створено Волинське обласне виробниче об’єднання радгоспів.

Накази, постанови Міністерства радгоспів УРСР, рішення, розпоряджен-
ня облвиконкому. Накази директора з основної діяльності. Документи (прото-
коли, постанови, довідки) засідань технічної ради, нарад працівників радгоспів 
(1972 – 1973 рр.). Перспективні, річні плани роботи тресту, основні показники 
виробничо-фінансових планів радгоспів. Документи про спеціалізацію радгос-
пів тресту, про участь радгоспу «Любомльський» у ВДНГ СРСР (1975), про 
розукрупнення радгоспів «Городоцький», «Річицький» (1967 – 1978). Аналізи, 
звіти господарсько-фінансової діяльності радгоспів тресту, титульні списки і 
звіти про капітальне будівництво по радгоспах тресту. Документи (інформа-
ції, довідки, звіти та ін.) про використання резервів виробництва і  посилення 
режиму економії, про електрифікацію і механізацію окремих процесів у рад-
госпах, осушення і освоєння боліт, вапнування землі, вирощування технічних 
і овочевих культур, розвиток садівництва, про захист сільськогосподарських 
культур, профілактичні заходи захисту тварин, про використання органічних і 
мінеральних добрив, про апробацію посівів, про підсумки посівів і збирання 
врожаю сільськогосподарських культур. Агротехнічні звіти. Звіти про роботу з 
кадрами. Списки передовиків тваринництва. Статистичні звіти. Штатні розкла-
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ди і кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти радгоспів і тресту. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого комітету профспілки.

Сільськогосподарські підприємства (артілі, колгоспи, колективні 
сільськогосподарські підприємства)
714 фондів, 71028 спр., 1940 – 1941, 1945 – 2001 рр. Описи. Рос., укр. 
мови.

А
с. Адамівка, ім. Чапаєва (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 9, 2 спр., 1950 р.
с. Антонівка, «Червона Зірка» (Берестечківський район), ф. Р-1276, 4 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Антонівка, «Жовтень» (Луцький район), ф. Р-2137, 166 спр., 1949 – 1970 рр.

Б
с. Баб’є, ім. Хрущова (Рожищенський район), ф. Р-1219, 4 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Баїв, «Україна» (Луцький район), ф. Р-1428, 198 спр., 1948 – 1993 рр.
с. Байківці, ім. Хрущова (Голобський район), ф. Р-2996, 11 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Бахів, «Україна» (Ковельський район), ф. Р-1197, 52 спр., 1947 – 1957, 1966 рр.
с. Башлики, «16-го партз’їзду України» (Олицький район), ф. Р-3335, 11 спр., 
1948 – 1951 рр.
с. Бегета, «Хлібороб» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2456, 93 спр., 1948 
– 1960, 1981 – 1995 рр.
с. Бережанка, «Бережанка» (Горохівський район), ф. Р-1613, 202 спр., 1948 – 
1994 рр.
с. Бережна Воля, ім. Щорса (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 27, 11 спр., 
1948 – 1952 рр.
с. Бережниця, ім. Жданова (Маневицький район), ф. Р-1396, 16 спр., 1949 – 1955 рр.
х. Березе, «Червоної Армії» (Сенкевичівський район), ф. Р-885, 4 спр., 1950 р.
с. Березичі, ім. Матросова (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 29, 20 
спр., 1948 – 1960 рр.
с. Березичі, «Україна» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 34, 64 спр., 1965 
– 1993 рр.
с. Березна Воля, «Нива» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 33, 47 спр., 
1970 – 1994 рр.
с. Березовичі, «Комсомолець» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2449, 531 
спр., 1947 – 1990 рр.
с. Березолуки, ім. Мічуріна (Рожищенський район), ф. Р-1185, 163 спр., 1948 
– 1950, 1952 – 1987 рр.
с. Берестяне, ім. Чапаєва (Ківерцівський район), ф. Р-2687, 264 спр., 1949 – 1993 рр.
с. Береськ, ім. Будьонного (Затурцівський район), ф. Р-2417, 35 спр., 1948 – 1956 рр.
с. Береськ, «Радянська Україна» (Рожищенський район), ф. Р-2332, 186 спр., 
1961 – 1990 рр.
с. Битень, ім. Леніна (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 5, 36 спр., 1947 – 1959 рр.
с. Бихів, «Зоря» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 18, 125 спр., 1947 – 
1993 рр.
с. Білашів, «Батьківщина» (Ковельський район), ф. Р-2662, 162 спр., 1953 – 1993 рр.
с. Білин, «Прогрес» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2758, 138 спр., 1948 
– 1993 рр.
с. Білин, «Білинське» (Ковельський район), ф. Р-2651, 154 спр., 1948 – 1992 рр.
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с. Біличі, ім. Крупської (Іваничівський район), ф. Р-2252, 26 спр., 1957 – 1974 рр.
с. Білопіль, ім. Фрунзе (Локачинський район), ф. Р-2334, 77 спр., 1956 – 1973, 
1985 – 1995 рр.
с. Білосток, «Білосток» (Луцький район), ф. Р-867, 185 спр., 1948 – 1954, 1956 
– 1958, 1963 – 1965, 1967 – 2000 рр.
с. Бірки, ім. Пархоменка (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 21, 106 спр., 
1948 – 1954, 1958 – 1992 рр.
с. Бірки, «Любомльський» (Любомльський район), ф. Р-3258, 335 спр., 1947 
– 1996 рр.
с. Бобли, ім. Кірова (Турійський район), ф. Р-2630, 143 спр., 1947 – 1990 рр.
с. Боголюби, ім. Кутузова (Луцький район), ф. Р-1429, 35 спр., 1949 – 1956 рр.
с. Богушівка, ім. Богдана Хмельницького (Луцький район), ф. Р-2145, 38 спр., 
1948 – 1956 рр.
с. Богушівка, ім. Щорса (Рожищенський район), ф. Р-1181, 60 спр., 1948 – 1961 рр.
с. Бодячів, «Червона Зірка» (Ківерцівський район), ф. Р-1605, 57 спр., 1948 – 
1957 рр.
с. Божів, «Паризької Комуни» (Горохівський район), ф. Р-1349, 53 спр., 1949 
– 1954 рр.
с. Боратин, «Боратин» (Луцький район), ф. Р-2146, 92 спр., 1949 – 1960, 1980 
– 1992 рр.
с. Боратин, «17 Вересня» (Торчинський район), ф. Р-872, 8 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Боратин, ім. Ворошилова (Торчинський район), ф. Р-1163, 31 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Боремщина, ім. Хрущова (Любомльський район), ф. Р-1338, 3 спр., 1947 – 
1948, 1950 рр.
с. Борзова, ім. Жданова (Старовижівський район), ф. Р-1501, 11 спр., 1948 – 
1951 рр.
с. Борисковичі, «Комінтерна» (Берестечківський район), ф. Р-1278, 14 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Боровичі, «Світанок» (Маневицький район), ф. Р-2512, 242 спр., 1948 – 1994 рр.
с. Боровне, ім. С. Бойка (Камінь-Каширський район), ф. Р-3004, 242 спр., 1949 
– 1992 рр.
с. Борохів, «Слава» (Ківерцівський район), ф. Р-2186, 164 спр., 1949 – 1959, 1963 
– 1990 рр.
с. Борочиче, «Жовтневої революції» (Берестечківський район), ф. Р-1590, 18 
спр., 1948 – 1956 рр.
с. Бортнів, «Комуніст» (Іваничівський район), ф. Р-2103, 46 спр., 1949 – 1961 рр.
с. Борщівка, «Паризької комуни» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 2, 3 спр., 
1948 – 1950 рр.
с. Ботин, ім. Дзержинського (Теремнівський район), ф. Р-2183, 31 спр., 1949 
– 1954 рр.
с. Брониця, «Перемога» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 22, 101 
спр., 1952 – 1954, 1959 – 1963, 1966 – 1968, 1971 – 1993 рр.
с. Брунетівка, «Паризької комуни» (Старовижівський район), ф. Р-1410, 8 спр., 
1949 – 1951 рр.
с. Бруховичі, «Перемога» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 6, 32 спр., 1947 
– 1958 рр.
с. Бубнів, «Зоря комунізму» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2612, 194 
спр., 1947 – 1991 рр.
с. Бубнів, «Україна» (Локачинський район), ф. Р-1736, 71 спр., 1954 – 1982 рр.
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с. Бугаї, «31-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції» (Колківсь-
кий район), ф. Р-849, 7 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Будище, ім. Лесі Українки (Ковельський район), ф. Р-3296, 7 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Будки, ім. Мічуріна (Маневицький район), ф. Р-1482, 148 спр., 1949 – 1963, 
1967 – 1969, 1971 – 1979, 1981 – 1995 рр.
с. Будники, ім. Мікояна (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 8, 2 спр., 1950 
– 1951 рр.
с. Будятичі, ім. Малиновського (Іваничівський район), ф. Р-1878, 45 спр., 1945 
– 1958 рр.
с. Бужанка, «Хлібороб» (Іваничівський район), ф. Р-2099, 191 спр., 1948 – 1995 рр.
с. Бужани, «Батьківщина» (Горохівський район), ф. Р-1685, 180 спр., 1948 – 1988 рр.
с. Бузаки, «Нове життя» (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 6, 9 спр., 1947 
– 1949, 1951 рр.
с. Бузаки, ім. Котовського (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3242, оп. 13, 126 
спр., 1960 – 1987 рр.
с. Буків, «Перемога» (Луцький район), ф. Р-2199, 32 спр., 1950 – 1957 рр.
с. Буркачі, ім. Чапаєва (Берестечківський район), ф. Р-1534, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Буцин, «Буцинське» (Старовижівський район), ф. Р-1503, 74 спр., 1947 – 1968, 
1970 – 1979, 1992 – 1997 рр.
с. Бучин, «30-річчя Великого Жовтня» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, 
оп. 3, 14 спр., 1947 – 1951 рр.
с. Бучин, ім. Леніна (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 10, 14 спр., 1951 
– 1952, 1954 – 1958 рр.
с. Буяни, ім. Шевченка (Луцький район), ф. Р-877, 288 спр., 1949 – 2001 рр.
с. Буяни, ім. Щорса (Торчинський район), ф. Р-878, 2 спр., 1949 – 1951 рр.

В
с. Валер’янівка, ім. Матросова (Рожищенський район), ф. Р-1678, 16 спр., 1955 
– 1958 рр.
с. Ватин, «Волинь» (Горохівський район), ф. Р-1038, 272 спр., 1948 – 1971, 1980 
– 1995 рр.
с. Велика Ведмежка, ім. Тельмана (Маневицький район), ф. Р-2593, 277 спр., 
1948 – 1992 рр.
с. Велика Глуша, «За перемогу» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 36, 145 
спр., 1947 – 1991 рр.
с. Велика Осниця, «Україна» (Маневицький район), ф. Р-1479, 168 спр., 1949 
– 1970, 1973 – 1995 рр.
с. Велика Яблунька, «Маневицьке» (Маневицький район), ф. Р-939, 179 спр., 
1948 – 1951, 1966 – 1968, 1976 – 1997 рр.
с. Великий Обзир, «Україна» (Камінь-Каширський район), ф. Р-3005, 242 спр., 
1949 – 1993 рр.
с. Великий Окорськ, ім. Ворошилова (Торчинський район), ф. Р-474, 13 спр., 
1949 – 1951 рр.
с. Великий Порськ, ім. Чкалова (Голобський район), ф. Р-2999, 7 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Великий Порськ, «40-річчя Жовтня» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 7, 
20 спр., 1948 – 1958 рр.
с. Великий Щенятин, ім. Горького (Іваничівський район), ф. Р-1734, 39 спр., 
1948 – 1958 рр.
с. Великі Березолупи, ім. Кагановича (Рожищенський район), ф. Р-1183, 20 спр., 
1948 – 1950 рр.
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с. Великі Березолупи, «Комуніст» (Рожищенський район), ф. Р-1184, 61 спр., 
1950 – 1959 рр.
с. Велимче, «Комсомолець» (Ратнівський район), ф. Р-2491, 189 спр., 1949 – 
1971, 1977 – 2000 рр.
с. Велицьк, «Зоря» (Ковельський район), ф. Р-2666, 199 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Верба, «Верба» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2754, 69 спр., 1948 – 
1958, 1982 – 1993 рр.
с. Вербичне, ім. Дзержинського (Турійський район), ф. Р-2862, 10 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Вербичне Друге, ім. Свердлова (Турійський район), ф. Р-3132, 10 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Верхи, «Під прапором Леніна» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
1, 5 спр., 1950 – 1951, 1953, 1957 рр.
с. Веселе, «Нива» (Луцький район), ф. Р-863, 200 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Ветли, ім. Мічуріна (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 15, 104 спр., 
1949 – 1960,1962 – 1992 рр.
с. Вигнанка, ім. Шевченка (Луківський район), ф. Р-1892, 8 спр., 1951 – 1952 рр.
с. Вигуричі, ім. Карла Маркса (Сенкевичівський район), ф. Р-1462, 7 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Вигуричі, ім. Булганіна (Сенкевичівський район), ф. Р-2172, 14 спр., 1956 
– 1957 рр.
с. Видерта, ім. Чапаєва (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 29, 9 спр., 1947 
– 1951 рр.
с. Видерта, ім. Куйбишева (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3248, оп. 30, 142 
спр., 1950 – 1992 рр.
с. Видраниця, «Прогрес» (Ратнівський район), ф. Р-2494, 168 спр., 1949 – 2000 рр.
с. Видричі, «Більшовик» (Камінь-Каширський район), ф. Р-3268, 105 спр., 1970 
– 1992 рр.
с. Вижгів, «Червоної Армії» (Оваднівський район), ф. Р-2234, 10 спр., 1955 – 
1958 рр.
с. Висоцьк, «Радянський прикордонник» (Любомльський район), ф. Р-3232, 12 
спр., 1948 – 1950 рр.
с. Висоцьк, ім. Дзержинського (Любомльський район), ф. Р-3255, 16 спр., 1949 
– 1954, 1958 рр.
с. Вишеньки, ім. Жданова (Рожищенський район), ф. Р-1245, 4 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Вишків, «Нове життя» (Ківерцівський район), ф. Р-3327, 13 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Вишків, «Перемога» (Ківерцівський район), ф. Р-3328, 30 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Вишнів, «Комуніст» (Ківерцівський район), ф. Р-2751, 43 спр., 1949 – 1951, 
1957 – 1962 рр.
с. Вишнів, «Буг» (Любомльський район), ф. Р-3387, 120 спр., 1947 – 1948, 1950 
– 1954, 1956 – 1980, 1982 – 1994 рр.
с. Вишнів, ім. Калініна (Теремнівський район), ф. Р-2185, 57 спр., 1949 – 1956 рр.
с. Вівчицьк, ім. Кірова (Голобський район), ф. Р-2997, 7 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Війниця, ім. Сталіна (Затурцівський район), ф. Р-2378, 17 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Вілька Клюська, «Правда» (Турійський район), ф. Р-1717, 6 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Вільхівка, «Україна» (Горохівський район), ф. Р-1315, 145 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Вітоніж, «50-річчя Жовтня» (Рожищенський район), ф. Р-1193, 203 спр., 1948 
– 1987 рр.
с. Вічині, «Вперед» (Рожищенський район), ф. Р-2649, 113 спр., 1964 – 1988 рр.
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с. Владиславівка, ім. Малєнкова (Володимир-Волинський район), ф. Р-2455, 
18 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Вовчицьк, ім. Андрєєва (Колківський район), ф. Р-1151, 16 спр., 1953 – 1957 рр.
с. Воєгоща, ім. Ілліча (Камінь-Каширський р-н), ф. Р-3263, 129 спр., 1948 – 1987 рр.
с. Войнин, «Зоря» (Локачинський район), ф. Р-2331, 69 спр., 1963 – 1966, 1969 
– 1996 рр.
с. Волиця, ім. Кагановича (Іваничівський район), ф. Р-1831, 10 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Волиця Дружкопільська, ім. Шверника (Берестечківський район), ф. Р-1280, 
19 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Волиця Лобачівська, «Паризької комуни» (Берестечківський район), ф. Р-
1664, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Володимирівка, ім. Куйбишева (Володимир-Волинський район), ф. Р-2448, 25 
спр., 1948 – 1957 рр.
с. Волошки, ім. Кірова (Ковельський район), ф. Р-2672, 42 спр., 1947 – 1959 рр.
с. Воля, ім. Кірова (Камінь-Каширський район), ф. Р-1235, 18 спр., 1949 – 1953 рр.
с. Воля-Ковельська, ім. Жданова (Ковельський район), ф. Р-2661, 9 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Воля-Любитівська, ім. Куйбишева (Ковельський район), ф. Р-2840, 7 спр., 
1947 – 1950 рр.
с. Ворокомле, ім. Щорса (Камінь-Каширський район), ф. Р-3264, 93 спр., 1952 
– 1987 рр.
с. Ворона, ім. Чкалова (Ковельський район), ф. Р-1011, 25 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Ворончин, ім. Леніна (Затурцівський район), ф. Р-1083, 48 спр., 1947 – 1956 рр.
с. Ворончин, «ХХ з’їзду КПРС» (Рожищенський район), ф. Р-2341, 142 спр., 
1957 – 1990 рр.
с. Воротнів, «Комунар» (Луцький район), ф. Р-2147, 54 спр., 1948 – 1959 рр.
с. Воютин, «Дружба» (Луцький район), ф. Р-1037, 277 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Вуйковичі, ім. Хрущова (Локачинський район), ф. Р-2333, 24 спр., 1953 – 1958 рр.
с. В’язівне, «7-ї сесії» (Любешівський район), ф. Р-2789, 8 спр., 1948 – 1951 рр.

Г
с. Гайки, «Колос» (Турійський район), ф. Р-2857, 108 спр., 1951, 1953 – 1996 рр.
с. Гайове, ім. Пархоменка (Ківерцівський район), ф. Р-2750, 203 спр., 1948 – 
1974 рр.
с. Галина Воля, ім. Кірова (Головнянський район), ф. Р-1415, 13 спр., 1950 – 
1958 рр.
с. Галина Воля, «Дружба» (Старовижівський район), ф. Р-1413, 153 спр., 1947 
– 1996 рр.
с. Галичани, «Незалежність» (Горохівський р-н), ф. Р-1277, 264 спр., 1948 – 1996 рр.
с. Гаразджа, ім. Чапаєва (Теремнівський район), ф. Р-2138, 53 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Гать, «Прогрес» (Торчинський район), ф. Р-2508, 9 спр., 1958 р.
с. Гірка Полонка, «Прогрес» (Луцький район), ф. Р-2171, 98 спр., 1950 – 1959, 
1978 – 1998 рр.
с. Гірки, «За мир» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 35, 128 спр., 1948 
– 1965, 1967 – 1994 рр.
с. Гішин, «Прапор Леніна» (Ковельський район), ф. Р-2665, 44 спр., 1948 – 1958 рр.
с. Глухи, «Волинь» (Старовижівський район), ф. Р-1422, 84 спр., 1950 – 1966, 
1971 – 1996 рр.
с. Гнідава, ім. Шевченка (Луцький район), ф. Р-2191, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Годомичі, «Годомицьке» (Маневицький район), ф. Р-2585, 332 спр., 1948 – 
1949, 1957 – 1996 рр.
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с. Голишів, «Червона нива» (Луцький район), ф. Р-2179, 3 спр., 1949 – 1950 рр.
смт Голоби, «Дружба» (Ковельський район), ф. Р-2653, 412 спр., 1945 – 1992 рр.
смт Головне, «Росія» (Любомльський район), ф. Р-3384, 114 спр., 1949 – 1953, 
1956, 1959, 1960, 1962, 1964 – 1991 рр.
с. Гончий Брід, ім. Ворошилова (Голобський район), ф. Р-3086, 19 спр., 1947 
– 1950 рр.
с. Гораймівка, «Кормін» (Маневицький район), ф. Р-2591, 155 спр., 1948 – 1972, 
1974 – 1995 рр.
с. Горзвин, «Шлях Леніна» (Торчинський район), ф. Р-868, 26 спр., 1948 – 1954 рр.
с. Горішнє, ім. Гагаріна (Горохівський район), ф. Р-2096, 43 спр., 1948, 1951, 
1953 – 1959, 1984 – 1994 рр.
с. Горно, «Шлях Леніна» (Маневицький район), ф. Р-1150, 9 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Городилець, ім. Берії (Луківський район), ф. Р-1798, 6 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Городині, ім. Шверника (Торчинський район), ф. Р-880, 2 спр., 1950 – 1951 рр.
с. Городині, «Нове життя» (Рожищенський район), ф. Р-873, 148 спр., 1950, 1958 
– 1999 рр.
с. Городище, «Перемога» (Ківерцівський район), ф. Р-1887, 148 спр., 1948 – 1959, 
1962 – 1964, 1966 – 1974 рр.
с. Городище, ім. Кутузова (Ковельський район), ф. Р-2659, 181 спр., 1952 – 2000 рр.
с. Городище, «Комсомолець» (Луцький район), ф. Р-2189, 11 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Городище-2, «Зоря» (Луцький район), ф. Р-3062, 59 спр., 1959 – 1964, 1983 
– 1997 рр.
с. Городище, «Перше травня» (Сенкевичівський район), ф. Р-1461, 26 спр., 1948 
– 1954 рр.
с. Городище, «Більшовик» (Сенкевичівський район), ф. Р-2173, 11 спр., 1955 
– 1958 рр.
с. Городне, «Шлях Леніна» (Любомльський район), ф. Р-2484, 72 спр., 1948 
– 1973 рр.
с. Городок, ім. Щорса (Луцький район), ф. Р-2924, 36 спр., 1965 – 1973 рр. 
с. Городок, «Вільна праця» (Маневицький район), ф. Р-936, 39 спр., 1949 – 1958 рр.
м. Горохів, ім. Дзержинського (Горохівський район), ф. Р-1310, 1 спр., 1950 р.
с. Гороховище, «Перемога» (Головнянський район), ф. Р-2469, 7 спр., 1949 – 
1951 рр.
с. Гороховище, ім. Будьонного (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 14, 4 
спр., 1952 – 1954 рр.
с. Гор’янівка, ім. Кірова (Ківерцівський район), ф. Р-3341, 48 спр., 1947 – 1954, 
1961 – 1970, 1972 – 1974 рр.
с. Грабове, «Україна» (Старовижівський район), ф. Р-2621, 78 спр., 1948 – 1962, 
1986 – 1993 рр.
с. Грабове, «Перемога» (Шацький район), ф. Р-3429, 203 спр., 1954, 1956 – 1958, 
1966 – 2000 рр.
с. Градиськ, «Нове життя» (Маневицький район), ф. Р-2592, 17 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Граддя, «Правда» (Колківський район), ф. Р-1435, 35 спр., 1948 – 1958 рр.
с. Грем’яче, «30-річчя ВЛКСМ» (Ківерцівський район), ф. Р-3325, 92 спр., 1949 
– 1955, 1957 – 1984 рр.
с. Грибовиця, ім. Богдана Хмельницького (Іваничівський район), ф. Р-2251, 73 
спр., 1947 – 1948, 1950 – 1954, 1956 – 1957, 1959, 1961 – 1973, 1979 – 1991 рр.
с. Грива, «Червоний партизан» (Камінь-Каширський район), ф. Р-1236, 31 спр., 
1948 – 1951 рр.
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с. Грив’ятки, ім. Кагановича (Маневицький район), ф. Р-1144, 45 спр., 1947 – 
1957 рр.
с. Григоровичі, ім. Івана Франка (Сенкевичівський район), ф. Р-1463, 9 спр., 
1948 – 1950 рр.
с. Грудки, «Радянської Конституції» (Камінь-Каширський район), ф. Р-3261, 110 
спр., 1949 – 1950, 1953 – 1955, 1958 – 1962, 1964 – 1992 рр.
с. Грушів, ім. Леніна (Іваничівський район), ф. Р-1876, 7 спр., 1952, 1955 – 1957 рр.
с. Грушівка, ім. Тимошенка (Ковельський район), ф. Р-1013, 19 спр., 1950 – 1956 рр.
с. Гряди, «Україна» (Іваничівський район), ф. Р-2132, 209 спр., 1949 – 1980, 1982 
– 1995 рр.
с. Губин, «Перемога» (Затурцівський район), ф. Р-2372, 10 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Губин, ім. Свердлова (Локачинський район), ф. Р-1645, 99 спр., 1951 – 1988 рр.
с. Губин Перший, ім. Івана Франка (Горохівський район), ф. Р-1530, 55 спр., 
1950 – 1957, 1986 – 1995 рр.
с. Губин Другий, «Комуніст» (Сенкевичівський район), ф. Р-1528, 3 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Гулівка, «40-річчя Жовтня» (Маневицький район), ф. Р-2804, 39 спр., 1948 
– 1959 рр.
с. Гумнище, ім. Калініна (Берестечківський район), ф. Р-1533, 17 спр., 1948 – 
1951 рр.
с. Гупали, «Нове життя» (Головнянський район), ф. Р-1687, 43 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Гута, «Білорусь» (Ратнівський район), ф. Р-1414, 159 спр., 1948 – 1988 рр.
с. Гута-Боровенська, «Нероди» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
24, 41 спр., 1949 – 1956, 1958 – 1961,1965, 1968 – 1976 рр.
с. Гута-Боровенська, ім. Ватутіна (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
24а, 45 спр., 1983 – 1995 рр.
с. Гута-Камінська, «Шлях до Перемоги» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-
3267, оп. 15, 3 спр., 1952, 1954 рр.
с. Гуща, ім. Шевченка (Ківерцівський район), ф. Р-2446, 19 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Гуща, «Світанок» (Любомльський район), ф. Р-1674, 161 спр., 1950 – 1989 рр.

Д
с. Дарівка, ім. Шевченка (Голобський район), ф. Р-2801, 12 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Датинь, ім. Суворова (Ратнівський район), ф. Р-2547, 129 спр., 1963 – 1988 рр.
с. Деревок, «17 Вересня» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 38, 124 спр., 
1948 – 1990 рр.
с. Дерно, ім. Карла Маркса (Ківерцівський район), ф. Р-3375, 155 спр., 1948 
– 1991 рр.
с. Диковини, ім. Хрущова (Берестечківський район), ф. Р-1536, 11 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Диковини, ім. Шевченка (Берестечківський район), ф. Р-1662, 12 спр., 1957 
– 1958 рр.
с. Діброва, ім. Дзержинського (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 2, 3 спр., 
1948, 1950 рр.
с. Дідичі, ім. Дзержинського (Ківерцівський район), ф. Р-2783, 193 спр., 1950 
– 1954, 1958 – 1991 рр.
с. Добре, «Жовтневої революції» (Камінь-Каширський район), ф. Р-1439, 67 
спр., 1948 – 1971 рр.
с. Добре, «Добренське» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3242, оп. 2а, 18 
спр., 1987 – 1994 рр.
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с. Довга Нива, «Перше травня» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 3, 
6 спр., 1949 – 1953 рр.
с. Довгів, ім. Енгельса (Берестечківський район), ф. Р-1274, 68 спр., 1948 – 1958 рр.
с. Довгів, «Мрія» (Горохівський район), ф. Р-1586, 177 спр., 1947 – 1994 рр.
с. Довгоноси, ім. Кірова (Луківський район), ф. Р-3297, 7 спр., 1947 – 1958 рр.
с. Довжиця, «Нове життя» (Колківський район), ф. Р-1436, 11 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Дольськ, «Полісся» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 14, 83 спр., 1947 
– 1985 рр.
с. Дольськ, ім. Пархоменка (Турійський район), ф. Р-2392, 157 спр., 1947, 1949 
– 1963, 1966, 1968 – 2000 рр.
с. Домашів, «Дружба» (Цуманський район), ф. Р-2524, 105 спр., 1948 – 1961 рр.
с. Дорогиничі, «Більшовик» (Локачинський район), ф. Р-2340, 76 спр., 1953 
– 1990 рр.
с. Доросині, ім. Енгельса (Рожищенський район), ф. Р-2416, 146 спр., 1948 – 
1987 рр.
с. Доротище, «ВЛКСМ» (Ковельський район), ф. Р-2230, 52 спр., 1948 – 1958 рр.
с. Доротище, «Нива» (Ковельський район), ф. Р-2229, 154 спр., 1959 – 1993 рр.
с. Древині, «Прогрес» (Іваничівський район), ф. Р-1732, 155 спр., 1949 – 1970 рр.
с. Дроздні, «Дрозднівське» (Ковельський район), ф. Р-1196, 157 спр., 1946 – 
2000 рр.
с. Дубечне, «Полісся» (Старовижівський район), ф. Р-1495, 125 спр., 1949 – 1996 рр.
с. Дубище, ім. Ватутіна (Ківерцівський район), ф. Р-2748, 269 спр., 1949 – 1991 рр.
с. Дубова Корчма, ім. Щорса (Сенкевичівський район), ф. Р-1529, 7 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Дубове, «Україна» (Ковельський район), ф. Р-2664, 214 спр., 1947 – 1968, 1970 
– 1990 рр.
с. Дуліби, «Волинь» (Турійський район), ф. Р-2635, 358 спр., 1958 – 1993 рр.

Є
с. Єлизаветин, «Червона Зірка» (Рожищенський район), ф. Р-2853, 31 спр., 1954 
– 1958 рр.

Ж
с. Жабче, «Світанок» (Горохівський район), ф. Р-1527, 132 спр., 1949 – 1973, 
1979 – 1993 рр.
с. Жашковичі, «Шлях до комунізму» (Іваничівський район), ф. Р-2041, 19 спр., 
1951 – 1956 рр.
с. Жашковичі, «Волинь» (Іваничівський район), ф. Р-2042, 206 спр., 1957 – 1996 рр.
с. Жидичин, ім. Кірова (Ківерцівський район), ф. Р-3287, 187 спр., 1948, 1950 
– 1990 рр.
с. Жилинів, ім. Малиновського (Володимир-Волинський район), ф. Р-1616, 2 
спр., 1948 – 1949 рр.
с. Жиричі, «Росія» (Ратнівський район), ф. Р-2493, 139 спр., 1956 – 2000 рр.
с. Житані, ім. Будьонного (Володимир-Волинський район), ф. Р-2772, 19 спр., 
1950 – 1957 рр.
с. Жмудче, ім. Карла Маркса (Голобський район), ф. Р-2799, 12 спр., 1949 – 1953 рр.
с. Жовтневе, ім. Ілліча (Володимир-Волинський район), ф. Р-2755, 12 спр., 1954 
– 1959 рр.
с. Жолобове, ім. Куйбишева (Рожищенський район), ф. Р-1218, 7 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Жорнище, «Жорнищенське» (Ківерцівський район), ф. Р-2927, 174 спр., 1949 
– 1962, 1967 – 1969, 1971 – 1993 рр.
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с. Жуковець, ім. Дзержинського (Торчинський район), ф. Р-1035, 26 спр., 1948 
– 1954 рр.
с. Журавичі, «Дружба» (Ківерцівський район), ф. Р-2531, 250 спр., 1948 – 1993 рр.
с. Журавець, ім. Калініна (Затурцівський район), ф. Р-1646, 13 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Журавники, ім. Кутузова (Горохівський район), ф. Р-1275, 74 спр., 1948 – 1973 рр.
с. Журавники, «Зоря» (Горохівський район), ф. Р-3290, 107 спр., 1974 – 1995 рр.
с. Журавлине, «Перемога» (Старовижівський район), ф. Р-3400, 88 спр., 1955 
– 1996 рр.

З
с. Заболоття, ім. Леніна (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 6, 5 спр., 1950 
– 1952 рр.
с. Заболоття, «Комуніст» (Любомльський район), ф. Р-1669, 132 спр., 1952 – 
1990 рр.
смт Заболоття, «Волинь» (Ратнівський район), ф. Р-2497, 170 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Заболотці, «Нива» (Іваничівський район), ф. Р-1882, 467 спр., 1948 – 1994 рр.
с. Забороль, «Нове життя» (Луцький район), ф. Р-1430, 56 спр., 1949 – 1958
с. Забороль, «Урожай» (Луцький район), ф. Р-2187, 470 спр., 1949 – 1992 рр.
с. Заброди, ім. Лесі Українки (Ратнівський район), ф. Р-2548, 153 спр., 1958 
– 1991 рр.
с. Забужжя, «Забужжя» (Любомльський район), ф. Р-3390, 170 спр., 1960 – 2000 рр.
с. Завидів, «Завидів» (Іваничівський район), ф. Р-1832, 133 спр., 1949 – 1966, 
1975 – 1996 рр.
с. Завітне, «Прогрес» (Ківерцівський район), ф. Р-2747, 179 спр., 1951 – 1974, 
1981 – 1991 рр.
с. Завороте, ім. Ватутіна (Олицький район), ф. Р-3334, 20 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Заглинки, ім. Івана Франка (Оваднівський район), ф. Р-1671, 34 спр., 1949 
– 1957 рр.
с. Залаззя, «Шлях до комунізму» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 19, 6 
спр., 1948 – 1950 рр.
с. Залаззя, ім. Богдана Хмельницького (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 
40, 55 спр., 1969, 1971 – 1991 рр.
с. Залізниця, ім. Куйбишева (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 25, 5 спр., 
1949 – 1952 рр.
с. Залізниця, ім. Ворошилова (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 26, 7 спр., 
1948 – 1952, 1957 рр.
с. Заліси, ім. Калініна (Заболоттівський район), ф. Р-2543, 16 спр., 1948 – 1950, 
1952 – 1958 рр.
с. Залісоче, ім. Шевченка (Олицький район), ф. Р-3336, 36 спр., 1948 – 1954 рр.
с. Залісся, ім. Ватутіна (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 17, 4 спр., 
1950 – 1952, 1954 рр.
с. Залісці, ім. Жданова (Рожищенський район), ф. Р-2599, 130 спр., 1952 – 1988 рр.
с. Залюття, «Перше травня» (Заболоттівський район), ф. Р-1412, 4 спр., 1950 
– 1952 рр.
с. Замлиння, «Новий Шлях» (Любомльський район), ф. Р-3231, 9 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Замличі, ім. Богдана Хмельницького (Локачинський район), ф. Р-2344, 70 спр., 
1956 – 1970, 1972 – 1985 рр.
с. Замостя, «Україна» (Маневицький район), ф. Р-946, 2 спр., 1949 р.
с. Замшани, ім. Чапаєва (Ратнівський район), ф. Р-1419, 211 спр., 1948 – 1986 рр.
с. Запілля, ім. Мічуріна (Любомльський район), ф. Р-3257, 180 спр., 1948 – 1990 рр.
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с. Заріка, ім. Кірова (Любешівський район), ф. Р-2788, 37 спр., 1947 – 1958 рр.
с. Заріччя, ім. Жданова (Ковельський район), ф. Р-2660, 15 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Заріччя, «Заповіт Леніна» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2764, 68 спр., 
1950, 1959 – 1971 рр.
с. Зарудчі, ім. Леніна (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 17, 87 спр., 1947, 
1950 – 1992 р.
с. Застав’є, ім. Кірова (Любомльський район), ф. Р-1340, 3 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Заставне, «Червона Зірка» (Іваничівський район), ф. Р-1866, 6 спр., 1948, 
1950, 1951 рр.
с. Заставне, ім. Лук’янова (Іваничівський район), ф. Р-2102, 190 спр., 1948, 1951 
– 1973, 1982 – 1996 рр.
с. Затишшя, «Іскра» (Шацький район), ф. Р-2467, 8 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Затурці, «Правда» (Локачинський район), ф. Р-1162, 283 спр., 1948 – 1994 рр.
с. Зачернеччя, ім. Пархоменка (Любомльський район), ф. Р-1343, 213 спр., 1948 
– 1987 рр.
с. Заячиці, «Перемога» (Локачинський район), ф. Р-2382, 4 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Заячиці, «Дружба» (Локачинський район), ф. Р-1723, 117 спр., 1953 – 1987 рр.
с. Заячівка, ім. Куйбишева (Маневицький район), ф. Р-1145, 10 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Звиняче, «Нове село» (Горохівський район), ф. Р-1304, 5 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Звиняче, ім. Кірова (Горохівський район), ф. Р-1344, 175 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Звірів, ім. Хрущова (Теремнівський район), ф. Р-1330, 31 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Звірів, «ХХІ з’їзду КПРС» (Ківерцівський район), ф. Р-2530, 141 спр., 1953 
– 1960, 1963 – 1980, 1982 – 1991 рр.
с. Згорани, «Радянської Армії» (Головнянський район), ф. Р-1890, 45 спр., 1951 
– 1959 рр.
с. Згорани, «Правда» (Любомльський район), ф. Р-2723, 119 спр., 1960 – 1980, 
1982 – 1989 рр.
с. Здомишель, «Шлях до комунізму» (Ратнівський район), ф. Р-2545, 170 спр., 
1949 – 1989 рр.
с. Зелена, «Перше травня» (Ковельський район), ф. Р-3295, 10 спр., 1957 – 1966 рр.
с. Зелене, ім. Молотова (Берестечківський район), ф. Р-1686, 11 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Зимне, ім. Ватутіна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2610, 115 спр., 1949 
– 1989 рр.
с. Знамирівка, «70-річчя Сталіна» (Цуманський район), ф. Р-3324, 14 спр., 1949 
– 1953 рр.
с. Зоря, «Зоря» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2762, 123 спр., 1951 – 1990 рр.
с. Зубильне, «8 Березня» (Локачинський район), ф. Р-1084, 181 спр., 1949 – 1994 рр.

І
смт Іваничі, «Вільна Україна» (Іваничівський район), ф. Р-1733, 498 спр., 1948 
– 1994 рр.
с. Іванів, «Червоний маяк» (Затурцівський район), ф. Р-2377, 16 спр., 1948 – 
1951 рр.
с. Іванівка, «Комсомолець» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 1, 6 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Іванівка, «8 Березня» (Іваничівський район), ф. Р-1969, 27 спр., 1949 – 1950, 
1952 – 1954, 1956 – 1958 рр.
с. Іванівка, ім. Чкалова (Маневицький район), ф. Р-1397, 36 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Іванівка, «Зоря комунізму» (Турійський район), ф. Р-1714, 6 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Іванчиці, ім. Тимірязєва (Рожищенський район), ф. Р-2143, 154 спр., 1949 
– 1952, 1955 – 1977, 1981 – 1992 рр.
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с. Ізов, ім. Хрущова, ф. Р-1644 (Володимир-Волинський район), 13 спр., 1952 
– 1957 рр.

К
с. Калиновник, «Перше травня» (Голобський район), ф. Р-2998, 6  спр., 1948 
– 1950 рр.
м. Камінь-Каширський, «Ленінський шлях» (Камінь-Каширський район), 
ф. Р-1234, 25 спр., 1948 – 1954 рр.
с. Кам’янка, «Перемога» (Шацький район), ф. Р-2472, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Кам’януха, ім. Шевченка (Колківський район), ф. Р-1481, 25 спр., 1950 – 1956 рр.
с. Карасин, «ХVІ з’їзду КП(б)У» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
14, 4 спр., 1950 – 1951 рр.
с. Карасин, ім. Кірова (Маневицький район), ф. Р-944, 34 спр., 1949 – 1960 рр.
с. Качин, ім. Шевченка (Камінь-Каширський район), ф. Р-3266, 90 спр., 1951 
– 1954, 1961 – 1965, 1967 – 1980 рр.
с. Квасів, «Хлібороб» (Горохівський район), ф. Р-1348, 131 спр., 1949 – 1973, 
1979 – 1995 рр.
х. Киселі, «Вільна праця» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 1, 6 спр., 
1948 – 1950 рр.
с. Кисилин, «30-річчя комсомолу» (Затурцівський район), ф. Р-2380, 13 спр., 
1948 – 1950 рр.
с. Кисилин, ім. Лесі Українки (Локачинський район), ф. Р-1730, 96 спр., 1951 
– 1977, 1979 – 1984 рр.
х. Кіззя, ім. Карла Маркса (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 3, 4 спр., 
1949 – 1951 рр.
с. Клітицьк, ім. Суворова (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 7, 7 
спр., 1949 – 1951, 1953 – 1955 рр.
с. Клубочин, «Червоний партизан» (Цуманський район), ф. Р-2525, 42 спр., 1949 
– 1957 рр.
с. Клюськ, ім. Рокоссовського (Турійський район), ф. Р-1710, 255 спр., 1947 
– 1991 рр.
с. Кобче, «Іскра» (Рожищенський район), ф. Р-2418, 61 спр., 1957 – 1958, 1977 
– 1991 рр.
с. Когильне, «Більшовик» (Оваднівський район), ф. Р-2608, 23 спр., 1950 – 1958 рр.
с. Козлиничі, «Заповіт Ілліча» (Ковельський район), ф. Р-2657, 237 спр., 1949 
– 1992 рр.
с. Козлиничі, ім. Рокоссовського (Колківський район), ф. Р-2516, 19 спр., 1951 
– 1957 рр.
с. Козлів, «Волинь» (Локачинський район), ф. Р-1120, 266 спр., 1947 – 1994 рр.
с. Козятин, «Іскра» (Горохівський район), ф. Р-1312, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
смт Колки, «Перемога» (Колківський район), ф. Р-846, 18 спр., 1948 – 1953 рр.
с. Колмів, «Червоний прапор» (Берестечківський район), ф. Р-1535, 7 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Колодеже, ім. Фрунзе (Горохівський район), ф. Р-2644, 77 спр., 1954 – 1973 рр.
с. Колодеже, «Дежа» (Горохівський район), ф. Р-3292, 90 спр., 1974 – 1996 рр.
с. Колодеже, ім. Щорса (Сенкевичівський район), ф. Р-1464, 27 спр., 1954 – 1958 рр.
с. Колодяжне, ім. Лесі Українки (Ковельський район), ф. Р-2663, 239 спр., 1948 
– 2000 рр.
с. Колона, ім. Шевченка (Іваничівський район), ф. Р-1828, 280 спр., 1948 – 2000 рр.
с. Колпитів, «Комуніст» (Локачинський район), ф. Р-2339, 94 спр., 1948 – 1967, 
1969, 1971 – 1992 рр.
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с. Комарове, ім. Шевченка (Маневицький район), ф. Р-1483, 173 спр., 1948 – 
1954, 1960 – 1994 рр.
с. Комарове, «Україна» (Ратнівський район), ф. Р-1441, 7 спр., 1952 – 1954 рр.
с. Конюхи, «Нове життя» (Локачинський район), ф. Р-2316, 76 спр., 1954 – 1994 рр.
с. Копачівка, «Перше травня» (Рожищенський район), ф. Р-1486, 493 спр., 1948 
– 1997 рр.
с. Коритниця, «Чекіст» (Володимир-Волинський район), ф. Р-1843, 86 спр., 1948 
– 1973, 1980 – 1990 рр.
с. Коритниця, «Зоря комунізму» (Локачинський район), ф. Р-2346, 28 спр., 1956 
– 1970 рр.
х. Корсині, «Більшовик» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 4, 4 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Коршів, «Коршів» (Луцький район), ф. Р-2193, 210 спр., 1949 – 1974, 1988 
– 2000 рр.
с. Коршовець, ім. Суворова (Луцький район), ф. Р-2177, 428 спр., 1949 – 1991 рр.
с. Костюхнівка, ім. Лесі Українки (Маневицький район), ф. Р-2517, 226 спр., 
1948 – 1996 рр.
с. Котів, «Перемога» (Ківерцівський район), ф. Р-1427, 81 спр., 1948 – 1958, 
1970 – 1974, 1986 – 1992 рр.
с. Коцури, ім. Кірова, (Любомльський район), ф. Р-3230, 11 спр., 1953 – 1954, 
1956 – 1958 рр.
с. Кошів, ім. Ватутіна (Торчинський район), ф. Р-1036, 37 спр., 1948 – 1954 рр.
с. Краска, ім. Мічуріна (Ратнівський район), ф. Р-2497, оп. 2, 3 спр., 1957 – 1959 рр.
с. Красів, «Червона зоря» (Горохівський район), ф. Р-1069, 52 спр., 1951 – 1958 рр.
с. Красноволя, «8 Березня» (Маневицький район), ф. Р-845, 110 спр., 1950 – 1957, 
1962 – 1966, 1968 – 1991 рр.
с. Краснодуби, ім. Чкалова (Луківський район), ф. Р-1445, 5 спр., 1947 – 1949 рр.
с. Красностав, ім. Калініна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2611, 132 спр., 
1948 – 1988 рр.
с. Крать, «Заповіт Ілліча» (Турійський район), ф. Р-2858, 9 спр., 1949 – 1954 рр.
с. Кременець, «Заповіт Ілліча» (Рожищенський район), ф. Р-1247, 217 спр., 1948 
– 1990 рр.
с. Кремеш, ім. Калініна (Локачинський район), ф. Р-2343, 22 спр., 1956 – 1960 рр.
с. Кречів, ім. Ватутіна (Іваничівський район), ф. Р-2134, 11 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Кривлин, «Ленінський шлях» (Голобський район), ОАФ Р-3294, оп. 3, 1 спр., 
1957 р.
с. Крижівка, ім. Жданова (Ківерцівський район), ОАФ Р-3374, оп. 1, 6 спр., 1948 
– 1949 рр.
с. Кримне, «17 Вересня» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 18, 5 
спр., 1949 – 1950, 1953 – 1954 рр.
с. Кримне, «Кримне» (Старовижівський район), ф. Р-3432, 128 спр., 1949 – 1950, 
1952 – 1955, 1957 – 1964, 1966 – 1997 рр.
с. Криничне, «Комсомолець» (Маневицький район), ф. Р-2513, 135 спр., 1948 
– 1992 рр.
с. Кричевичі, «Забілля» (Ковельський район), ф. Р-1432, 204 спр., 1947 – 1992 рр.
с. Кроватка, ім. Івана Франка (Рожищенський район), ф. Р-1186, 19 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Крупа, ім. Сталіна (Теремнівський район), ф. Р-2192, 28 спр., 1953, 1955 – 
1958 рр.
с. Крухиничі, «Слава» (Локачинський район), ф. Р-1294, 128 спр., 1948 – 1993 рр.
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с. Кукли, «Колос» (Маневицький район), ф. Р-2587, 177 спр., 1947 – 1952, 1958 
– 1996 рр.
с. Кукуріки, «Червоний колос» (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 18, 3 
спр., 1954 – 1956 рр.
с. Куликовичі, «Шлях до комунізму» (Маневицький район), ф. Р-2589, 166 спр., 
1948 – 1991 рр.
с. Кульчин, ім. Ілліча (Турійський район), ф. Р-2631, 197 спр., 1947 – 1991 рр.
с. Купичів, «Дружба» (Турійський район), ф. Р-2633, 181 спр., 1948 – 1968, 1970 
– 1993 рр.
с. Куснища, «30-річчя Радянської армії» (Головнянський район), ОАФ Р-3223, 
оп. 10, 3 спр., 1950 – 1951 рр.
с. Куснища, «Шлях Леніна» (Любомльський район), ф. Р-1670, 206 спр., 1950 
– 1959, 1961 – 1991 рр.
с. Кути, ім. Коротченка (Локачинський район), ф. Р-2335, 22 спр., 1953 – 1958 рр.
с. Кути, «Перше травня» (Любомльський район), ф. Р-1268, 19 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Кутрів, ім. Будьонного (Берестечківський район), ф. Р-1531, 4 спр., 1949 – 
1950 рр.
с. Курінь, «30 років України» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 6, 1 спр., 
1949 р.
с. Курінь, «Комунар» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 16, 73 спр., 1954 
– 1992 рр.
с. Кучани, «Комінтерну» (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 5, 4 спр., 1947 
– 1948, 1950 – 1951 рр.
с. Кучани, «40-річчя Жовтня» (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 7, 9 спр., 
1952 – 1958 рр.
с. Кучани, ім. Тельмана (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 9, 5 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Кучків, ім. Зої Космодем’янської (Іваничівський район), ф. Р-1834, 7 спр., 
1948 – 1950 рр.

Л
с. Лаврів, «30 років ВЛКСМ» (Луцький район), ф. Р-2174, 46 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Лаврів, «Червоний шлях» (Луцький район), ф. Р-2175, 23 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Лаврів, «Лаврів» (Луцький район), ф. Р-2779, 217 спр., 1949 – 1977, 1980, 
1981, 1984, 1987 – 2000 рр.
с. Ладинь, «Прикордонник» (Любомльський район), ф. Р-3388, 105 спр., 1948 
– 1952, 1954 – 1958, 1963 – 1989 рр.
с. Лапні, «Перемога» (Ковельський район), ф. Р-1405, 102 спр., 1949 – 1959 рр.
с. Ласків, «Комуніст» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2454, 111 спр., 1948 
– 1973, 1979 – 1990 рр.
с. Лахвичі, «Червоний хлібороб» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 8, 19 
спр., 1947 – 1957 рр.
с. Лемешів, «Луга» (Горохівський район), ф. Р-1333, 134 спр., 1949 – 1972, 1983 
– 1994 рр.
х. Лечин, «Паризької комуни» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 27, 
1 спр., 1950 – 1951 рр.
с. Линів, ім. Чкалова (Локачинський район), ф. Р-2337, 86 спр., 1954 – 1988 рр.
с. Линівка, «Червона Україна» (Рожищенський район), ф. Р-1328, 4 спр., 1948 
– 1949 рр.
с. Линівка, ім. Калініна (Рожищенський район), ф. Р-1217, 47 спр., 1948 – 1960 рр.
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с. Липини, «Радянське село» (Теремнівський район), ф. Р-2144, 7 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Липляни, «Перемога» (Ківерцівський район), ф. Р-3328, 30 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Липне, ім. Шевченка (Ківерцівський район), ф. Р-2526, 205 спр., 1949 – 
1990 рр.
с. Литовеж, «Прибужжя» (Іваничівський район), ф. Р-2131, 203 спр., 1948 – 
1993 рр.
с. Личани, «Прогрес» (Цуманський район), ф. Р-2532, 64 спр., 1948 – 1962 рр.
с. Лишнівка, «Полісся» (Маневицький район), ф. Р-947, 58 спр., 1948 – 1960, 
1988 – 1995 рр.
с. Личини, ім. Свердлова (Камінь-Каширський район), ф. Р-3002, 177 спр., 1950 
– 1987 рр.
с. Лички, ім. Калініна (Ківерцівський район), ОАФ Р-3374, оп. 4, 9 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Лище, «Заповіт» (Луцький район), ф. Р-1562, 523 спр., 1948 – 1993 рр.
с. Лісове, «Дружба» (Маневицький район), ф. Р-938, 68 спр., 1948 – 1960, 1990 
– 1995 рр.
с. Літин, ім. Ворошилова (Турійський район), ф. Р-2745, 9 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Літогоща, ім. Івана Франка (Рожищенський район), ф. Р-2536, 136 спр., 1948 
– 1987 рр.
с. Лобачин, ім. Калініна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2459, 46 спр., 
1948 – 1958 рр.
с. Лобачівка, «Червона калина» (Горохівський район), ф. Р-1684, 171 спр., 1948 
– 1995 рр.
с. Ловище, «Шлях до комунізму» (Турійський район), ф. Р-1715, 6 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Ловище, ім. Івана Франка (Турійський район), ф. Р-1713, 18 спр., 1957 – 1959 рр.
с. Ломачанка, «Комунар» (Маневицький район), ф. Р-2586, 30 спр., 1947 – 1955 рр.
с. Лудин, «Слава» (Володимир-Волинський район), ф. Р-1647, 177 спр., 1951 
– 1992 рр.
с. Луків, «Волинь» (Рожищенський район), ф. Р-2647, 140 спр., 1949 – 1989 рр.
с. Луківка, «Перемога» (Маневицький район), ф. Р-1146, 42 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Луковичі, «Світанок» (Іваничівський район), ф. Р-2201, 96 спр., 1954 – 1973, 
1976, 1981 – 1993 рр.
с. Луковичі, ім. Кагановича (Локачинський район), ф. Р-1833, 20 спр., 1953 – 
1958 рр.
смт Любешів, ім. Карла Маркса (Любешівський район), ф. Р-2786, 234 спр., 1947 
– 1990 рр.
с. Любешівська Воля, ім. Ворошилова (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 
22, 23 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Любитів, «Полісся» (Ковельський район), ф. Р-2231, 507 спр., 1946 – 2000 рр.
м. Любомль, ім. Белінського (Любомльський район), ф. Р-3229, 6 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Любохини, ім. Щорса (Заболоттівський район), ф. Р-1408, 2 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Любохини, «Любохинський» (Старовижівський район), ф. Р-1409, 91 спр., 
1948 – 1996 рр.
с. Любче, «Здобуток Жовтня» (Рожищенський район), ф. Р-2600, 98 спр., 1948 
– 1976 рр.
с. Люб’язь, «Світанок» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 11, 94 спр., 
1948 – 1989 рр.
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с. Лютка, ім. Молотова (Заболоттівський район), ф. Р-1420, 13 спр., 1948 – 1955 рр.
с. Льотниче, «Волинь» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2822, 168 спр., 
1949 – 1991 рр.

М
с. Майдан, ім. Чапаєва (Ковельський район), ф. Р-2652, 243 спр., 1948 – 
1992 рр.
с. Майдан-Липненський «40-річчя Жовтня» (Цуманський район), ф. Р-848, 25 
спр., 1949 – 1957 рр.
с. Макаревичі, «Більшовик» (Ківерцівський район), ф. Р-2679, 165 спр., 1950 
– 1965, 1967 – 1991 рр.
с. Маковичі, «Слава» (Турійський район), ф. Р-1801, 156 спр., 1952 – 2000 рр.
с. Мала Глуша, «Малоглушанське» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 24, 
81 спр., 1947 – 1966, 1968, 1970 – 1979, 1981, 1983 – 1992 рр.
с. Малий Боратин, «Радянський хлібороб» (Луцький район), ф. Р-2195, 4 спр., 
1950 р.
с. Малий Щенятин, «31-ї річниці Великого Жовтня» (Іваничівський район), ф. Р-
1740, 2 спр., 1948, 1950 рр.
с. Малі Березолупи, ім. Мічуріна (Рожищенський район), ф. Р-1185, 163 спр., 
1948 – 1950, 1952 – 1987 рр.
с. Маньків, ім. Щорса (Затурцівський район), ф. Р-2373, 6 спр., 1950 р.
с. Маньків, ім. Кірова (Локачинський район), ф. Р-1722, 130 спр., 1947 – 1976, 
1982 – 1991 рр.
с. Марковичі, «Перше травня» (Горохівський район), ф. Р-1314, 55 спр., 1949 
– 1960 рр.
с. Марковичі, ім. Котовського (Локачинський район), ф. Р-2345, 103 спр., 1948 
– 1951, 1953 – 1958, 1966 – 1991 рр.
с. Мар’янівка, ім. Ворошилова (Горохівський район), ф. Р-1323, 11 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Мар’янівка, ім. Щорса (Ковельський район), ф. Р-2800, 12 спр., 1947 – 1951 рр.
с. Мар’янівка, «Перше травня» (Колківський район), ф. Р-1394, 10 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Мар’янівка, ім. Будьонного (Рожищенський район), ф. Р-1180, 14 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Масловець, ім. Шверника (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 12, 3 спр., 
1948, 1950 – 1951 рр.
с. Масловець, ім. Вишинського (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 1, 
8 спр., 1952 – 1959 рр.
с. Матейки, «17 Вересня» (Цуманський район), ф. Р-847, 24 спр., 1949 – 1955, 
1957 рр.
с. Машів, ім. Ватутіна (Любомльський район), ф. Р-3393, 169 спр., 1948 – 1954, 
1963 – 1994 рр.
с. Маяки, «Маяк» (Луцький район), ф. Р-2694, 604 спр., 1947 – 2000 рр.
с. Мельники, «Радянська Україна» (Шацький район), ф. Р-3225, 7 спр., 1958 р.
с. Мельники-Мостище, ім. Котовського (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-
3242, оп. 12, 44 спр., 1949 – 1973 рр.
с. Мельниця, ім. Шевченка (Ковельський район), ф. Р-2988, 177 спр., 1953 – 
1966, 1968 – 1991 рр.
с. Менчиці, «Перше травня» (Іваничівський район), ф. Р-2040, 167 спр., 1948 
– 1970 рр.
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с. Мерва, «Колос» (Горохівський район), ф. Р-1682, 377 спр., 1948 – 1971, 1979 
– 1996 рр.
с. Метельне, ім. Жданова (Цуманський район), ф. Р-3337, 34 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Мизове, «Маяк» (Старовижівський район), ф. Р-2481, 171 спр., 1948 – 1958, 
1960 – 1996 рр.
с. Микитичі, «Промінь» (Володимир-Волинський район), ф. Р-3344, 74 спр., 
1947 – 1948, 1951, 1954 – 1992 рр.
с. Микове, ім. Сталіна (Цуманський район), ф. Р-3323, 35 спр., 1947 – 1954 рр.
с. Микуличі, ім. Богдана Хмельницького (Володимир-Волинський район), ф. Р-
2759, 51 спр., 1949 – 1962 рр.
с. Миловань, ім. Ілліча (Головнянський район), ф. Р-1672, 6 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Милуші, «Шлях до комунізму» (Луцький район), ф. Р-2176, 9 спр., 1949 
– 1951 рр.
с. Миляновичі, «ХХІІ з’їзду КПРС» (Турійський район), ф. Р-2391, 347 спр., 
1947 – 1949, 1951 – 1975, 1977 – 2000 рр.
с. Милятин, ім. Жданова (Іваничівський район), ф. Р-2044, 21 спр., 1951 – 1957, 
1965 – 1968 рр.
с. Милятин, «Промінь» (Іваничівський район), ф. Р-2043, 180 спр., 1958 – 1974, 
1976 – 1994 рр.
с. Мильськ, «Прогрес» (Рожищенський район), ф. Р-1188, 189 спр., 1950 – 1990 рр.
с. Мильці, «Зоря комунізму» (Старовижівський район), ф. Р-1424, 7 спр., 1949 
– 1951 рр.
с. Мирків, «Прогрес» (Горохівський район), ф. Р-1336, 131 спр., 1949 – 1953, 
1955 – 1973, 1978 – 1996 рр.
с. Мирне, «Росія» (Горохівський район), ф. Р-1457, 150 спр., 1954 – 1979, 1982 
– 1991 рр.
с. Мировичі, «Червона Зірка» (Турійський район), ф. Р-2861, 9 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Мислині, ім. Богдана Хмельницького (Горохівський район), ф. Р-1345, 48 спр., 
1950 – 1957, 1959 рр.
с. Михлин, «Михлин» (Горохівський район), ф. Р-2098, 73 спр., 1949 – 1954, 
1961 – 1969, 1983 – 1996 рр.
с. Мишів, «Прогрес» (Іваничівський район), ф. Р-1735, 134 спр., 1948 – 1963, 
1971 – 1997 рр.
с. Мовники, ім. Шверника (Іваничівський район), ф. Р-2100, 6 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Мовники, «Прикордонник» (Іваничівський район), ф. Р-2101, 258 спр., 1951 
– 1995 рр.
с. Мовчанів, ім. Шевченка (Затурцівський район), ф. Р-1663, 8 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Мокре, ім. Жданова (Заболоттівський район), ф. Р-1494, 20 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Мокрець, «Червоний прапор» (Оваднівський район), ф. Р-1524, 18 спр., 1947 
– 1950 рр.
с. Мокрець, «Україна» (Турійський район), ф. Р-1549, 211 спр., 1947 – 1993 рр.
с. Морозовичі, «50 років Жовтня» (Іваничівський район), ф. Р-3104, 135 спр., 
1952, 1966 – 1991 рр.
с. Мощаниця, ім. Енгельса (Ківерцівський район), ф. Р-3338, 54 спр., 1948 – 
1950, 1956 – 1974 рр.
с. Мощена, ім. Суворова (Ковельський район), ф. Р-1012, 32 спр., 1947 – 1958 рр.
с. Мстишин, «Надстир’я» (Луцький район), ф. Р-3532, 9 спр., 1997 – 2000 рр.
с. Мукошин, ім. Суворова (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 12, 15 спр., 
1948, 1950 – 1957 рр.
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Н
с. Набруска, «Червона Зірка» (Камінь-Каширський район), ф. Р-948, 79 спр., 
1948 – 1959 рр.
с. Навіз, ім. Богдана Хмельницького (Рожищенський район), ф. Р-1182, 193 спр., 
1948 – 1989 рр.
с. Немир, «Промінь» (Рожищенський район), ф. Р-2648, 93 спр., 1956 – 1976, 
1986 – 1995 рр.
с. Несвіч, «Несвіч» (Луцький район), ф. Р-2509, 251 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Нехвороща, ім. Фурманова (Володимир-Волинський район), ф. Р-2771, 14 
спр., 1950 – 1958 рр.
с. Низкиничі, ім. Сталіна (Іваничівський район), ф. Р-1880, 44 спр., 1947 – 1952, 
1957 – 1961 рр.
с. Нири, ім. Горького (Турійський район), ф. Р-3135, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Нова Вижва, «Світанок» (Старовижівський район), ф. Р-3041, 174 спр., 1949, 
1958, 1968 – 1996 рр.
с. Нова Руда, «Батьківщина» (Маневицький район), ф. Р-943, 101 спр., 1947 
– 1960, 1989 – 1995 рр.
с. Новий Двір, ім. Щорса (Турійський район), ф. Р-1712, 212 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Новий Загорів, «Перше травня» (Локачинський район), ф. Р-1296, 93 спр., 
1955 – 1974, 1979 – 1993 рр.
с. Новий Зборишів, ім. Фрунзе (Берестечківський район), ф. Р-1281, 14 спр., 
1948 – 1950 рр.
с. Новий Мосир, «Хлібороб» (Ковельський район), ф. Р-2668, 203 спр., 1947 
– 1992, 1995 – 2000 рр.
с. Нові Кошари, ім. Рокоссовського (Луківський район), ф. Р-1443, 16 спр., 1947 
– 1951 рр.
с. Нові Червища, «Нове життя» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 8, 
8 спр., 1950 – 1955 рр.
с. Нові Червища, ім. Коніщука (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 8а, 
32 спр., 1983 – 1992 рр.
с. Новокотів, «Більшовик» (Теремнівський район), ф. Р-2130, 51 спр., 1948 – 
1958 рр.
с. Новосілки, ім. Леніна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2458, 49 спр., 
1949 – 1958 рр.
с. Новосілки, ім. Івана Франка (Горохівський район), ф. Р-1307, 13 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Новосілки, «Промінь» (Горохівський район), ф. Р-1308, 135 спр., 1952 – 1992 рр.
с. Новосілки, «Маяк» (Турійський район), ф. Р-2632, 173 спр., 1949 – 1996 рр.
с. Новостав, ім. Сталіна (Берестечківський район), ф. Р-2095, 11 спр., 1947 – 
1950 рр.
с. Новостав, ім. Щорса (Луцький район), ф. Р-2178, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Носачевичі, «Ленінський шлях» (Рожищенський район), ф. Р-1246, 187 спр., 
1948 – 1991 рр.
с. Нудиже, ім. Ворошилова (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 15, 4 спр., 
1950 – 1951 рр.
с. Нужель, ім. Кагановича (Голобський район), ф. Р-2803, 13 спр., 1947 – 1950 рр.
с. Нуйно, ім. Фрунзе (Камінь-Каширський район), ф. Р-3265, 88 спр., 1952 – 
1958, 1960 – 1963, 1966 – 1987 рр.
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О
с. Облапи, ім. Дзержинського (Ковельський район), ф. Р-1194, 85 спр., 1947 
– 1961 рр.
с. Овадне, ім. Суворова (Володимир-Волинський район), ф. Р-2763, 159 спр., 
1954 – 1990 рр.
с. Овлочин, ім. Фрунзе (Турійський район), ф. Р-2859, 130 спр., 1950 – 2000 рр.
с. Одеради, ім. Тимошенка (Сенкевичівський район), ф. Р-886, 6 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Одеради, ім. Лесі Українки (Луцький район), ф. Р-3311, 99 спр., 1974 – 1998 рр.
с. Одеради, ім. Щорса (Рожищенський район), ф. Р-883, 105 спр., 1949 – 1964 рр.
с. Озденіж, ім. Дзержинського (Луцький район), ф. Р-2184, 30 спр., 1949 – 1959 рр.
с. Озденіж, ім. Дзержинського (Луцький район), ф. Р-1367, 22 спр., 1955 – 1957 рр.
с. Оздів, «Вільний шлях» (Луцький район), ф. Р-2142, 45 спр., 1949 – 1958 рр.
с. Озерне, «30-річчя Жовтня» (Маневицький район), ф. Р-2519, 38 спр., 1947 
– 1958 рр.
с. Озеро, «Озеро» (Ківерцівський район), ф. Р-2928, 116 спр., 1949 – 1957, 1975 
– 1992 рр.
с. Озерце, ім. Богдана Хмельницького (Ківерцівський район), ф. Р-2680, 151 
спр., 1954 – 1974 рр.
с. Озерці, ім. Шевченка (Горохівський район), ф. Р-1303, 3 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Озерці, «Озірці» (Горохівський район), ф. Р-1306, 222 спр., 1948 – 1959, 1963 
– 2000 рр.
с. Озеряни, «Перемога» (Луцький район), ф. Р-2127, 145 спр., 1948 – 1991 рр.
с. Озеряни, «Озерянське» (Турійський район), ф. Р-2860, 168 спр., 1948 – 2000 рр.
с. Озютичі, ім. Кутузова (Локачинський район), ф. Р-1177, 106 спр., 1948 – 1979, 
1981 – 1985 рр.
с. Оконськ, «Правда» (Маневицький район), ф. Р-940, 23 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Окорськ, «Промінь» (Локачинський район), ф. Р-2374, 84 спр., 1964 – 1977, 
1979 – 1994 рр.
с. Окорськ, «Більшовик» (Торчинський район), ф. Р-473, 50 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Олексіївка, ім. Карла Маркса (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
12, 10 спр., 1950 – 1952, 1954 – 1958 рр.
с. Оленине, «Червоний прапор» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
6, 9 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Оленівка, ім. Леніна (Рожищенський район), ф. Р-1189, 43 спр., 1948 – 1950, 
1954 – 1958 рр.
с. Олеськ, ім. Сталіна (Оваднівський район), ф. Р-3222, 36 спр., 1947 – 1956 рр.
с. Олеськ, ім. Шевченка (Любомльський район), ф. Р-3224, 123 спр., 1948 – 1951, 
1953 – 1954, 1956, 1958 – 1966, 1970 – 1989 рр.
смт Олика, ім. Леніна (Ківерцівський район), ф. Р-2782, 394 спр., 1948 – 1991 рр.
с. Опалин, ім. Горького (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 2, 1 спр., 1950 
– 1951 рр.
с. Опалин, ім. Карла Маркса (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 4, 2 спр., 
1952 – 1953 рр.
с. Орищі, «Орищівська» (Іваничівський район), ф. 3557, 14 спр., 1994 – 2000 рр.
с. Оса, ім. Куйбишева (Турійський район), ф. Р-1793, 174 спр., 1948 – 1996 рр.
с. Осівці, ім. Островського (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 9, 7 
спр., 1950, 1952 – 1955 рр.
с. Острів, ім. Шверника (Ківерцівський район), ОАФ Р-3374, оп. 2, 14 спр., 1948 
– 1950 рр.
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с. Острів’я, ім. Богдана Хмельницького (Шацький район), ф. Р-1985, 36 спр., 
1947 – 1950, 1954 – 1958 рр.
с. Осьмиговичі, «Іскра» (Турійський район), ф. Р-1325, 220 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Охнівка, «40-річчя Жовтня» (Оваднівський район), ф. Р-2823, 27 спр., 1948 
– 1957 рр.
с. Охлопів, ім. Чкалова (Горохівський район), ф. Р-1305, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Охлопів, «ХХ з’їзду КПРС» (Горохівський район), ф. Р-1332, 70 спр., 1956 
– 1959 рр.
с. Ощів, ім. Шевченка (Горохівський район), ф. Р-2643, 15 спр., 1957 – 1959 рр.

П
с. Павлівка, ім. Івана Франка (Іваничівський район), ф. Р-1726, 164 спр., 1948 
– 1974 рр.
с. Павловичі, ім. Ватутіна (Локачинський район), ф. Р-2379, 10 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Павловичі, «Жовтнева перемога» (Локачинський район), ф. Р-2336, 46 спр., 
1950 – 1959 рр.
с. Пальче, «Іскра» (Ківерцівський район), ф. Р-3339, 30 спр., 1950, 1956 – 1974 рр.
с. Панасівка, ім. Леніна (Іваничівський район), ф. Р-2731, 3 спр., 1948 р.
с. Паридуби, «Іскра» (Старовижівський район), ф. Р-3528, 8 спр., 1988 – 1995 рр.
с. Перевали, ім. Горького (Турійський район), ф. Р-2637, 116 спр., 1952 – 1990 рр.
с. Перекірка, ім. Шевченка (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 13, 3 спр., 
1950 – 1952 рр.
с. Перемиль, ім. Тимошенка (Берестечківський район), ф. Р-1683, 16 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Перемиль, ім. Карла Маркса (Горохівський район), ф. Р-2692, 85 спр., 1948 
– 1969 рр.
с. Перемиль, «Нива» (Горохівський район), ф. Р-3293, 125 спр., 1970 – 1996 рр.
с. Переславичі, «Дружба» (Іваничівський район), ф. Р-2381, 199 спр., 1948 – 
1972, 1974 – 1994 рр.
с. Переспа, «Перемога» (Рожищенський район), ф. Р-1390, 48 спр., 1948 – 1957 рр.
с. Переспа, «Росія» (Рожищенський район), ф. Р-2646, 167, 1958 – 1989 рр.
с. Перешпа, ім. Чапаєва (Шацький район), ф. Р-2470, 6 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Печихвости, «100-річчя В. І. Леніна» (Горохівський район), ф. Р-1347, 191 
спр., 1949 – 1993 рр.
с. Пехи, ім. Лесі Українки (Шацький район), ф. Р-1891, 10 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Пильгани, «30 років ВЛКСМ» (Берестечківський район), ф. Р-1538, 10 спр., 
1948 – 1951 рр.
с. Підбереззя, ім. Столярчука (Горохівський район), ф. Р-1334, 152 спр., 1949 
– 1992 рр.
с. Підгайці, ім. Шевченка (Теремнівський район), ф. Р-2139, 15 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Підгайці, «Колос» (Луцький район), ф. Р-2129, 189 спр., 1952 – 1993 рр.
с. Підгородне, ім. Кірова (Любомльський район), ф. Р-2408, 122 спр., 1948 – 
1988, 2000 рр.
с. Піддубці, «Радянської Армії» (Теремнівський район), ф. Р-2141, 60 спр., 1948 
– 1958 рр.
с. Піддубці, «Піддубці» (Луцький район), ф. Р-2140, 111 спр., 1958 – 1960, 1975 
– 1994 рр.
с. Підріжжя, «Волинь» (Ковельський район), ф. Р-2655, 196 спр., 1948 – 1993 рр.
с. Підріччя, ім. Берії (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 1, 10 спр., 1948 – 
1951 рр.



382

Державний архів Волинської області

с. Підріччя, «Сталінської Конституції» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-
3267, оп. 2, 5 спр., 1950 – 1954 рр.
с. Підцир’я, ім. Богдана Хмельницького (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-
3267, оп. 11, 9 спр., 1951 – 1957 рр.
с. Пірванче, «30 років Радянської України» (Горохівський район), ф. Р-1322, 101 
спр., 1948 – 1958 рр.
с. Пірванче, «Дружба» (Горохівський район), ф. Р-3291, 94 спр., 1974 – 1996 рр.
с. Піски, ім. Ілліча (Горохівський район), ф. Р-1273, 55 спр., 1948 – 1950, 1959 
– 1969 рр.
с. Піски, «Іскра» (Горохівський район), ф. Р-3289, 98 спр., 1977 – 1996 рр.
с. Піща, «Заповіт Ілліча» (Шацький район), ф. Р-2566, 224 спр., 1948 – 1988 рр.
с. Пнівно, «Правда» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 23, 71 спр., 
1952, 1954 – 1957, 1965 – 1970, 1974 – 1992 рр.
с. Пісочне, ім. Калініна (Ковельський район), ф. Р-1398, 147 спр., 1947 – 1992 рр.
с. Поворськ, «Комуніст» (Ковельський район), ф. Р-1401, 211 спр., 1946 – 1992 рр.
с. Погулянка, «Комсомолець» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 23, 12 
спр., 1947 – 1955, 1957 рр.
с. Пожарки, «Комсомолець» (Рожищенський район), ф. Р-1190, 189 спр., 1949 
– 1988 рр.
х. Пожог, ім. Леніна (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 4, 4 спр., 1947 
– 1948, 1951 рр.
с. Покащів, «Шлях Леніна» (Ківерцівський район), ф. Р-3376, 104 спр., 1948 
– 1974, 1979 – 1991 рр.
с. Полапи, «Більшовик» (Любомльський район), ф. Р-1673, 145 спр., 1951 – 1953, 
1958 – 1971, 1973 – 1988 рр.
с. Полиці, ім. Калініна (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 20, 136 
спр., 1949 – 1953, 1960 – 1992 рр.
с. Поліське, «Правда» (Старовижівський район), ф. Р-1423, 124 спр., 1948 – 1997 рр.
с. Положеве, «Більшовик» (Шацький район), ф. Р-1561, 29 спр., 1951 – 1957 рр.
с. Полюхне, ім. Свердлова (Горохівський район), ф. Р-1337, 10 спр., 1957 – 1958 рр.
с. Поляна, ім. Шевченка (Турійський район), ф. Р-1711, 17 спр., 1957 – 1959 рр.
с. Попівка, «8 Березня» (Оваднівський район), ф. Р-3000, 5 спр., 1949 – 1952 рр.
с. Поповичі, ім. Мартинюка (Ковельський район), ф. Р-2656, 184 спр., 1948 – 
1992 рр.
с. Поромів, «Західний Буг» (Іваничівський район), ф. Р-2135, 200 спр., 1951 
– 1996 рр.
с. Поступель, «Світанок» (Ратнівський район), ф. Р-2490, 137 спр., 1950 – 1959, 
1962 – 2000 рр.
с. Почапи, ім. Чапаєва (Любомльський район), ф. Р-3259, 109 спр., 1947 – 1973, 
1982 – 1989 рр.
с. Привітне, ім. Леніна (Локачинський район), ф. Р-2330, 90 спр., 1954 – 1958, 
1960 – 1991 рр.
с. Прилісне, «Нива» (Маневицький р-н), ф. Р-941, 284 спр. 1947 – 1960, 1962 
– 1995 рр.
с. Прилуцьке, «30 років Жовтня» (Ківерцівський район), ф. Р-2746, 224 спр., 
1947 – 1991 рр.
с. Прип’ять, ім. Шевченка (Шацький район), ф. Р-2471, 20 спр., 1948 – 1957 рр.
с. Прип’ять, «Прип’ять» (Шацький район), ф. Р-2483, 224 спр., 1954 – 2000 рр.
с. Промінь, ім. Суворова (Луцький район), ф. Р-2177, 467 спр., 1949 – 2000 рр.
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с. Прохід, «Україна» (Ратнівський район), ф. Р-1440, 125 спр., 1948 – 1954, 1959 
– 1963, 1965 – 1989 рр.
с. Проходи, ім. Хрущова (Любешівський район), ф. Р-2776, 18 спр., 1947 – 1951 рр.
с. Пулганів, «Шлях Леніна» (Луцький район), ф. Р-2190, 9 спр., 1955 – 1956 рр.
с. Пулемець, ім. Будьонного (Шацький район), ф. Р-2468, 7 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Пулемець, «Приозерне» (Шацький район), ф. Р-3391, 136 спр., 1947, 1949 
– 1954, 1956 – 1960, 1963 – 1995 рр.
с. Пульмо, «Промінь» (Шацький район), ф. Р-3394, 168 спр., 1948 – 1950, 1952 
– 1958, 1960 – 2000 рр.
с. Пустомити, «Мир» (Горохівський район), ф. Р-1466, 208 спр., 1948 – 1949, 
1951 – 1996 рр.
с. П’ятидні, «П’ятидні» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2767, 127 спр., 
1951 – 1995 рр.

Р
с. Радехів, «40-річчя Жовтня» (Любомльський район), ф. Р-3103, 232 спр., 1948 
– 1989 рр.
с. Радовичі, «Перемога» (Іваничівський район), ф. Р-1612, 239 спр., 1947 – 1991 рр.
с. Радовичі, ім. Крупської (Турійський район), ф. Р-2744, 178 спр., 1948 – 1971 рр.
с. Радомишль, ім. Вишенського (Луцький район), ф. Р-2181, 15 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Радомишль, ім. Лесі Українки (Луцький район), ф. Р-2194, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Радомишль, «Радомишль» (Луцький район), ф. Р-2814, 194 спр., 1949 – 2000 рр.
с. Радошин, ім. Івана Франка (Ковельський район), ф. Р-2654, 203 спр., 1947 
– 1992 рр.
с. Раймісто, ім. Калініна (Рожищенський район), ф. Р-1316, 5 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Раків Ліс, «Перше травня» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 21, 
98 спр., 1950 – 1991 рр.
с. Растів, ім. Пархоменка (Турійський район), ф. Р-2629, 110 спр., 1947 – 1965 рр.
смт Ратне, «17 Вересня» (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 7, 8 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Ратнів, «Рать» (Луцький район), ф. Р-2778, 263 спр., 1948 – 2000 рр.
с. Рачин, ім. Тельмана (Горохівський район), ф. Р-1335, 102 спр., 1949 – 1958, 
1963 – 1971, 1990 – 2000 рр.
с. Ревушки, ім. Ватутіна (Турійський район), ф. Р-1799, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Ржищів, ім. Хрущова (Берестечківський район), ф. Р-1537, 10 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Риковичі, ім. Калініна (Іваничівський район), ф. Р-2196, 197 спр., 1948 – 1989 рр.
с. Римачі, «Зоря комунізму» (Любомльський район), ф. Р-3256, 44 спр., 1949 
– 1974 рр.
с. Рівне, «Радянська Україна» (Любомльський район), ф. Р-3392, 132 спр., 1949 
– 1953, 1957 – 1989 рр.
с. Роговичі, ім. Ворошилова (Локачинський район), ф. Р-2383, 16 спр., 1947 
– 1950 рр.
с. Рогові Смоляри, «Шлях до комунізму» (Головнянський район), ф. Р-2241, 11 
спр., 1948 – 1954 рр.
с. Рогожани, «Нове життя» (Володимир-Волинський район), ф. Р-1617, 178 спр., 
1949 – 1993 рр.
с. Розничі, ім. Кірова (Колківський район), ф. Р-1437, 29 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Рокита, «Зоря» (Старовижівський район), ф. Р-2476, 59 спр., 1955 – 1971 рр.
с. Рокитниця, ім. Ілліча (Ковельський район), ф. Р-1014, 41 спр., 1947 – 1958 рр.
с. Романів, «Мрія» (Луцький район), ф. Р-1563, 199 спр., 1949 – 1991 рр.
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с. Романівка, ім. Шолохова (Іваничівський район), ф. Р-2574, 10 спр., 1948 – 
1951 рр.
с. Ромашківка, «Більшовик» (Олицький район), ф. Р-3333, 13 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Ростань, ім. Суворова (Шацький район), ф. Р-3386, 150 спр., 1955 – 1991, 1993 рр.
с. Руда, «Перемога» (Луківський район), ф. Р-3227, 22 спр., 1948 – 1952 рр.
с. Рудка, ім. Енгельса (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 5, 4 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Рудка Козинська, «Зоря комунізму» (Рожищенський район), ф. Р-2645, 143 
спр., 1950 – 1987 рр.
с. Рудка Червинська, ім. Андрєєва (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 
4, 3 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Рудники, ім. Карла Маркса (Колківський район), ф. Р-1478, 27 спр., 1949, 1951 
– 1958 рр.
с. Рудники, «Маяк» (Маневицький район), ф. Р-2521, 129 спр., 1948 – 1970, 1974 
– 1980, 1982 – 1992 рр.
с. Рудня, ім. Крупської (Рожищенський район), ф. Р-1679, 185 спр., 1949 – 1989 рр.
с. Рудня, «Колос» (Старовижівський район), ф. Р-2479, 159 спр., 1952 – 1954, 
1958 – 1996 рр.
с. Ружин, ім. Мічуріна (Турійський район), ф. Р-1792, 136 спр., 1950 – 1991 рр.
с. Русів, «Перемога» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2453, 12 спр., 1947 
– 1950 рр.
с. Руснів, «Правда» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2765, 45 спр., 1947 
– 1960 рр.
с. Русовичі, «Прикордонник» (Іваничівський район), ф. Р-1875, 4 спр., 1948 
– 1950 рр.

С
с. Садів, ім. Мічуріна (Луцький район), ф. Р-1039, 231 спр., 1949 – 2000 рр.
с. Садів, «Нове життя» (Торчинський район), ф. Р-1080, 23 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Самійличі, ім. Богдана Хмельницького (Любомльський район), ф. Р-2722, 44 
спр., 1963 – 1966 рр.
с. Самійличі, ім. Богдана Хмельницького (Шацький район), ф. Р-1739, 191 спр., 
1948 – 1959, 1967 – 2000 рр.
с. Самоволя, «Паризької комуни» (Іваничівський район), ф. Р-1731, 49 спр., 1951 
– 1958 рр.
с. Сапогове, «Радянської Армії» (Ківерцівський район), ф. Р-3331, 11 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Сарнівка, «Волинь» (Луцький район), ф. Р-1081, 204 спр., 1948 – 1957, 1959 
– 1993 рр.
с. Сваловичі, ім. Матросова (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 7, 4 спр., 
1949 – 1950 рр.
с. Свидники, ім. Фрунзе (Голобський район), ф. Р-2896, 8 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Свинарин, ім. Карла Маркса (Турійський район), ф. Р-2554, 11 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Свійчів, ім. Сталіна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2609, 52 спр., 1948 
– 1959 рр.
с. Світязь, «Світязь» (Шацький район), ф. Р-2485, 211 спр., 1948 – 1996 рр.
с. Світязькі Смоляри, ім. Жданова (Шацький район), ф. Р-1889, 13 спр., 1955 
– 1958 рр.
с. Світязькі Смоляри, «Україна» (Шацький район), ф. Р-1580, 4 спр., 1959 р.
с. Северинівка, «Вперед» (Маневицький район), ф. Р-1143, 19 спр., 1947 – 1953 рр.
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с. Седлище, «Комуніст» (Любешівський район), ф. Р-2787, 134 спр., 1950 – 1990 рр.
с. Седлище, ім. Будьонного (Старовижівський район), ф. Р-1500, 9 спр., 1949 
– 1951 рр.
с. Седлище, «Седлищенське» (Старовижівський район), ф. Р-1502, 141 спр., 
1949 – 1954, 1985 – 1995 рр.
с. Секунь, ім. Шевченка (Старовижівський район), ф. Р-2565, 549 спр., 1948 
– 1955, 1959 – 1996 рр.
с. Селець, «Луга» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2769, 122 спр., 1949 
– 1972, 1978 – 1998 рр.
с. Селець, ім. Чапаєва (Турійський район), ф. Р-1525, 6 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Селець, «Турія» (Турійський район), ф. Р-1526, 201 спр., 1952 – 1993 рр.
с. Сергіївка, «Радянський селянин» (Сенкевичівський район), ф. Р-1460, 10 спр., 
1949 – 1950 рр.
с. Сереховичі, «Нове життя» (Старовижівський район), ф. Р-2475, 177 спр., 1948 
– 1997 рр.
с. Серхів, ім. Горького (Маневицький район), ф. Р-3133, 16 спр., 1947 – 1957 рр.
с. Сильне, «Червоний прапор» (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 11, 4 
спр., 1949 – 1951 рр.
с. Сильне, «Промінь» (Ківерцівський район), ф. Р-2529, 253 спр., 1947 – 1994 рр.
с. Синове, «17 Вересня» (Старовижівський район), ф. Р-2616, 198 спр., 1948 
– 1997 рр.
с. Сирники, ім. Кірова (Луцький район), ф. Р-2198, 39 спр., 1948 – 1957 рр.
с. Ситовичі, ім. Дзержинського (Ковельський район), ф. Р-2514, 157 спр., 1949 
– 1991 рр.
с. Ситниця, ім. Калініна (Колківський район), ф. Р-911, 13 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Сільце, «Зоря Востока» (Горохівський район), ф. Р-1311, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Сільце, «Іскра» (Ковельський район), ф. Р-1548, 189 спр., 1949 – 1957, 1962 
– 1966, 1968 – 1992 рр.
с. Сільце Гірниківське, ім. Мікояна (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 11, 3 
спр., 1948 – 1949 рр.
с. Сірнички, ім. Ворошилова (Затурцівський район), ф. Р-881, 11 спр., 1948 – 
1951 рр.
с. Скиби, ім. Сталіна (Любомльський район), ф. Р-3254, 24 спр., 1945 – 1951, 
1953 – 1954, 1956 – 1957 рр.
с. Скірче, «Скірче» (Горохівський район), ф. Р-2559, 178 спр., 1958 – 1996 рр.
с. Скобелка, «Волинь» (Горохівський район), ф. Р-1346, 47 спр., 1948 – 1967 рр.
с. Скреготівка, ім. Кірова (Цуманський район), ф. Р-1607, 39 спр., 1950 – 1955 рр.
с. Скригове, «Берізка» (Горохівський район), ф. Р-2691, 127 спр., 1948 – 1971, 
1981 – 1996 рр.
с. Скулин, «Світанок» (Ковельський район), ф. Р-1406, 171 спр., 1953 – 1974, 
1981 – 1994 рр.
х. Скупове, «10 років возз’єднання України» (Камінь-Каширський район), ОАФ 
Р-3267, оп. 26, 1 спр., 1951 – 1952 рр.
с. Словатичі, «Батьківщина» (Ківерцівський район), ф. Р-3552, 15 спр., 1988 
– 1997 рр.
с. Смідин, ім. Суворова (Старовижівський район), ф. Р-3042, 171 спр., 1951 
– 1997 рр.
с. Смолигів, ім. Рокоссовського (Торчинський район), ф. Р-871, 15 спр., 1947 
– 1950 рр.
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с. Смолигів, ім. Карла Маркса (Торчинський район), ф. Р-864, 23 спр., 1948 – 
1957 рр.
с. Смолигів, «Волинь» (Луцький район), ф. Р-1081, 204 спр., 1948 – 1957, 1959 
– 1993 рр.
с. Смолява, ім. Лесі Українки (Горохівський район), ф. Р-1681, 98 спр., 1948 
– 1955, 1958 – 1964, 1978 – 1990 рр.
с. Смоляри, «Смолярівське» (Старовижівський район), ф. Р-1411, 28 спр., 1949 
– 1953, 1955 – 1958, 1965 – 1971, 1991 – 1995 рр.
с. Соб’ятин, «Світанок» (Маневицький район), ф. Р-1147, 27 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Сокиричі, «Ленінський шлях» (Ківерцівський район), ф. Р-1606, 26 спр., 1948 
– 1957 рр.
с. Сокиричі, ім. Ілліча (Ківерцівський район), ф. Р-1609, 183 спр., 1958 – 1963, 
1965 – 1987 рр.
с. Сокіл, «Комсомолець» (Головнянський район), ф. Р-1489, 4 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Сокіл, ім. Свердлова (Рожищенський район), ф. Р-1391, 168 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Соколище, ім. Тимошенка (Старовижівський район), ф. Р-1421, 3 спр., 1950 
– 1951 рр.
с. Соколище, «Зоря комунізму» (Старовижівський район), ф. Р-1425, 186 спр., 
1949 – 1963, 1969 – 1997 рр.
с. Соловичі, «Радянська Україна» (Турійський район), ф. Р-1324, 218 спр., 1947 
– 1974 рр.
с. Солов’ї, «Прогрес» (Старовижівський район), ф. Р-3431, 98 спр., 1950 – 1997 рр.
с. Солотвин, ім. Жданова (Голобський район), ф. Р-2895, 14 спр., 1940 – 1941, 
1947 – 1950 рр.
с. Сомин, «Шлях Леніна» (Луківський район), ф. Р-3228, 3 спр., 1947 – 1949 рр.
с. Сомин, ім. Лесі Українки (Турійський район), ф. Р-2882, 52 спр., 1949 – 1958, 
1989 – 1991 рр.
с. Соснина, «Вітчизна» (Іваничівський район), ф. Р-1881, 127 спр., 1948 – 1958, 
1969 – 1970, 1973 – 1984, 1986 – 1995 рр.
с. Соснівка, ім. Щорса (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 13, 6 спр., 
1954 – 1955, 1957, 1959 рр.
с. Сошичне, ім. Крупської (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 25, 102 
спр., 1950 – 1953, 1959 – 1963, 1966 – 1992 рр.
с. Ставки, «Світанок» (Турійський район), ф. Р-2638, 32 спр., 1950 – 1962, 1986 
– 1992 рр.
с. Ставок, ім. Жданова (Ківерцівський район), ОАФ Р-3374, оп. 3, 8 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Ставок, «Перше травня» (Турійський район), ф. Р-2863, 11 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Станіславівка, «31-ї річниці Жовтневої революції» (Ратнівський район), ОАФ 
Р-3242, оп. 10, 1 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Станіславівка, ім. Котовського (Рожищенський район), ф. Р-1187, 17 спр., 
1948 – 1950 рр.
смт. Стара Вижівка, «Дружба» (Старовижівський район), ф. Р-1413, 153 спр., 
1947 – 1996 рр.
с. Стара Гута, ім. Чапаєва (Старовижівський район), ОАФ Р-3223, оп. 17, 66 спр., 
1948 – 1952, 1957 – 1968, 1972 – 1995 рр.
с. Стара Лішня, «Колос» (Іваничівський район), ф. Р-1829, 157 спр., 1947 – 1948, 
1951 – 1980, 1982 – 1995 рр.
с. Старий Загорів, «Прапор Жовтня» (Локачинський район), ф. Р-1727, 352 спр., 
1949 – 1988 рр.
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с. Старий Мосир, «Червона зірка» (Голобський район), ф. Р-2802, 8 спр., 1949 
– 1950 рр.
с. Старий Порицьк, «Порицький» (Іваничівський район), ф. Р-2133, 175 спр., 
1957 – 1995 рр.
с. Старий Чорторийськ, ім. Щорса (Маневицький район), ф. Р-2588, 331 спр., 
1950 – 1997 рр.
с. Старі Кошари, ім. Сагайдачного (Ковельський район), ф. Р-1444, 226 спр., 
1947 – 1993 рр.
с. Старі Кошари, ім. Чапаєва (Луківський район), ф. Р-1442, 28 спр., 1946 – 1952 рр.
с. Старики, ім. Леніна (Берестечківський район), ф. Р-1591, 94 спр., 1947 – 1958 рр.
с. Старосілля, ім. Фрунзе (Іваничівський район), ф. Р-1877, 11 спр., 1952, 1956 
– 1958 рр.
с. Старосілля, «Волинь» (Маневицький район), ф. Р-2518, 162 спр., 1948 – 1995 рр.
с. Стеблі, ім. Богдана Хмельницького (Ковельський район), ф. Р-1407, 54 спр., 
1940, 1954 – 1959 рр.
с. Стенжаричі, ім. Орджонікідзе (Володимир-Волинський район), ф. Р-2613, 192 
спр., 1947 – 1991 рр.
с. Стобихва, ім. Чапаєва (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 5, 8 спр., 
1949 – 1954 рр.
с. Стобихівка, ім. Булганіна (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 16, 5 
спр., 1949 – 1950, 1954 – 1956 рр.
с. Столинські Смоляри, «Батьківщина» (Любомльський район), ф. Р-3536, 14 
спр., 1988 – 2000 рр.
с. Стрільче, «Слава» (Горохівський район), ф. Р-1321, 109 спр., 1948 – 1958, 1963 
– 1969, 1981 – 1983, 1985 – 1994 рр.
с. Струмівка, ім. Кагановича (Теремнівський район), ф. Р-2128, 21 спр., 1947 
– 1951 рр.
с. Студині, «До нового життя» (Затурцівський район), ф. Р-1085, 11 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Студині, «30-річчя Жовтня» (Затурцівський район), ф. Р-1086, 12 спр., 1948 
– 1951 рр.
с. Судче, ім. Щорса (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 28, 65 спр., 1948 
– 1953, 1955 – 1958, 1960 – 1982 рр.
с. Сукачі, ім. Крупської (Головнянський район), ОАФ Р-3223, оп. 16, 1 спр., 1951 р.
с. Суськ, «Правда» (Ківерцівський район), ф. Р-2991, 171 спр., 1951 – 1991 рр.
с. Суховоля, «Червона зірка» (Луцький район), ф Р-2180, 12 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Суходоли, ім. Леніна (Володимир-Волинський район), ф. Р-2766, 152 спр., 
1950, 1952 – 1998 рр.
с. Сьомаки, ім. Чапаєва (Сенкевичівський район), ф. Р-884, 1 спр., 1950 р.
с. Сьомаки, ім. Лесі Українки (Луцький район), ф. Р-1164, 110 спр., 1953 – 1973 рр.

Т
с. Тагачин, «17 Вересня» (Турійський район), ф. Р-1716, 12 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Твердині, «Червона Зірка» (Затурцівський район), ф. Р-2376, 22 спр., 1948 
– 1953 рр.
с. Теклине, «30-річчя ВЛКСМ» (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 8, 4 спр., 
1948 – 1949, 1954 – 1952 рр.
с. Текля, ім. Шевченка (Заболоттівський район), ф. Р-1416, 24 спр., 1949 – 1957 рр.
с. Тельчі, ім. Суворова (Колківський район), ф. Р-1480, 58 спр., 1949 – 1961 рр.
с. Теремне, «Батьківщина» (Теремнівський район), ф. Р-2188, 64 спр., 1947 – 
1958 рр.
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с. Терешківці, ім. Карла Маркса (Горохівський район), ф. Р-1313, 116 спр., 1948 
– 1974, 1983 – 1985 рр.
с. Тихотин, ім. Карла Маркса (Рожищенський район), ф. Р-2598, 132 спр., 1956 
– 1980, 1982 – 1991 рр.
с. Тоболи, ім. Коніщука (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 19, 103 
спр., 1950 – 1955, 1958 – 1987 рр.
с. Тойкут, ім. Ватутіна (Ковельський район), ф. Р-1404, 201 спр., 1947 – 1992 рр.
с. Топилище, «Топилищанське» (Іваничівський район), ф. Р-2407, 142 спр., 1952, 
1959 – 1972, 1976 – 1996 рр.
с. Топільне, ім. Ватутіна (Рожищенський район), ф. Р-1450, 220 спр., 1952 – 1961, 
1967 – 1987 рр.
х. Торчин, «8 Березня» (Торчинський район), ф. Р-861, 20 спр., 1948 – 1951 рр.
с. Тростянка, ім. Ворошилова (Луцький район), ф. Р-1366, 22 спр., 1953 – 1957 рр.
с. Тростянка, ім. Сталіна (Устилузький район), ф. Р-2461, 61 спр., 1947 – 1956 рр.
с. Тростянець, «Радянська Україна» (Ківерцівський район), ф. Р-2931, 416 спр., 
1948 – 1991 рр.
с. Троянівка, «Троянівський» (Маневицький район), ф. Р-945, 194 спр., 1947 
– 1960, 1977 – 1994 рр.
с. Туличів, ім. Шевченка (Турійський район), ф. Р-2553, 183 спр., 1948 – 1993 рр.
с. Тумин, ім. Шевченка (Локачинський район), ф. Р-2338, 100 спр., 1952 – 1974, 
1979 – 1997 рр.
с. Тур, ім. Леніна (Ратнівський район), ф. Р-3279, 73 спр., 1965 – 1990 рр.
с. Туричани, ім. Богдана Хмельницького (Турійський район), ф. Р-2634, 21 спр., 
1948 – 1954 рр.
с. Турівка, ім. Шевченка (Володимир-Волинський район), ф. Р-2768, 85 спр., 
1947 – 1963, 1988 – 1998 рр.
с. Туропин, ім. Тельмана (Турійський район), ф. Р-2636, 91 спр., 1948 – 1965, 
1967 – 1991 рр.

У
с. Угів, ім. Калініна (Горохівський район), ф. Р-1309, 16 спр., 1949 – 1953 рр.
с. Угли Перші, ім. Будьонного (Голобський район), ф. Р-2669, 10 спр., 1948 – 
1950 рр.
с. Угли Другі, «Іскра» (Ковельський район), ф. Р-2670, 55 спр., 1962 – 1968, 1973 
– 1974 рр.
с. Угриничі, «Шлях до соціалізму» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, 
оп. 28, 11 спр., 1950, 1952 – 1958 рр.
с. Угринів, ім. Шевченка (Горохівський район), ф. Р-1615, 435 спр., 1948 – 1992 рр.
с. Уманці, ім. Булганіна (Локачинський район), ф. Р-1465, 14 спр., 1955 – 1959 рр.
с. Уляники, «ХІХ з’їзду КПРС» (Рожищенський район), ф. Р-2535, 124 спр., 1958 
– 1990 рр.
с. Улянівка, ім. Івана Франка (Ківерцівський район), ф. Р-3329, 10 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Усичі, ім. Шевченка (Торчинський район), ф. Р-1165, 56 спр., 1949 – 1962 рр.
м. Устилуг, «Україна» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2961, 178 спр., 1945 
– 1946, 1948 – 1993 рр.
с. Уховецьк, ім. Васюти (Ковельський район), ф. Р-1114, 389 спр., 1945 – 1993 рр.

Ф
с. Фаринки, ім. Жданова (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3267, оп. 10, 
7 спр., 1950 – 1952, 1954, 1957 рр.
с. Фусів, «Борець» (Горохівський район), ф. Р-971, 25 спр., 1949 – 1950 рр.
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Х
с. Хворостів, ім. Суворова (Володимир-Волинський район), ф. Р-2757, 34 спр., 
1949 – 1958 рр.
с. Хворостів, «Дружба» (Любомльський район), ф. Р-1342, 361 спр., 1947 – 1990 рр.
с. Хмелів, ім. Молотова (Володимир-Волинський район), ф. Р-2770, 25 спр., 
1948 – 1957 рр.
с. Хмелівка, ім. Чапаєва (Володимир-Волинський район), ф. Р-2773, 105 спр., 
1950 – 1991 рр.
с. Хмельницьке, ім. Кагановича (Берестечківський район), ф. Р-1279, 14 спр., 
1948 – 1950 рр. 
с. Хобултова, «Шлях Леніна» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2450, 146 
спр., 1950, 1952 – 1997 рр.
с. Холоневичі, «Росія» (Ківерцівський район), ф. Р-2523, 282 спр., 1948 – 1995 рр.
с. Холонів, «17 Вересня» (Горохівський район), ф. Р-1350, 176 спр., 1947 – 1989 рр.
с. Холопичі, «Батьківщина» (Локачинський район), ф. Р-1627, 165 спр., 1948 
– 1993 рр.
с. Хопнів, «Червоний партизан» (Ківерцівський район), ф. Р-3332, 10 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Хорів, ім. Чапаєва (Локачинський район), ф. Р-1295, 24 спр., 1955 – 1958 рр.
с. Хорлупи, «Весна» (Ківерцівський район), ф. Р-3340, 147 спр., 1947 – 1958, 
1966 – 1992 рр.
с. Хорохорин, «Світанок» (Луцький район), ф. Р-1166, 203 спр., 1949 – 1970, 
1972 – 1975, 1978 – 1992 рр.
с. Хорохорин, ім. Шевченка (Торчинський район), ф. Р-874, 10 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Хорохорин, ім. Жданова (Торчинський район), ф. Р-875, 2 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Хорохорин, ім. Молотова (Торчинський район), ф. Р-876, 12 спр., 1949 – 1951 рр.
с. Хотешів, ім. Будьонного (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 2, 12 спр., 1947 
– 1951 рр.
с. Хотешів, «Жовтневої реворюції» (Камінь-Каширський район), ОАФ Р-3242, 
оп. 2а, 105 спр., 1954 – 1986 рр.
с. Хотячів, «40-річчя Жовтня» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2452, 40 
спр., 1948 – 1960 рр.
с. Хоцунь, ім. Жданова (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 31, 15 спр., 
1948 – 1957 рр.
с. Хоцунь, «Волинь» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 32, 65 спр., 1965 
– 1991 рр.
с. Хрипськ-Ростань, ім. Ворошилова (Шацький район), ф. Р-3226, 9 спр., 1951, 
1953 – 1954, 1956 – 1958 рр.

Ц
с. Цевеличі, «Паризької комуни» (Локачинський район), ф. Р-1649, 17 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Цегів, ім. Фрунзе (Горохівський район), ф. Р-972, 21 спр., 1950 – 1954 рр.
с. Цир, ім. Івана Франка (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 37, 126 спр., 
1948 – 1992 рр.
с. Цміни, «Зоря» (Маневицький р-н), ф. Р-2520, 185 спр., 1952 – 1995 рр.
смт Цумань, «40-річчя Жовтня» (Цуманський район), ф. Р-3326, 38 спр., 1949 
– 1958 рр.

Ч
с. Чаруків, «8 Березня» (Луцький район), ф. Р-1458, 231 спр., 1950 – 2000 рр.
с. Чевель, «Перемога» (Старовижівський район), ф. Р-1417, 23 спр., 1948 – 1956 рр.
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с. Чемерин, ім. Карла Маркса (Ківерцівський район), ф. Р-2528, 193 спр., 1948 
– 1974 рр.
с. Череваха, ім. Шевченка (Маневицький район), ф. Р-1393, 38 спр., 1947 – 1959 рр.
с. Черемошне, ім. Ватутіна (Маневицький район), ф. Р-2590, 15 спр., 1948 – 1952, 
1955 – 1959 рр.
с. Черемошна Воля, «Комуніст» (Любомльський район), ф. Р-3385, 55 спр., 1959 
– 1976 рр.
с. Черкаси, «Шлях до комунізму» (Луківський район), ф. Р-1015, 20 спр., 1949 
– 1952 рр.
с. Черськ, ім. Котовського (Маневицький район), ф. Р-937, 16 спр., 1956 – 1959 рр. 
с. Четвертня, «Жовтень» (Маневицький район), ф. Р-2522, 138 спр., 1949 – 1965, 
1967 – 1977, 1979, 1981 – 1991 рр.
с. Черче, ім. Леніна (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 5, 284 спр., 1948 – 
1990 рр.
с. Черчичі, «Іскра комунізму» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2463, 6 спр., 
1949 – 1950 рр.
с. Чехівщина, «Червона Україна» (Торчинський район), ф. Р-1082, 8 спр., 1949 
– 1952 рр.
с. Чехівщина, «30-річчя ВЛКСМ» (Торчинський район), ф. Р-879, 35 спр., 1949 
– 1957 рр.
с. Човниця, «Шлях до комунізму» (Ківерцівський район), ф. Р-3330, 7 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Човниця, ім. Лесі Українки (Ківерцівський район), ф. Р-2749, 139 спр., 1949 
– 1974 рр.
с. Чорниж, «Нове життя» (Маневицький район), ф. Р-2515, 156 спр., 1949 – 1966, 
1968 – 1995 рр.
с. Чорніїв, ім. Івана Франка (Турійський район), ф. Р-2555, 10 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Чорніїв, «Батьківщина» (Турійський район), ф. Р-2552, 196 спр., 1951 – 1995 рр.
с. Чорноплеси, ім. Горького (Луківський район), ф. Р-1893, 37 спр., 1948 – 1952 рр.

Ш
смт Шацьк, «Україна» (Шацький район), ф. Р-3395, 167 спр., 1958 – 2000 рр.
с. Шельвів, «Світанок» (Локачинський район), ф. Р-1648, 105 спр., 1953 – 1961, 
1963 – 1988 рр.
с. Шепель, «Шепель» (Луцький район), ф. Р-865, 188 спр., 1948 – 1959, 1961 
– 1992 рр.
с. Шепель, ім. Лесі Українки (Торчинський район), ф. Р-866, 16 спр., 1948 – 1950 рр.
с. Шепель, ім. Вишенського (Торчинський район), ф. Р-862, 4 спр., 1949 – 1950 рр.
с. Широке, «Перше травня» (Берестечківський район), ф. Р-1532, 11 спр., 1948 
– 1950 рр.
с. Шклинь, «Шклинь» (Горохівський район), ф. Р-1459, 206 спр., 1951 – 
2000 рр.
с. Шкроби, ім. Шевченка (Старовижівський район), ф. Р-1418, 7 спр., 1949 – 
1951 рр.
с. Шлапань, «Більшовик» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 13, 14 спр., 
1948 – 1957 рр.
с. Шменьки, ім. Ватутіна (Заболоттівський район), ф. Р-2540, 5 спр., 1950 – 1953 рр.
с. Штунь, ім. Леніна (Любомльський район), ф. Р-3389, 110 спр., 1946 – 1957, 
1959 – 1963, 1965 – 1989 рр.
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Щ
с. Щедрогір, ім. Комсомолу (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 4, 11 спр., 
1948 – 1951 рр.
с. Щитинська Воля, ім. Лесі Українки (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 
9, 1 спр., 1948 р.
с. Щитинь, «Ленінський шлях» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 20, 10 
спр., 1948, 1951, 1953 – 1957 рр.
с. Щитинь, «Комсомолець» (Любешівський район), ОАФ Р-3248, оп. 39, 20 спр., 
1978 – 1991 рр.
с. Щурин, «Світанок» (Рожищенський район), ф. Р-1317, 36 спр., 1947 – 1995 рр.

Ю
с. Юнівка, ім. Чапаєва (Затурцівський район), ф. Р-882, 3 спр., 1949 – 1950 рр.

Я
с. Яблунька, «Радянська Україна» (Маневицький район), ф. Р-942, 31 спр., 1950 
– 1960 рр.
с. Ягідне, «Здобуток Жовтня» (Турійський район), ф. Р-2856, 15 спр., 1960 
– 1962 рр.
с. Яковичі, «Москва» (Володимир-Волинський район), ф. Р-2756, 42 спр., 1948 
– 1956 рр.
с. Якушів, ім. Булганіна (Ратнівський район), ОАФ Р-3242, оп. 3, 18 спр., 1948 
– 1957 рр.
с. Яревище, «Прип’ять» (Старовижівський район), ф. Р-3575, 13 спр., 1957, 1991 
– 2000 рр.
с. Ясенівка, ім. Сталіна (Рожищенський район), ф. Р-1318, 3 спр., 1948 – 1949 рр.
с. Ясенівка, ім. Кірова (Рожищенський район), ф. Р-1369, 41 спр., 1954 – 1959 рр.

Перші колгоспи на Волині організовані в 1940 – 1941 рр. Суцільна колективіза-
ція сільського господарства в області відбулася в 1948 – 1951 рр. Організовані в 
порядку добровільного об’єднання трудящих селян для спільного ведення гос-
подарства на базі соціалістичної власності на засоби виробництва і колективної 
праці селян. З 1992 р. – КСП (колективні сільськогосподарські підприємства). 
Згідно з Указом Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невід-
кладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» 
були реформовані КСП, які використовували землю в сільськогосподарських 
цілях і створювалися на засадах приватної власності на землю і майно суб’єкти 
господарювання усіх організаційно-правових форм (сільськогосподарські коо-
перативи, товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські при-
ватно-орендні підприємства та ін.).

Протоколи загальних зборів членів колгоспів, колективних сільськогоспо-
дарських підприємств і засідань правлінь. Протоколи бюро економічного аналізу. 
Статути сільськогосподарських артілей. Колгоспні земельно-шнурові книги. За-
яви селян про вступ до колгоспу. Акти про усуспільнення майна селян. Текстові 
звіти і доповіді голів колгоспів на звітно-виборних зборах. Виробничо-фінансові 
плани та звіти про їх виконання. Перспективні плани розвитку сільського госпо-
дарства колгоспів області. Паспорти колгоспів. Книги обліку та інвентарні описи 
колгоспного майна, обліку основних засобів колгоспу (тракторів, сільськогос-
подарських машин). Листування колгоспів з райвиконкомами та їх відділами з 
господарських питань. Довідки про діяльність колгоспів. Договори про контрак-
тацію сільськогосподарської продукції. Заключні звіти колгоспів про результат 
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посівів, врожайність сільськогосподарських культур. Книги історії полів та сі-
возмін. Звіти про розвиток тваринництва. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи 
засідань місцевого комітету профспілки, профспілкових зборів.

Радянські господарства (радгоспи)
54 фонди, 8727 спр., 1943 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинського району
м. Володимир-Волинський, «Трьохрічка» (тваринницький), ф. Р-2466, 98 спр., 
1943 – 1957 рр.
с. Галинівка, «Володимир-Волинський» (тваринницький), ф. Р-2457, 234 спр., 
1960 – 1974, 1976 – 1978, 1981 – 1993 рр.
Горохівського району
м. Горохів, Бурякорадгосп цукрового комбінату (буряківничий), ф. Р-2956, 529 
спр., 1960 – 1997 рр.
с. Мирків, «Прогрес» (тваринницький), ф. Р-1336, 131 спр., 1949 – 1953, 1955 
– 1973, 1978 – 1996 рр.
с. Піски, «Іскра» (тваринницький), ф. Р-3289, 98 спр., 1977 – 1996 рр.
с. Скобелка, «Волинь» (насіннєвий), ф. Р-2904, 57 спр., 1968 – 1971 рр.
Камінь-Каширського району
с. Залісся, Камінь-Каширський відгодівельний радгосп (тваринницький), ф. Р-
3364, 117 спр., 1959 – 1991 рр.
м. Камінь-Каширський, «Камінь-Каширський» (тваринницький), ф. Р-3361, 212 
спр., 1969 – 1991 рр.
с. Карасин, «Карасинський» (тваринницький), ф. Р-3365, 61 спр., 1967 – 1993 рр.
с. Олексіївка, «Осівецький» (тваринницький), ф. Р-3362, 37 спр., 1983 – 1992 рр.
с. Піщане, «Піщанський» (тваринницький), ф. Р-3366, 38 спр., 1978 – 1992 рр.
с. Стобихівка, «Полісся» (м’ясо-молочний), ф. Р-3571, 27 спр., 1989 – 2000 рр.
Ківерцівського району
с. Муравище, Ківерцівський відгодівельний радгосп (тваринницький), ф. Р-
3417, 443 спр., 1944 – 1992 рр.
Ковельського району
с. Дроздні, «Дрозднівське» (тваринницький), ф. Р-1196, 157 спр., 1946 – 2000 рр.
с. Колодяжне, ім. Лесі Українки (дослідне господарство), ф. Р-2663, 239 спр., 
1948 – 2000 рр.
с. Мощена, «Ковельський» (тваринницький), ф. Р-2308, 380 спр., 1956 – 1993 рр.
с. Погіньки, «Голобський» (плодорозсадницький), ф. Р-2309, 186 спр., 1958 – 
1985, 1988 – 1997 рр.
с. Облапи, ім Дзержинського (насіннєвий, тваринницький), ф. Р-2658, 116 спр., 
1961 – 1993 рр.
Локачинського району
с. Затурці, «Правда» (насіннєвий), ф. Р-1162, 283 спр., 1948 – 1994 рр.
Луцького району
с. Баківці, «Перемога» (насіннєвий), ф. Р-2127, 145 спр., 1948 – 1991 рр.
с. Боратин, «Боратин» (насіннєвий з розвинутим тваринництвом), ф. Р-2146, 92 
спр., 1949 – 1960, 1980 – 1992 рр.
с. Буяни, ім. Шевченка (тваринницький), ф. Р-877, 288 спр., 1949 – 2001 рр.
селище Вересневе, бурякорадгосп Гнідавського цукрового комбінату (буряків-
ничий), ф. Р-3064, 109 спр., 1960 – 1969 рр.
с. Гнідава, «Комуніст» (насіннєвий), ф. Р-588, 67 спр., 1945 – 1956 рр.
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с. Липини, «Волинський» (плодорозсадницький), ф. Р-2442, 357 спр., 1957 – 2000 рр.
с. Маяки, «Агрофірма “Маяк”» (плодорозсадницький), ф. Р-2694, 604 спр., 1947 
– 2000 рр.
с. Першотравневе, «Луцький» (плодорозсадницький), ф. Р-2443, 281 спр., 1947 
– 1977 рр.
с. Піддубці, «Піддубці» (тваринницький), ф. Р-2140, 111 спр., 1958 – 1960, 1975 
– 1994 рр.
с. Рокині, «Більшовик» (тваринницький), ф. Р-589, 8 спр., 1945 – 1948 рр.
Любешівського району
с. Залізниця, «Партизанський» (тваринницький), ф. Р-3321, 71 спр., 1967 – 1994 рр.
с. Рудка, «Любешівський» (тваринницький), ф. Р-3320, 135 спр., 1968 – 1995 рр.
Любомльського району
с. Бірки, «Любомльський» (насіннєвий), ф. Р-3258, 335 спр., 1947 – 1996 рр.
с. Заболоття, «Комуніст» (тваринницький), ф. Р-1669, 132 спр., 1952 – 1990 рр.
Маневицького району
с. Велика Яблунька, «Маневицьке» (тваринницький), ф. Р-939, 179 спр., 1948 
– 1951, 1966 – 1968, 1976 – 1997 рр.
с. Галузія, «Галузія» (тваринницький), ф. Р-3446, 120 спр., 1978 – 1996 рр.
с. Городок, «Городоцький» (тваринницький), ф. Р-941, 284 спр., 1947 – 1960, 
1962 – 1995 рр.
с. Лишнівка, «Полісся» (тваринницький), ф. Р-947, 58 спр., 1948 – 1960, 1988 
– 1995 рр.
с. Лісове, «Дружба» (тваринницький), ф. Р-938, 68 спр., 1948 – 1960, 1990 – 1995 рр.
с. Прилісне, «Нива» (тваринницький), ф. Р-941, 284 спр., 1947 – 1960, 1962 – 
1995 рр.
с. Нова Руда, «Батьківщина» (тваринницький), ф. Р-943, 101 спр., 1947 – 1960, 
1989 – 1995 рр.
с. Троянівка, «Троянівський» (тваринницький), ф. Р-945, 194 спр., 1947 – 1960, 
1977 – 1994 рр.
Ратнівського району
с. Височне, «Височненське» (тваринницьке), ф. 3547, 15 спр., 1994 – 2000 рр.
с. Гірники, «Ратнівський» (тваринницький), ф. Р-1966, 298 спр., 1959 – 1991 рр.
смт Заболоття, «Волинь» (тваринницький), ф. Р-2497, 170 спр., 1948 – 1990 рр.
с. Залухів, «Залухівський» (тваринницький), ф. Р-3546, 17 спр., 1989 – 2000 рр.
с. Кортеліси, «Кортеліський» (тваринницький), ф. Р-3406, 88 спр., 1977 – 2000 рр.
с. Межисить, «Межиситівське» (тваринницький), ф. 3548, 13 спр., 1995 – 2000 рр.
с. Млинове, «Млинівський» (тваринницький), ф. Р-3463, 38 спр., 1985 – 2000 рр.
с. Річиця, «Річицький» (тваринницький), ф. Р-2544, 136 спр., 1963 – 1967, 1969 
– 1989 рр.
с. Самари, «Самарівський» (тваринницький), ф. Р-3277, 90 спр., 1975 – 2000 рр.
с. Самари-Оріхові, «Оріхівське» (тваринницький), ф. Р-3471, 39 спр., 1987 – 2000 рр.
с. Сільце, «Відгодівельний» (тваринницький), ф. Р-3437, 93 спр., 1976 – 1990 рр.
с. Щедрогір, «Щедрогірський» (тваринницький), ф. Р-3355, 91 спр., 1977 – 2000 рр.
Рожищенського району
с. Копачівка, «Перше травня» (насіннєвий), ф. Р-1486, 493 спр., 1948 – 1997 рр.
Турійського району
с. Соловичі, «Радянська Україна» (насіннєвий), ф. Р-3372, 234 спр., 1975 – 1999 рр.

Перші радянські господарства на Волині почали створюватись у 1944 році. 
Господарства мали державну форму власності, поглиблену спеціалізацію і кон-
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центрацію виробництва з широким впровадженням нової техніки і передової 
технології. Діяльність базувалася на поєднанні планового централізованого 
виробництва з господарською самостійністю. Служили взірцем ведення висо-
копродуктивного сільського господарства. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України  від 19 січня 1994 р. № 19 «Про особливості приватизації 
в агропромисловому комплексі майна, що перебуває в загальнодержавній та 
комунальній власності» реорганізовані в колективні сільськогосподарські під-
приємства, спілки пайовиків. Згідно з Указом Президента України від 3 грудня 
1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аг-
рарного сектора економіки» були реформовані КСП, які використовували землю 
в сільськогосподарських цілях, і створювалися на засадах приватної власності 
на землю та майно суб’єкти господарювання усіх організаційно-правових форм 
(сільськогосподарські кооперативи, товариства з обмеженою відповідальністю, 
сільськогосподарські приватно-орендні підприємства та ін.).

Накази з основної діяльності. Положення про радгоспи. Річні фінансо-
во-виробничі плани та звіти про їх виконання. Протоколи виробничих нарад. 
Відомості про структуру посівних площ. Коротка характеристика про радгосп 
«Ковельський». Документи з раціоналізації, електрифікації і радіофікації кол-
госпів. Аналізи, довідки, пояснювальні записки, інформації з основних показ-
ників роботи. Норми і розцінки на види робіт. Звіти про збір врожаю сільсь-
когосподарських культур і виробництво продуктів тваринництва, виробництво 
мінеральних добрив, наявність насіння, використання парників, теплиць. Кни-
ги історії полів, сівозмін. Земельні шнурові книги, економічні паспорти. Ста-
тистичні звіти про кількість і склад спеціалістів з середньою і вищою освітою. 
Протоколи засідань робітничого комітету і загальних зборів, профспілкових 
конференцій, списки передовиків.

Прикордонна державна інспекція по карантину рослин, м. Луцьк
Ф. Р-499, 557 спр., 1944 – 1995 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.
Державна інспекція по карантину сільськогосподарських рослин Міністерства 
сільського господарства СРСР по Волинській області утворена в жовтні 1939 р. 
З 1959 р. – Державна інспекція по карантину рослин Міністерства сільського 
господарства СРСР по Волинській області. Згідно з наказом Міністерства сіль-
ського господарства СРСР від 19 червня 1970 р. перейменована в Прикордонну 
Державну інспекцію по карантину рослин по Волинській області. Підпорядко-
вується Державній інспекції по карантину рослин при Міністерстві сільського 
господарства СРСР, з 1985 р. – Держагропрому СРСР, з вересня 1991 р. – Укр-
держкарантину рослин.
Здійснювала державну систему карантинних заходів щодо охорони території 
від проникнення і розповсюдження бур’янів, шкідників і хвороб сільськогос-
подарських рослин, контроль за експортом (імпортом) сільськогосподарської 
продукції в межах області.

Накази з основної діяльності. Перспективні і річні плани роботи з ка-
рантину рослин, виробничі плани, протоколи виробничих нарад та звіти про їх 
виконання інспекцією і облвиконкомом, з виявлення шкідників сільськогоспо-
дарських рослин, спалахів раку картоплі і боротьбу з ними. Інформації, доповіді 
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про проведення заходів щодо боротьби із шкідниками сільськогосподарських 
рослин, боротьбу з колорадським жуком, засміченням посівів повелікою. Ін-
формації, зведення і листування про організацію і проведення заходів внутріш-
нього карантину. Статті працівників інспекції. Список карантинних об’єктів 
Волинської області. Довідки про економічну шкоду карантинних об’єктів. Ста-
тистичні звіти про кадри. Звіти про проведення обстеження посівів коноплі 
конопляною листоверкою. Документи про роботу профспілки.

Інспектура Державної комісії України по випробуванню та охороні 
сортів рослин по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-2326, 1989 спр., 1947 – 1998 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Інспектура Державної комісії по сортовипробуванню зернових культур по Рі-
венській і Волинській областях була створена в 1947 році. З 1950 р. – Інспектура 
Державної комісії по сортовипробуванню зернових культур по Волинській об-
ласті, м. Луцьк. З 1953 р. – Інспектура Державної комісії по сортовипробуван-
ню сільськогосподарських культур по Волинській області, м. Луцьк. З 1956 р. 
– Інспектура Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських 
культур по Рівненській і Волинській областях, м. Рівне. Згідно з наказом 
Міністерства сільського господарства СРСР від 6 січня 1966 р. № 3 – Інспек-
тура Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, 
м. Луцьк. Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства України 
№ 69 від 28 лютого 1992 р. – перейменована в Інспектуру Державної комісії Ук-
раїни по випробуванню та охороні сортів рослин по Волинській області.
Здійснювала керівництво і контроль за державними сортовипробувальними 
дільницями по районах, складала і доводила плани сортовипробування, узагаль-
нювала підсумки наукових досліджень.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Агротехніч-
ні заходи сортостанцій. Основні показники досліджувальних сортів. Річні на-
укові звіти про результати сортовипробувань сільськогосподарських культур. 
Плани роботи по сортовипробуванню сільськогосподарських культур. Звіти 
про закладку дослідів по сортостанціях, заключні звіти щодо посіву, обсягів 
сортовипробування. Метеорологічні звіти та листування щодо метеогляду. 
Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи, кошториси видатків. Соціалістичні 
зобов’язання сортодільниць та підсумки їх виконання. Документи про роботу 
профкому.

Державна інспекція заготівель і якості сільськогосподарської 
продукції Волинської обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3170, 313 спр., 1970 – 1986, 1990 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Державна інспекція по закупівлі і якості сільськогосподарських продуктів по Во-
линській області Міністерства заготівель УРСР була створена 12 травня 1970 р. 
Ліквідована в грудні 1985 р. з передачею функцій Волинському обласному аг-
ропромисловому комітету. Згідно з рішенням облвиконкому від 15 січня 1990 р. 
виведена із підпорядкування обласного агропромислового комітету і створена 
Державна інспекція по заготівлях і якості сільськогосподарської продукції Во-
линського облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної адмініст-
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рації припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згід-
но з розпорядженням представника Президента України від 4 травня 1992 р. 
№ 76 було ліквідовано Державну інспекцію по заготівлях і якості сільськогоспо-
дарської продукції при облвиконкомі. На підставі розпорядження представника 
Президента України від 5 травня 1992 р. № 82 було утворено Державну інспек-
цію по заготівлях і якості сільськогосподарської продукції облдержадміністра-
ції, з 1994 р. – облвиконкому. Згідно з розпорядженням Волинської обласної де-
ржавної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 створено Державну інспекцію 
заготівель і якості сільськогосподарської продукції облдержадміністрації.
Забезпечувала заготівлю і поставку сільськогосподарської продукції до держав-
них фондів, а також місцевого споживання та здійснювала дійовий контроль за 
їх виконанням.

Накази Головного інспектора з основної діяльності. Інформації і довід-
ки про хід заготівель сільськогосподарських продуктів, про стан готовності 
матеріально-технічної бази до приймання врожаю. Плани закупівель сільсь-
когосподарських продуктів. Зведені статистичні звіти про контрактацію сіль-
ськогосподарської продукції. Штатні розписи, кошториси видатків. Річні  звіти 
з основної діяльності. Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань 
місцевого комітету профспілки.

Шацька районна державна інспекція по закупівлі 
сільськогосподарських продуктів, смт Шацьк Волинської області
Ф. Р-1977, 11 спр., 1961 – 1962 рр. Опис. Рос. мова.
Утворена в 1961 році. Організовувала закупівлю і здійснювала контроль за ви-
конанням в строки, встановлені в договорах контрактації, державних планів за-
купівлі зерна, технічних культур, м’яса, молока.

Плани заготівель сільськогосподарських продуктів. Звіти про контракта-
ції сільськогосподарських продуктів. Кошториси витрат.

Міжрайонні державні інспектори по визначенню урожайності
4 фонди, 460 спр., 1947 – 1954 рр. Описи. Рос. мова.
Володимир-Волинський, ф. Р-327, 104 спр., 1947 – 1954 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-328, 145 спр., 1947 – 1954 рр.
Ковельський, ф. Р-1019, 13 спр., 1949 – 1953 рр.
Луцький, ф. Р-329, 198 спр., 1947 – 1954 рр.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 25 березня 1947 р. № 714 
затверджений володимир-волинський міжрайонний державний інспектор по 
визначенню урожайності; від 5 квітня 1947 р. № 876 – луцький міжрайонний 
державний інспектор по визначенню урожайності; від 15 квітня 1947 р. № 1028 
– ковельський міжрайонний державний інспектор по визначенню урожайності; 
від 15 квітня 1947 р. № 1030 – камінь-каширський міжрайонний державний інс-
пектор по визначенню урожайності. Підпорядковувались Головному державно-
му інспектору по визначенню урожайності при Держплані СРСР, з 13 грудня 
1948 р. – Головній державній інспекції по визначенню урожайності при Раді 
Міністрів СРСР.
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Здійснювали контроль за виконанням заходів з підвищення врожайності і готу-
вали відомості про врожайність, валовий збір сільськогосподарських культур і 
наявність посівних площ. 

Ліквідовані відповідно до наказу Міністерства сільського господарства СРСР 
від 13 липня 1954 р. № 264.

Накази з основної діяльності. Звіти про врожайність зернових та техніч-
них культур. Документи з обліку посівних площ. Доповідні записки про визна-
чення врожайності і хід сільськогосподарських робіт. Штатні розписи та кош-
ториси видатків. Річні бухгалтерські звіти. Накази з особового складу. Особові 
справи працівників. Відомості нарахування заробітної плати.

Волинське державне підприємство по виробництву, заготівлі і збуту 
насіння овочевих культур і картоплі «Сортнасіннєовоч», м. Луцьк
Ф. Р-630, 493 спр., 1946 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контора «Сортнасіннєовоч» була створена відповідно до 
постанови Волинського облвиконкому від 29 лютого 1940 р. № 164. Тимчасово 
припиняла роботу в зв’язку з окупацією Волинської області нацистськими оку-
пантами. Поновила свою діяльність у 1944 році. З 10 червня 1964 р. – Волин-
ське обласне об’єднання «Сортнасіннєовоч». Відповідно до рішення Луцького 
міськвиконкому від 24 січня 1992 р. № 29 – Волинське державне підприємство 
по виробництву, заготівлі і збуту насіння овочевих культур і картоплі «Сортна-
сіннєовоч».
Займалося заготівлею і реалізацією сортового насіння сільськогосподарських 
культур, контролювало створення запасу і оновлення страхового фонду сорто-
вого насіння.

Накази з основної діяльності. Плани роботи. Агрономічні звіти. Інфор-
мації, доповідні записки про насіннєву мережу, про роботу об’єднання. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Волинська обласна державна інспекція по якості насіння 
сільськогосподарських культур, м. Луцьк
Ф. Р-1221, 24 спр., 1947 – 1953 рр. Опис. Рос. мова.
Відповідно до постанови Волинського обласного виконавчого комітету від 
15 лютого 1940 р. № 135 була організована обласна контрольно-насіннєва ла-
бораторія в м. Луцьку. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 
24 квітня 1948 р. № 652 – реорганізована у Волинську обласну державну інспек-
цію по якості насіння сільськогосподарських культур з лабораторією при ній.
Займалася перевіркою якості посівного матеріалу для підвищення врожайності.
Ліквідована в 1953 році з передачею функцій Волинському обласному управлін-
ню сільського господарства.

Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.
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Олицька міжрайонна інспекція по якості насіння, 
смт Олика Волинської області
Ф. Р-908, 2 спр., 1950 р. Опис. Рос. мова.
Олицька міжрайонна контрольно-насіннєва лабораторія була організована від-
повідно до постанови Волинського обласного виконавчого комітету від 15 люто-
го 1940 р. № 135. З 1948 р. – Олицька міжрайонна інспекція по якості насіння.
Займалася перевіркою якості посівного матеріалу для підвищення врожайності. 
Обслуговувала Олицький, Цуманський і Піддубцівський райони.

Штатний розпис, кошторис витрат. Відомості на видачу заробітної плати.

Волинська обласна державна насіннєва інспекція, м. Луцьк
Ф. Р-2371, 663 спр., 1961 – 1993 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контрольно-насіннєва лабораторія була створена відповід-
но до наказів Міністерства сільського господарства УРСР від 4 березня 1961 р. 
№ 177 «Про реорганізацію Міністерства сільського господарства Української 
РСР», Волинського обласного управління сільського господарства від 24 квітня 
1961 р. № 65 «Про створення Волинської обласної контрольно-насіннєвої лабо-
раторії», рішення облвиконкому від 12 травня 1961 р. № 536 «Про організацію 
Волинської обласної контрольно-насіннєвої лабораторії». Згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 1 грудня 1965 р. №1128, розпорядження Во-
линського облвиконкому від 11 грудня 1965 р. № 622-р – Волинська обласна 
державна насіннєва інспекція Республіканської державної насіннєвої інспекції 
Міністерства сільського господарства УРСР, з грудня 1985 р. – Держагропрому 
УРСР, з 1992 р. – Української державної насіннєвої інспекції.
Здійснювала міжвідомчий контроль за вирощуванням, якістю, зберіганням і під-
готовкою до посіву насіння сільськогосподарських культур.

Накази Міністерства сільського господарства СРСР, УРСР, Республі-
канської державної насіннєвої інспекції, начальника з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. Річні звіти про роботу обласної та район-
них державних насіннєвих інспекцій. Плани роботи. Штатні розписи, кошто-
риси витрат, річні бухгалтерські звіти. 

Волинське обласне міжгосподарське виробниче сортонасінницьке 
об’єднання «Сортнасінпром», м. Луцьк
Ф. Р-3176, 63 спр., 1977 – 1985 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне міжгосподарське виробниче сортонасінницьке об’єднання 
«Сортнасінпром» при обласному управлінні сільського господарства було ство-
рене згідно з рішенням облвиконкому від 9 грудня 1977 р. № 365.
Організовувало виробництво сортового насіння зернових, олійних культур і трав 
у спеціалізованих насінницьких господарствах для забезпечення потреб госпо-
дарств, брало участь у розгляді сортового районування і підготовці пропозицій 
щодо включення нових сортів у державне сортовипробування.
Ліквідоване в січні 1986 р. з передачею функцій Волинському обласному агро-
промисловому комітету.
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Накази начальника з основної діяльності. Протоколи засідань уповно-
важених представників господарств, постанови засідань ради об’єднання. 
Доповідні записки, інформації про спеціалізацію і концентрацію насінництва 
зернових культур і багаторічних трав. Зведені річні звіти з основної діяльності. 
Виробничо-фінансові плани. Кошториси витрат, штатні розписи.

Волинське обласне сільськогосподарське акціонерне товариство 
закритого типу по виробництву і реалізації насіння 
кормових культур «Волиньнасінтрав», м. Ковель
Ф. Р-3454, 232 спр., 1975 – 1993 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Волинська обласна міжгосподарська спеціалізована насіннєва станція по бага-
торічних травах, м. Любомль, була створена відповідно до постанови Централь-
ного Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 1 листо-
пада 1974 р. № 510, з листопада 1976 р. – центр перенесено в м. Ковель. Згідно 
з постановою Волинського обласного агропромислового комітету від 25 травня 
1988 р. № 1/4 та рішенням облвиконкому від 22 червня 1988 р. № 138 – Волин-
ське обласне виробничо-наукове об’єднання «Трави», м. Ковель. Відповідно до 
рішення облвиконкому від 1 липня 1991 р. № 152 – перейменовано у Волинське 
обласне сільськогосподарське об’єднання по виробництву і реалізації насіння 
трав «Волиньнасінтрав», з 16 грудня 1992 р. – Волинське обласне сільськогос-
подарське акціонерне товариство закритого типу по виробництву і реалізації на-
сіння кормових культур «Волиньнасінтрав», м. Ковель.
Розробляло та вдосконалювало ведення селекційної роботи з травами, забезпе-
чувало дефіцитним насінням багаторічних трав господарства.

Накази директора з основної діяльності, протоколи зборів, засідань 
ради об’єднання. Положення про станцію. Інформації, довідки про роботу 
об’єднання. Структура посівних площ у спецнасінгоспах області. Договори 
на контрактацію насіння трав. Штатні розписи, плани, статистичні звіти. Річні 
бухгалтерські звіти. Документи про роботу профспілкового комітету (протоко-
ли загальних зборів, засідань профспілкового комітету, фінансові звіти).

Волинська обласна державна станція захисту рослин, м. Луцьк
Ф. Р-2404, 580 спр., 1961 – 1995 рр. Описи. Каталог. Укр., рос. мови.
Волинська обласна станція захисту рослин утворена згідно з постановою Цен-
трального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 
28 лютого 1961 р., наказів Міністерства сільського господарства УРСР від 
12 квітня 1961 р. № 264-к, Волинського обласного управління сільського гос-
подарства від 20 квітня 1961 р. № 64. Відповідно до розпорядження виконкому 
Луцької міської Ради депутатів трудящих від 10 серпня 1994 р. № 226-р – Волин-
ська обласна державна станція захисту рослин.
Контролювала порядок проведення боротьби із шкідниками науково обгрунто-
ваними методами в колгоспах і радгоспах області.

Плани боротьби з шкідниками і бур’янами сільськогосподарських рос-
лин. Відомості про боротьбу з колорадським жуком та іншими шкідниками і 
хворобами. Інформації, звіти про боротьбу з шкідниками та бур’янами. Річні 
звіти про роботу обласної і районних станцій. Відомості про розповсюдження 
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шкідників сільськогосподарських культур та прогнози їх розповсюдження на 
наступні роки по області. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгал-
терські звіти. Статистичні звіти про кількість адміністративно-управлінського 
персоналу.

Волинська обласна державна проектно-розвідувальна 
станція хімізації сільського господарства, м. Луцьк
Ф. Р-2502, 1380 спр., 1964 – 1996 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинська зональна агрохімічна лабораторія була утворена згідно з постановою 
Ради Міністрів Української РСР від 23 липня 1964 р. № 749 та рішенням обл-
виконкому від 14 серпня 1964 р. № 470. З 1986 р. – Волинська обласна проек-
тно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства Республіканського 
виробничо-наукового об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільсько-
го господарства «Укргрунтозахист». Відповідно до розпорядження виконкому 
Луцької міської Ради депутатів трудящих від 24 лютого 1992 р. № 39-р – Во-
линська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського 
господарства.
Проводила масові аналізи ґрунтів, добрив, поживності кормів для тварин, рос-
лин, складала агрохімічні картограми земель колгоспів і радгоспів, розробляла 
інформації про найбільш раціональне використання добрив.

Накази з основної діяльності. Документи (рішення, накази) про утворен-
ня агрохімічної лабораторії. Довідки, інформації про стан раціоналізаторської і 
винахідницької роботи. Зведені відомості про агрохімічне обстеження земель. 
Інформації районних агрохімічних лабораторій щодо закладання польових до-
слідів з мінеральними добривами. Річні звіти про роботу лабораторії, статис-
тичні звіти про роботу з кадрами. Листування з Всесоюзним і Українським 
науково-дослідними інститутами про роботу лабораторії. Довідки, картки про 
польові досліди в районах області, про внесення мінеральних, органічних і 
вапняних добрив у колгоспах. Річні звіти районних лабораторій. Документи аг-
рохімічних досліджень і рекомендації щодо застосування добрив у колгоспах. 
Агрохімічні картограми. Штатні розписи, кошториси, плани з праці. Книга ос-
новних коштів. Річні бухгалтерські звіти. Документи про роботу НТТ (прото-
коли, кошториси, статистичні звіти, довідки, нагородні листи) та про роботу 
місцевого комітету профспілки.

Волинське обласне державне підприємство по виконанню 
агрохімічних робіт «Волиньагрохім», м. Луцьк
Ф. Р-3425, 353 спр., 1979 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне виробниче об’єднання по агрохімічному обслуговуванню 
сільського господарства «Сільгоспхімія» було створене відповідно до постано-
ви Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР 
від 11 вересня 1979 р. № 446, наказу Волинського обласного управління сіль-
ського господарства від 5 лютого 1980 р. № 39, з 1991 р. – Волинська обласна 
виробнича асоціація по підвищенню родючості ґрунтів «Родючість», з 9 серпня 
1994 р. – Волинське обласне державне підприємство по виконанню агрохіміч-
них робіт «Волиньагрохім».
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Забезпечувало ефективне використання мінеральних і органічних добрив, здій-
снювало контроль за виконанням заходів із захисту рослин, проведенням аг-
рохімічних робіт у сільському господарстві.

Накази з основної діяльності. Інформації про роботу об’єднання, про до-
бування торфу. Економічний аналіз роботи об’єднання (1990). Акти приймання 
в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Річні статистичні звіти. Пла-
ни, штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Волинська обласна контора по заготівлі племінної худоби, м. Луцьк
Ф. Р-36, 4 спр., 1940 – 1941 рр. Опис. Каталог. Рос. мова.
Діяльність простежується протягом 1940 – 1941 рр.

Штатні розписи. Бухгалтерські звіти.

Волинське обласне виробниче об’єднання по племінній справі 
в тваринництві, смт Рокині Волинської області
Ф. Р-387, 599 спр., 1944 – 2000 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Волинська обласна тваринницька контора була створена в 1944 році. Згідно 
з наказами Міністерства сільського господарства УРСР від 30 грудня 1965 р. 
№ 1028, Волинського обласного управління сільського господарства від 4 лю-
того 1966 р. № 16 – перетворена в Обласне об’єднання по заготівлі племінної 
худоби «Облплемживоб’єднання». Відповідно до постанови Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР від 30 січня 1981 р. № 62, наказів Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР від 9 лютого 1981 р. № 33 і Волинського обласного управління 
сільського господарства від 11 травня 1981 р. № 148 створено Волинське об-
ласне племоб’єднання по племінній справі в тваринництві на базі Волинської 
обласної держплемстанції по племінній роботі і штучному осіменінню сільсько-
господарських тварин і Волинського облплемживоб’єднання по заготівлі і реалі-
зації племінної худоби, м. Луцьк, з 1983 р. – с. Рокині Луцького району. З 1987 р. 
– Волинське обласне виробниче об’єднання по племінній справі в тваринництві, 
с. Рокині, з 25 вересня 1989 р. – смт Рокині Луцького району.
Здійснювало керівництво і контроль за веденням племінної справи в області.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих зборів. Інформації, 
довідки про стан племінної роботи в тваринництві. Річні виробничі плани, ви-
робничо-зоотехнічні і фінансові звіти. Відомості і довідки про виконання пла-
ну заготівлі і реалізації племінної худоби. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Колективні договори. Протоколи загальних профспілкових зборів і засідань 
місцевого комітету профспілки.

Волинська державна станція по племінній роботі і штучному 
осіменінню сільськогосподарських тварин, 
с. Затурці Волинської області
Ф. Р-1738, 205 спр., 1957 – 1969 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська державна станція по племінній роботі і штучному осіменінню сіль-
ськогосподарських тварин, с. Затурці Локачинського району, була створена на 
базі Волинської державної заводської конюшні, с. Затурці, відповідно до поста-
нови Ради Міністрів Української РСР від 18 березня 1958 р. № 268.
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Проводила поглиблену племінну роботу з великою рогатою худобою, вівцями і 
кіньми на колгоспних і радгоспних племінних і товарних фермах.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань екзаменаційних ко-
місій про випуск техніків зі штучного запліднення сільськогосподарських тва-
рин. Інформації про стан тваринництва в області. Зоотехнічні звіти. Титульні 
списки на капітальне будівництво. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошто-
риси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Державний племінний завод «Олицький», смт Олика Волинської 
області
Ф. Р-2423, 323 спр., 1964 – 1990 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Державний племінний завод з розведення великої рогатої худоби червоно-поль-
ської породи був утворений на базі Олицького кінного заводу № 72 відповідно 
до рішення облвиконкому від 30 червня 1961 р. № 718 та розпорядження Ради 
Міністрів Української РСР від 12 вересня 1961 р. № 1118-р з метою поліпшення 
племінної роботи з худобою червоної польської породи і забезпечення вирощу-
вання племінного молодняку високої якості. З 1981 р. – Державний племінний 
завод «Олицький», смт Олика Ківерцівського району, Міністерства сільського 
господарства УРСР.
Займався проведенням племінної роботи з худобою червоної польської породи, 
з кіньми породи радянський важковоз, зі свинями великої білої породи.

Протоколи засідань бюро економічного аналізу. Інформації про стан 
тваринництва і надої молока на племзаводі. Положення про преміювання пра-
цівників. Плани роботи. Колективні договори. Річні звіти про роботу заводу. 
Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Протоколи засідань міс-
цевого комітету профспілки.

Цуманське звірогосподарство, смт Цумань Волинської області
Ф. Р-2293, 93 спр., 1957 – 1969 рр. Описи. Рос. мова.
Цуманське звірогосподарство, смт Цумань Ківерцівського району, було створене 
відповідно до постанови правління Укркоопспілки від 30 січня 1957 р. № 51.
Займалось вирощуванням і здачею державі хутрових звірів: норки, песців.

Постанови правління Волинської облспоживспілки. Положення про Цу-
манське звірогосподарство. Акти приймання в експлуатацію об’єктів капіталь-
ного будівництва. Титульні списки на капітальне будівництво. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Відділ ветеринарії з державною ветеринарною інспекцією 
Волинської обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3495, 85 спр., 1990 – 1992 рр. Описи. Укр. мова.
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 жовтня 1989 
р. № 253 та рішення виконкому Волинської обласної Ради народних депутатів 
від 15 січня 1990 р. № 7 було ліквідовано відділ ветеринарії обласного агропро-
мислового комітету і створено Відділ ветеринарії з державною ветеринарною 
інспекцією при Волинському облвиконкомі. У зв’язку із створенням обласної 
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державної адміністрації припинено діяльність виконкому обласної Ради народ-
них депутатів та згідно з розпорядженням представника Президента України у 
Волинській області від 4 травня 1992 р. № 76 було ліквідовано відділ ветери-
нарії з державною ветеринарною інспекцією при облвиконкомі. На підставі роз-
порядження представника Президента України у Волинській області від 5 трав-
ня 1992 р. № 82 був утворений Відділ ветеринарії з державною ветеринарною 
інспекцією облдержадміністрації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 квітня 1993 року № 285 та розпорядження представника Прези-
дента України у Волинській області від 1 червня 1993 р. № 207 було утворене 
Управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією обл-
держадміністрації.
Проводило профілактичну роботу із запобігання захворюванням тварин інфек-
ційними хворобами, здійснювало систему протиепізоотичних заходів.

Накази начальника, протоколи виробничих нарад. Плани протиепізоо-
тичних заходів. Інформації, довідки про проведення державного ветеринарно-
го контролю в області. Зведені статистичні звіти, річні звіти про роботу ветери-
нарної служби. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньбджолпром», 
м. Луцьк
Ф. Р-914, 485 спр., 1946 – 1997 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Волинська обласна контора бджільництва утворена згідно з рішенням Мініс-
терства сільського господарства УРСР від 25 січня 1946 р. № 9, з 1 червня 
1994 р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньбджолпром» Укр-
бджолопрому.
Здійснювало керівництво та контроль за виконанням планів розвитку бджіль-
ництва в колгоспах і радгоспах області, створенням належної кормової бази, 
дотриманням технології виробництва продуктів бджільництва, забезпечувало 
засобами виробництва та кваліфікованими кадрами.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Показники 
розвитку і продуктивності бджільництва в колгоспах і державних господарствах 
області. Зведені звіти головної весняної та осінньої ревізій бджолосімей у райо-
нах області та на пасіках колективних господарств. Плани заходів із розвитку бд-
жільництва. Інформації, доповідні записки про розвиток бджільництва в області. 
Зведені відомості з питань кормової бази в бджільництві. Штатні розписи, про-
мфінплани, кошториси видатків. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи загальних 
профспілкових зборів та засідань місцевого комітету профспілки.

Волинське обласне міжколгоспне об’єднання по птахівництву 
та спеціалізованих господарств по виробництву тваринницької 
продукції, м. Луцьк
Ф. Р-2639, 307 спр., 1950 – 1974 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контора інкубаційно-птахівничих станцій утворена відповід-
но до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 30 червня 1950 р. 
Згідно з постановою Волинської обласної ради міжколгоспних будівельних 
організацій від 26 листопада 1959 р. – Обласна контора міжколгоспних інку-
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баційно-птахівничих станцій, з 1972 р. – Волинське обласне міжколгоспне ви-
робниче об’єднання по птахівництву. Відповідно до рішення облвиконкому від 
16 листопада 1973 р. № 362 перейменоване на Волинське обласне міжколгоспне 
об’єднання по птахівництву та спеціалізованих господарств по виробництву 
тваринницької продукції.
Займалось вирощуванням молодняку, виробництвом та реалізацією товарної 
продукції птахівництва.
Ліквідоване в 1976 році.

Накази з основної діяльності. Протоколи, постанови обласного 
об’єднання. Інформації, доповідні записки про роботу об’єднання. Плани ро-
боти. Річні зоотехнічні звіти. Відомості про вирощування птиці. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти. Протоколи загальних профспіл-
кових зборів та засідань місцевого комітету профспілки.

Володимир-Волинська птахофабрика, м. Володимир-Волинський 
Волинської області
Ф. Р-2465, 434 спр., 1958 – 1993 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України і Ради 
Міністрів Української РСР від 22 листопада 1955 р. № 1400 «Про будівництво 
птахофабрик у радгоспах і механізованих птахоферм у колгоспах УРСР», бюро 
Волинського обкому Компартії України та виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих від 7 грудня 1955 р. № 1043 «Про будівництво в області птахофабри-
ки і механізованої птахоферми», наказу Міністерства промисловості м’ясних і 
молочних продуктів УРСР від 30 листопада 1955 р. № 420 «Про будівництво 
птахофабрик» на базі радгоспу «Трьохрічка» Володимир-Волинського району 
було розпочато будівництво птахофабрики. З 1958 р. – Володимир-Волинська 
птахофабрика.
Займалась вирощуванням курей-несучок, виробництвом та реалізацією товар-
ної продукції птахівництва.

Накази з основної діяльності. Положення про фабрику (1960). Прото-
коли засідань технічної ради, бюро економічного аналізу. Технологічні карти. 
Виробничо-фінансові плани. Економічні показники і аналізи фінансово-госпо-
дарської діяльності. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти. Колективні договори. Протоколи профспілкових конференцій, засідань 
фабричного комітету.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Волинське державне лісогосподарське об’єднання «Волиньліс», 
м. Луцьк
Ф. Р-16, 5133 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1997 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
У 1939 році утворене Волинське територіальне управління лісоохорони та лісо-
насаджень, м. Луцьк. Відповідно до розпорядження Ради Народних Комісарів 
Української РСР від 15 червня 1944 р. № 545 центр перенесено в м. Ровно, з 
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1948 р. – Волинське управління лісового господарства, м. Рівне, з 1949 р. – Во-
линське міжобласне управління лісового господарства, м. Рівне, з 1952 р. – Рів-
ненське міжобласне управління лісового господарства, м. Ровно. Обслуговувало 
Волинську і Рівненську області. Згідно з рішенням облвиконкому від 6 червня 
1953 р. створено управління лісового господарства Волинського обласного уп-
равління сільського господарства і заготівель, м. Луцьк. Відповідно до рішення 
виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 6 січня 1954 р. № 3 
– управління лісового господарства Волинського обласного управління сільсь-
кого господарства. На підставі постанов Ради Міністрів Української РСР від 
30 листопада 1959 р. № 1834 і бюро Волинського обкому Компартії України та 
виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 7 грудня 1959 р. 
№ 1314 ліквідоване управління лісового господарства Волинського обласного 
управління сільського господарства та створено Волинське обласне управління 
лісового господарства і лісозаготівель. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 12 липня 1988 р. № 182 та наказів Міністерства лісового 
господарства УРСР від 27 липня 1988 р. № 119 та від 5 жовтня 1988 р. № 221 
– Волинське виробниче лісогосподарське об’єднання «Волиньліс». Згідно з на-
казом Міністерства лісового господарства України від 31 жовтня 1991 р. № 133 
створене Волинське державне лісогосподарське об’єднання «Волиньліс». Від-
повідно до Указу Президента України від 29 липня 1997 року № 732/97 – підпо-
рядковується Державному комітету лісового господарства України.
Керувало діяльністю лісництв, лісгоспів і лісозаготівельних дільниць, займало-
ся організацією заходів з охорони та відновлення лісів, підвищення їх продук-
тивності, створення лісонасаджень технічно цінної деревини для потреб народ-
ного господарства.

Накази з основної діяльності. Положення про управління, лісгоспи, ліс-
госпзаги. Документи про прийом ліспромгоспів від тресту «Ровноліспромгосп» 
(1953). П’ятирічні, річні плани розвитку лісового господарства області; вироб-
ничо-фінансові плани управління, лісгоспів, лісгоспзагів. Плани організації 
лісового господарства та лісонасаджень, протипожежних заходів у лісостепах 
області; плани витрат на заходи з охорони праці, техніки безпеки, експлуатації 
лісу в лісництвах, плани лісозаготівель. Протоколи зборів, засідань президії 
товариства з охорони природи, технічних і виробничих нарад. Інформації про 
виконання виробничих планів; про стан ведення лісового господарства, місяч-
ники лісу і саду. Доповідні записки про надходження і впровадження вина-
ходів, технічних удосконалень та раціоналізаторських пропозицій. Листування 
з Головним лісовим управлінням про організацію лісгоспів, реалізацію лісу, 
обліку лісового фонду, постачання деревини, розведення швидкоростучих і 
технічно цінних порід, відведення лісових фондів. Доповідні записки, інфор-
мації про підсумки роботи лісгоспів, про стан розвитку мисливського госпо-
дарства і охорони природи, лісозахисне розведення і боротьбу з шкідниками 
лісів, ерозією ґрунтів, про біотехнічні заходи з відтворення фауни, боротьбу 
з браконьєрством. Документи про виробництво хвойного вітамінного борош-
на і каротинової пасти. Переліки сувенірів, що виготовлялись лісгоспзагами, 
прейскуранти цін на них. Документи про розробку осмолу, про економічну 
ефективність заготівлі продукції побічного використання лісу. Документи об-
ліку лісового фонду області (схематичні плани та карти лісгоспів, лісгоспзагів; 
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альбоми лісовідновлених рубок; таксаційні описи лісництва). Паспорти лісо-
сировинних запасів та відомості про їх використання. Планово-картографічні 
матеріали для проведення робіт з насадження швидкоростучих порід. Плани, 
схеми, карти для проведення робіт з осушення земель у лісництвах області. 
Аналізи господарсько-фінансової діяльності лісгоспзагів. Звіти про випуск лі-
сової продукції, про підготовку ґрунтів під лісокультури, розсадники, і планта-
ції, виконання лісокультурних робіт. Звіти про селекційну роботу, обстеження 
сировинної бази кори бересклету. Річні звіти управління, лісгоспів, лісгоспза-
гів області з основної діяльності. Постанови, довідки, показники виконання 
плану із соцзмагання установ лісового господарства області. Списки нагород-
жених значком «За доблесну і бездоганну працю в державній лісовій охороні». 
Документи щодо впровадження наукової організації праці, про перехід на нові 
умови праці і впорядкування заробітної плати. Інформації, довідки про під-
сумки Всесоюзного громадського огляду використання резервів виробництва 
і режиму економії. Документи про роботу обласного науково-технічного това-
риства лісової промисловості і лісового господарства та роботу проф спілкової 
організації.

Державні лісогосподарські підприємства (держлісгоспи)
17 фондів, 5702 спр., 1944 – 2003 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинський, ф. Р-724, 507 спр., 1944 – 1994 рр.
Городоцький, ф. Р-3447, 361 спр., 1962 – 1993 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1958, 130 спр., 1946 – 1960 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-3408, 352 спр., 1947 – 1949, 1952 – 1956, 1958 – 1989 рр.
Ківерцівський, ф. Р-3466, 621 спр., 1944 – 1949, 1951 – 1989 рр.
Ковельський, ф. Р-1007, 94 спр., 1947, 1950 – 1960 рр.
Ковельський, ф. Р-2367, 476 спр., 1960 – 1993 рр.
Колківський, ф. Р-2938, 696 спр., 1960 – 1995 рр.
Луцький, ф. Р-3526, 113 спр., 1991 – 2003 рр.
Любешівський, ф. Р-3565, 51 спр., 1991 – 1999 рр.
Любомльський, ф. Р-489, 768 спр., 1944 – 1999 рр.
Маневицький, ф. Р-635, 15 спр., 1944 – 1948 рр.
Маневицький, ф. Р-2937, 435 спр., 1963 – 1994 рр.
Ратнівський, ф. Р-1959, 310 спр., 1960 – 1980, 1982 – 1993 рр.
Старовижівський, ф. Р-3527, 27 спр., 1992 – 1997 рр.
Цуманський, ф. Р-530, 269 спр., 1944 – 1967 рр.
Шацький, ф. Р-2844, 477 спр., 1963 – 1990 рр.

У 1940 році почали створюватись лісгоспи. На підставі постанов Ради Міністрів 
Української РСР від 30 листопада 1959 р. № 1834 і бюро Волинського обкому 
Компартії України та виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
від 7 грудня 1959 р. № 1314 реорганізовані в лісгоспзаги. Відповідно до наказу 
Волинського обласного виробничого лісогосподарського об’єднання «Волинь-
ліс» від 15 листопада 1991 р. № 160 – державні лісогосподарські підприємства 
(держлісгоспи).
Здійснювали керівництво роботою лісництв, лісомеліорацією, інвентаризацією, 
охороною та відновленням лісів і лісонасаджень, вирощуванням і реалізацією 
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насіння цінних порід дерев, плановою рубкою лісів, заготівлею і переробкою 
лісоматеріалів.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани лі-
сонасаджень, біотехнічних робіт. Таксаційна оцінка лісництв Цуманського 
лісгоспзагу. Проекти лісових культур. Баланси лісового насіння і посадкового 
матеріалу. Книги обліку лісових культур та видатків лісу. Акти технічного об-
стеження лісових площ. Документи з раціоналізації та винахідництва (розра-
хунки, акти впровадження, звіти та ін.). Річні звіти по лісовому господарству. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні до-
говори. Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань робітничого 
комітету профспілки.

Державний лісозаготівельний і деревообробний трест 
«Волиньліспром», м. Луцьк
Ф. Р-957, 85 спр., 1945 – 1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворений згідно з розпорядженнями Ради Народних Комісарів СРСР від 3 бе-
резня 1945 р. № 3414-р, Ради Народних Комісарів Української РСР від 14 берез-
ня 1945 р. № 226 та наказом Народного комісаріату лісової промисловості УРСР 
від 4 квітня 1945 р. № 316.
Згідно з наказом Міністерства лісової промисловості УРСР від 27 квітня 1951 р. 
№ 60 був ліквідований. На базі лісозаготівельних і лісопильно-деревообробних 
підприємств тресту «Волиньліспром» було створено Луцький лісопильно-дере-
вообробний і лісозаготівельний комбінат (Луцький ліспромкомбінат) Міністерс-
тва лісової промисловості УРСР.

Накази Народного комісаріату лісової промисловості, Міністерства лі-
сового господарства, Міністерства лісової і паперової промисловості УРСР. 
Накази керуючого з основної діяльності. Плани роботи тресту з лісоексплуата-
ції, з праці, техпромфінплани. Баланси основної діяльності. Статистичні звіти. 
Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (на-
кази, особові рахунки) з особового складу.

Лісові промислові господарства (ліспромгоспи)
8 фондів, 378 спр., 1944 – 1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський, м. Ковель, ф. Р-2441, 29 спр., 1955 – 1960 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-1895, 4 спр., 1948 – 1949 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-1964, 15 спр., 1946 – 1948, 1951 рр.
Заболоттівський, ф. Р-958, 111 спр., 1944 – 1953 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1963, 30 спр., 1954 – 1959 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-830, 12 спр., 1946 – 1950 рр.
Ковельський, ф. Р-955, 57 спр., 1945 – 1949 рр.
Первомайський, м. Ківерці, ф. Р-1042, 120 спр., 1954 – 1957 рр.

Утворені в 1944 році. Займалися заготівлею, трелюванням, вивезенням, ручною 
і механічною переробкою та відвантажуванням лісу для забезпечення системи 
Української ради промислової кооперації лісоматеріалами і паливом.
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На підставі постанов Ради Міністрів Української РСР від 30 листопада 1959 р. 
№ 1834 і бюро Волинського обкому Компартії України та виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих від 7 грудня 1959 р. № 1314 ліспромгоспи 
передані обласному управлінню лісового господарства і заготівель.

Накази Народного комісаріату лісової промисловості УРСР (1945) та 
міністерств лісової і паперової промисловості СРСР, УРСР (1950 – 1951). Пла-
ни роботи. Звіти про роботу механізованого транспорту, про технічне устат-
кування на підприємствах. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгал-
терські звіти. Колективні договори. Списки працівників. Накази з особового 
складу. Відомості нарахування заробітної плати.

Лісозаготівельні дільниці
2 фонди, 83 спр., 1946 – 1955 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Коростенська, м. Коростень Житомирської області, ф. Р-1048, 12 спр., 1947 – 
1953 рр.
Новоград-Волинська, м. Ківерці Волинської області, ф. Р-1047, 71 спр., 1946 
– 1955 рр.

Коростенська лісозаготівельна дільниця Республіканської лісозаготівельної кон-
тори Української ради кооперації інвалідів, м. Коростень Житомирської області, 
утворена 22 грудня 1947 р.
Новоград-Волинська лісодільниця Української контори по заготівлі та дерево-
обробці лісу «Укрпромлісзаг» Української ради промислової кооперації, м. Но-
воград-Волинський Житомирської області, утворена згідно з наказом «Укрпром-
лісзаг» від 9 березня 1946 р. № 56. Відповідно до наказу «Укрпролісзагу» від 
2 жовтня 1953 р. № 123 центр перенесено до м. Ковель, згідно з наказом Ук-
раїнського головного лісозаготівельного управління «Укрголовпромлісзаг» від 
25 серпня 1954 р. № 284 – до м. Ківерці Волинської області.
Займалися заготівлею, трелюванням, вивезенням, ручною і механічною пере-
робкою та відвантажуванням лісу. Обслуговували Волинську, Житомирську, Ро-
венську області.
Коростенська лісозаготівельна дільниця ліквідована згідно з наказом Українсь-
кої контори по заготівлі та деревообробці лісу «Укрпромлісзаг» від 19 червня 
1953 р. № 13 з передачею функцій Новоград-Волинській лісодільниці; відповід-
но до наказу Українського головного лісозаготівельного управління «Укрго-
ловпромлісзаг» від 17 серпня 1955 р. № 271 ліквідовано Новоград-Волинську 
лісодільницю і на її базі створено Первомайський ліспромгосп, м. Ківерці.

Накази Української лісозаготівельної контори, головного лісозаготі-
вельного управління. Накази з основної діяльності та з особового складу. По-
ложення про дільниці. Фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Відомості нарахування заробітної плати працівникам Новоград-Волинської 
лісодільниці.

Хіміко-лісові господарства (хімлісгоспи)
2 фонди, 320 спр., 1944 – 1958 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Ковельський, ф. Р-2439, 34 спр., 1950 – 1958 рр.
Луцький, ф. Р-367, 286 спр., 1944 – 1952 рр.
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Після визволення області від нацистських окупантів 9 лютого 1944 р. було по-
новлено роботу Ковельського хіміко-лісового господарства (наказ Державно-
го лісотехнічного тресту «Укрлісхім» від 9 лютого 1944 р. № 23), 20 вересня 
1944 р. – Луцького хіміко-лісового господарства (наказ Державного лісотехніч-
ного тресту «Укрлісхім» від 20 вересня 1944 р. № 122).
Займалися заготівлею живиці, осмолу, забезпечували ними державні промислові 
підприємства для переробки на товари широкого вжитку.
Ліквідовані: в 1953 році – Луцький хімлісгосп з передачею матеріально-техніч-
ної бази Ківерцівському ліспромгоспу, в 1957 році Ковельський хімлісгосп пе-
редано до тресту Рівноліспром Львівського раднаргоспу.

Накази Народного Комісаріату лісової промисловості УРСР, Державного 
лісотехнічного тресту «Укрлісхім». Протоколи виробничих нарад. Положення 
про хіміко-лісові господарства. Плани роботи, штатні розписи, кошториси вит-
рат. Накази з особового складу, особові справи, відомості нарахування заробіт-
ної плати Луцького хімлісгоспу.

Міжгосподарські лісгоспи
2 фонди, 128 спр., 1977 – 1994 рр. Описи. Укр. мова.
Локачинський, ф. Р-3555, 49 спр., 1985 – 1994 рр.
Любешівський, ф. Р-3545, 79 спр., 1977 – 1992 рр.

Локачинський міжгосподарський лісгосп був утворений в 1985 році на виконан-
ня рішення облвиконкому від 22 жовтня 1984 р. № 307 «Про заходи по поліп-
шенню комунального обслуговування населення». 
Любешівський міжколгоспний лісгосп був утворений відповідно до постанови 
Ради Міністрів СРСР від 14 квітня 1977 р. № 291, з 1983 р. – Любешівський 
міжгосподарський лісгосп.
Підпорядковувались управлінню сільського господарства і продовольства рай-
держадміністрацій. Організовували ведення лісового господарства в колгоспних 
лісах з метою їх раціонального використання.

Накази з основної діяльності, статут Локачинського міжгосподарсько-
го лісгоспу. Перспективні плани ведення лісового господарства. Виробничо-
фінансові плани. Аналізи фінансово-господарської діяльності лісгоспу. Річні 
звіти по лісовому господарству. Статистичні звіти. Штатні розписи, коштори-
си витрат. Річні бухгалтерські звіти. Протоколи засідань місцевого комітету 
профспілки.

Волинське обласне управління в справах мисливського 
господарства, м. Луцьк
Ф. Р-1223, 49 спр., 1946 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Волинське обласне управління в справах мисливського господарства при викон-
комі обласної Ради депутатів трудящих утворене на підставі постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 8 квітня 1946 р. № 572, постанови виконкому 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 травня 1946 р. № 229.
Здійснювало реєстрацію мисливців на території області, їх технічного оснащен-
ня, організовувало мисливські бригади, контролювало додержання встановле-
них керівництвом строків полювання на звірів та птицю.
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Ліквідоване в 1953 році з передачею функцій Волинському обласному управлін-
ню сільського господарства.

Постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. 
Річні плани знищення хижих звірів. Штатні розписи, кошториси витрат. Бух-
галтерські звіти. Списки працівників та мисливців.

Волинське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання, 
м. Луцьк
Ф. Р-1040, 575 спр., 1946 – 1995 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинська обласна рада Українського добровільного товариства мисливців 
і рибалок (УДТМР) утворена згідно з постановою виконкому Волинської об-
ласної Ради депутатів трудящих від 28 червня 1947 р. з метою об’єднання всіх 
мисливців і рибалок-любителів області. З 1981 р. – Волинська обласна органі-
зація Українського товариства мисливців і рибалок. Відповідно до наказу Рес-
публіканської ради Українського товариства мисливців і рибалок від 10 червня 
1988 р. № 52, рішення Волинського облвиконкому від 8 липня 1988 р. № 151 
було створено обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання. Функ-
ціонувало як громадська організація об’єднання мисливців і рибалок, сприяло 
розвитку мисливського та рибальського спорту, охороні та збільшенню запасів 
корисних диких тварин, птахів, риби.

Статут Українського добровільного товариства мисливців і рибалок 
(1946 – 1947). Накази з основної діяльності. Протоколи конференцій, пле-
нумів, засідань президії, виробничих нарад обласної ради товариства. Інфор-
мації і довідки про відкриття в області полювання, про збереження мисливсь-
ких угідь. Плани роботи. Звіти про розвиток мисливського господарства. Річні 
бухгалтерські звіти. Статистичні звіти. Протоколи засідань загальних зборів та 
засідань профспілкового комітету.

МЕЛІОРАЦІЯ, ВОДНЕ І РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Волинське обласне виробниче управління водних ресурсів і водного 
господарства, м. Луцьк
Ф. Р-1914, 1050 спр., 1954 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинське обласне управління водного господарства утворене відповідно до 
постанови Ради Міністрів Української РСР від 8 травня 1954 р. № 605, рішення 
облвиконкому від 21 серпня 1954 р. № 984. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 18 грудня 1965 р. № 1203, наказом Міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР від 23 грудня 1965 р. № 82 та рішенням облви-
конкому від 25 грудня 1965 року № 725 перейменоване на обласне управління 
меліорації і водного господарства (облмеліоводгосп). Відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 8 вересня 1977 р. № 469, наказів Міністерс-
тва меліорації і водного господарства УРСР від 20 грудня 1977 р. № 596, Во-
линського обласного управління меліорації і водного господарства від 30 грудня 
1977 р. № 127 – Волинське обласне виробниче управління меліорації і водного 
господарства. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 сер-
пня 1988 р. № 227 створено Волинське проектно-будівельно-експлуатаційне 
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об’єднання по меліорації і водному господарству «Волиньмеліоводгосп». На 
підставі наказу Держводгоспу від 31 липня 1991 р. № 85 – Волинське обласне 
виробниче управління водних ресурсів і водного господарства.
Забезпечувало розвиток меліорації земель, збереження водних ресурсів, охо-
рону рік і водоймищ від забруднення, раціональну експлуатацію малих рік і 
меліоративних систем, будівництво водогосподарських об’єктів та сільськогос-
подарського водопостачання.

Накази начальника з основної діяльності. Протоколи технічних нарад і 
засідань технічної ради. Листування з Головним управлінням водного госпо-
дарства УРСР з питань водогосподарського будівництва і осушення земель. 
Доповіді, відомості, доповідні записки про хід робіт з осушення земель. Тех-
нічні звіти про будівництво, відбудову та експлуатацію ставків, будівництво ко-
лодязів у колгоспах області. Відомості про експлуатацію об’єктів державного 
будівництва. Плани проектно-розвідувальних робіт, експлуатаційних заходів 
щодо осушувальних систем області, перспективні плани меліоративних робіт 
і водогосподарського виробництва, заходів з покращення використання осу-
шених земель; плани, відомості і титульні списки капітального будівництва, 
будівництва ставків, бурових колодязів, меліоративних робіт і освоєння земель 
у колгоспах області. Річні статистичні звіти про меліоративні роботи з осушен-
ня земель у колгоспах, про водогосподарське будівництво і виконання плану 
капітальних вкладів. Річні технічні звіти про експлуатацію систем і водогоспо-
дарське будівництво. Річні звіти районних меліораторів про меліоративні ро-
боти з осушення боліт і водогосподарське будівництво. Довідки і таблиці про 
використання осушених земель у колгоспах. Зведені відомості щодо паспор-
тизації водогосподарських об’єктів області, про наявність бурових і шахтних 
колодязів у колгоспах області, наявність і використання осушуваних земель. 
Річні звіти про кадри. Штатні розписи.

Волинське дослідно-експериментальне кооперативне об’єднання 
рибного господарства «Волиньрибгосп», смт Рокині 
Волинської області
Ф. Р-1213, 753 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинський рибний трест був утворений у 1940 році. Тимчасово припиняв свою 
діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Відповідно до 
наказу Народного комісаріату рибної промисловості УРСР від 9 лютого 1944 р. 
№ 14, постанов Ради Народних Комісарів Української РСР від 25 лютого 1944 р. 
№ 119 та облвиконкому від 23 червня 1944 р. № 90 було відновлено діяльність 
Волинського міжобласного рибного тресту у місті Ровно з рибгоспами на те-
риторії Волинської та Ровенської областей. З 1952 р. – Львівський міжоблас-
ний рибопромисловий трест, м. Львів. Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 12 серпня 1957 р. № 901 створено Волинський обласний 
трест рибного господарства, м. Луцьк. На підставі постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 11 листопада 1964 р. № 1143, наказу Головного управління 
рибного господарства внутрішніх водойм УРСР від 17 грудня 1964 р. № 108 та 
рішення облвиконкому від 28 січня 1965 р. № 40 ліквідовано обласний трест 
рибного господарства та на базі Несвічанського рибгоспу створено Волинський 



412

Державний архів Волинської області

обласний виробничий рибкомбінат, с. Несвіч тодішнього Горохівського райо-
ну. Відповідно до наказу Волинського обласного виробничого рибкомбінату від 
30 квітня 1977 р. № 25а центр перенесено в с. Рокині Луцького району. Згідно 
з рішенням Волинського облвиконкому від 28 грудня 1987 р. № 333 на базі Во-
линського обласного виробничого рибкомбінату створене Волинське дослідно-
експериментальне державно-кооперативне об’єднання рибного господарства 
«Волиньрибгосп».
Організовувало правильне ведення рибного господарства на річках, озерах, тех-
нічних та інших водоймах області, займалось вирощуванням рибопосадкового 
матеріалу, керувало роботою вилову риби у водоймах області.

Накази директора з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. 
Положення про трест, рибкомбінат. Зведені річні промфінплани і плани риб-
госпів, рибзаводів. Плани проведення оздоровчих заходів для покращення ви-
рощування риби в ставках, плани меліоративних робіт. Листування, довідки, 
інформації, доповідні записки, звіти про стан виробництва. Відомості про ви-
довий склад риби, озер і ставків, список підприємств. Аналізи продуктивності 
ставків рибгоспів. Штатні розписи та кошториси витрат. Бухгалтерські звіти. 
Документи про роботу профспілки (протоколи, статистичні та фінансові звіти, 
кошториси).

Волинська обласна державна інспекція охорони, відтворення водних 
живих ресурсів і регулювання рибальства, м. Луцьк
Ф. Р-2079, 401 спр., 1947 – 2005 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинська міжобласна державна інспекція рибоохорони і рибництва, м. Ровно, 
відновила діяльність відповідно до постанови Ради Народних Комісарів Українсь-
кої РСР від 17 листопада 1944 р. № 1534. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів 
Української РСР від 15 квітня 1952 р. № 418-р, наказом Міністерства рибної про-
мисловості УРСР від 6 травня 1952 р. № 265 центр перенесено в с. Шацьк Волин-
ської області. На підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 
1956 р. № 696 – Волинська державна інспекція по охороні і відтворенню рибних 
запасів і регулюванню рибальства, смт Шацьк, в 1959 році центр перенесено в м. 
Луцьк. Згідно з наказом Українського басейнового управління по охороні і відтво-
ренню рибних запасів і регулюванню рибальства від 6 листопада 1992 р. № 277-К 
створена Волинська обласна державна інспекція відтворення, охорони рибних ре-
сурсів і регулювання рибальства. З 1995 р. – Волинська обласна державна інспек-
ція по відтворенню, охороні водних живих ресурсів та регулюванню рибальства, 
з 1999 р. – Волинська обласна державна інспекція охорони, відтворення водних 
живих ресурсів і регулюванню рибальства.
Здійснювала контроль і охорону рибних запасів.

Ліквідована відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 
20 квітня 2005 р. № 154 «Про створення Поліського державного басейнового 
управління охорони водних живих ресурсів».

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани ро-
боти. Документи (плани, інформації, зразки плакатів та ін.) з охорони і відтво-
рення рибних запасів. Листування з Укрдержрибводом щодо охорони рибних 
запасів. Річні звіти про роботу інспекції і річні бухгалтерські звіти. Штатні 
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розписи, кошториси витрат. Протоколи загальних профспілкових зборів та за-
сідань місцевого комітету профспілки.

ОХОРОНА ПРИРОДИ

Волинська обласна організація Українського товариства 
охорони природи, м. Луцьк
Ф. Р-2244, 470 спр., 1958 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Обласна філія Українського товариства охорони природи та сприяння розвитку 
природних багатств була утворена на підставі постанови Центрального Комі-
тету Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1958 р. 
№ 719, рішення облвиконкому від 13 вересня 1958 р. № 974. Відповідно до пос-
танови Ради Міністрів Української РСР від 18 вересня 1962 р. № 1111 організо-
ване Обласне відділення Українського товариства охорони природи та сприяння 
розвитку природних багатств. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 
12 жовтня 1973 р. № 489 створено Обласну організацію Українського товарист-
ва охорони природи.
Сприяла державним, кооперативним і громадським організаціям у проведенні 
заходів з охорони, раціонального використання і відтворення природних ре-
сурсів, здійснювала громадський контроль за раціональним використанням і 
охороною природних багатств.

Протоколи засідань звітно-виборних зборів, президій обласної ради та 
райміськвідділень. Інформації, довідки в Українське товариство і облвиконком  
про роботу товариства. Статут товариства охорони природи. Річні плани ро-
боти. Документи (рішення облвиконкому, акти обстеження, облікові картки) 
про пам’ятки природи. Підсумки республіканського конкурсу з охорони і вико-
ристання лісових мурашок в області. Документи (доповідні записки, звернення, 
підписи мешканців та ін.) про заборону нарощування нових блоків Ровенської 
та Хмельницької АЕС (1986 – 1990). Довідник «Заповідні об’єкти Волинсь-
кої області» (1977). Каталог «Природно-заповідний фонд Волинської області» 
(1987). Документи про роботу народних університетів «Природа». Річні звіти 
про роботу обласного товариства та райміськвідділень. Штатні розписи, кош-
ториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Державне управління охорони навколишнього природного 
середовища Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-3218, 230 спр., 1967 – 1987, 1989 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна інспекція Державного комітету Ради Міністрів Українсь-
кої РСР по охороні природи була утворена згідно з постановою Ради Міністрів 
УРСР від 10 червня 1967 р. № 371. Відповідно до рішення обласної Ради на-
родних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 був створений Обласний комітет 
по охороні природи на базі інспекцій та інших підрозділів, що здійснювали дер-
жавний контроль і управління в галузі охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів на території області, з 3 жовтня 1991 р. – Дер-
жавне управління охорони навколишнього природного середовища Міністер-
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ства навколишнього природного середовища України по Волинській області.
Здійснювало державний контроль за додержанням екологічного законодавства, 
забезпечувало екологічну та радіаційну безпеку на території області.

Протоколи засідань ради інспекції, колегій. Накази голови з основної 
діяльності. Річні плани роботи. Цільова комплексна програма з охорони і ра-
ціонального використання природних ресурсів на 1985 – 1990 роки. Докумен-
ти (постанови, списки, характеристики) про облік пам’яток природи. Списки 
заповідників республіканського значення, болотних масивів, які охороняються 
державою (1979, 1982). Каталоги природно-заповідного фонду Волинської об-
ласті (1986). Акти перевірок виконання Закону про охорону природи УРСР. 
Документи (інформації, довідки, звіти) про стан охорони навколишнього при-
родного середовища.  Висновки щодо відведення земельних ділянок під будів-
ництво об’єктів. Річні огляди з охорони атмосферного повітря. Штатні розпи-
си, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Волинський обласний центр гідрометеорології, м. Луцьк
Ф. Р-3503, 61 спр., 1988 – 1995 рр. Описи. Укр. мова.
Волинську гідрометобсерваторію відповідно до наказу Українського респуб-
ліканського управління гідрометеорології та контролю природного середови-
ща від 1 червня 1988 р. № 144 на виконання наказу Держкомгідромету СРСР 
від 28 березня 1988 р. № 81 перетворено на Обласний центр гідрометеорології 
(ЦГМ-ІІ).
Забезпечував проведення систематичних спостережень за режимом атмосфе-
ри, поверхневих вод, станом ґрунтів, сільськогосподарських культур, складом 
та рівнем забруднення атмосферного повітря, річкових вод та його наслідками, 
рівнем радіоактивного забруднення природного середовища.

Накази начальника з основної діяльності. Положення про Волинсь-
кий обласний центр гідрометеорології (1989). Огляди агрометеорологічних 
умов вегетації сільгоспкультур. Щорічники стану забруднення атмосферного 
повітря, якості поверхневих вод. Річні звіти про оперативно-виробничу діяль-
ність гідрометцентру. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. Документи 
про роботу профкому (протоколи, кошториси, фінансові звіти).

ТОРГІВЛЯ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ

Управління торгівлі виконавчого комітету Волинської обласної ради 
народних депутатів, м. Луцьк
Ф. Р-33, 2083 спр., 1944 – 1990 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Наприкінці 1939 р. створений відділ торгівлі виконавчого комітету Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих (облторгвідділ). Відповідно до постанови 
Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1955 р. № 697 і рішення облвиконкому від 
2 червня 1955 р. реорганізований в управління торгівлі виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих, з 1977 року – Волинської обласної ради на-
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родних депутатів. У зв’язку зі створенням Волинського обласного торговельно-
виробничого об’єднання підприємств державної торгівлі, відповідно до рішення 
Волинської обласної Ради народних депутатів від 08.02.1991 р. № 5/21 проведе-
на реорганізація управління торгівлі облвиконкому. Згідно з рішенням облви-
конкому від 17.05.1991 р. № 6/11.4 управління торгівлі ліквідоване і створений 
відділ торгівлі облвиконкому. У зв’язку зі створенням облдержадміністрації від-
діл торгівлі облвиконкому ліквідований (рішення обласної Ради від 23.04.1992 
№ 9/13). Управління підпорядковувалось Міністерству торгівлі УРСР.
Здійснювало керівництво та контроль за торговельними установами області, ви-
рішувало питання розвитку, будівництва та ремонту мережі підприємств торгівлі 
і громадського харчування, регулювало ринкову торгівлю, товарообіг в області.

Постанови, накази, директивні вказівки та розпорядження Народного 
Комісара торгівлі СРСР, міністерств торгівлі СРСР і УРСР, вказівки Держав-
ного комітету цін СРСР. Постанови, рішення облвиконкому. Накази з основ-
ної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Документи (протоколи, плани, 
постанови) про роботу колегії управління торгівлі. Перспективні плани роз-
витку торгівлі в області, річні плани товарообігу, розвитку торговельної ме-
режі, матеріально-технічного оснащення торговельних підприємств, підготов-
ки і підвищення кваліфікації кадрів, наукової організації праці. Листування з 
Міністерством торгівлі УРСР, районними торговельними відділами. Титульні 
списки на капітальне будівництво магазинів (1949). Положення про колго-
спні ринки. Річні плани розвитку торговельної мережі. Доповіді, інформації, 
довідки про стан торгівлі в області, про проведення виставок-продажів, опто-
вих ярмарків, про роботу колгоспних ринків, магазинів самообслуговування. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами, виконання плану капітальних робіт, 
наявність устаткування, машин, звіти торговельних організацій, колгоспних 
ринків. Зведені звіти про заготівлю, переробку та реалізацію овочів, фруктів, 
картоплі. Документи про раціоналізацію і винахідництво, впровадження в тор-
гівлі області досвіду роботи торговельних підприємств Москви, Ленінграда, 
Ужгорода, Мукачева (1958 – 1959), Латвії, Литви (1964), нових прогресивних 
форм торгового обслуговування населення, проведення громадського огляду 
культури торгівлі. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Річні бухгалтерські звіти. Особові рахунки робітників і службовців. 
Документи про соціалістичне змагання між колективами торговельних під-
приємств, нагородження працівників торгівлі. Протоколи загальних профспіл-
кових зборів і засідань місцевого комітету, плани роботи, кошториси витрат, 
статистичні та фінансові звіти.

Відділи торгівлі виконавчих комітетів районних і міських рад 
депутатів трудящих
4 фонди, 258 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1960, 1965 – 1969 рр. Описи. Рос., 
укр. мови.
Районні:
Іваничівський, ф. Р-1621, 10 спр., 1948 – 1954, 1956 рр.
Любомльський, ф. Р-1339, 75 спр., 1945 – 1956 рр.
Цуманський, ф. Р-461, 5 спр., 1953 – 1955 рр.
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Міський:
Луцький, ф. Р-21, 168 спр., 1939 – 1941, 1944, 1946 – 1960, 1965 – 1969 рр.

Діяльність простежується з 1939 по 1969 рр.
В їх функції входило: організація торгівлі продовольчими та промисловими 
товарами, складання планів товарообігу, контроль за діяльністю підприємств 
державної та кооперативної торгівлі, ринків, якістю продукції місцевих підпри-
ємств.

Постанови виконавчих комітетів Волинської обласної та Луцької міської 
рад депутатів трудящих. Накази та розпорядження відділу торгівлі облвиконко-
му. Рішення Іваничівського (1953), Любомльського (1946 – 1951, 1953 – 1955), 
Цуманського (1955) райвиконкомів. Накази з основної діяльності та особово-
го складу Луцького міського відділу торгівлі. Річні плани робіт. Річні плани 
роздрібного товарообігу та звіти про його виконання. Список торговельних 
підприємств (1940), торговельної мережі м Луцька. Листування з міськрадою, 
міськхарчопромторгом про асортимент і використання товарів, благоустрій ба-
зарів, забезпечення робітників спецодягом. Акти перевірки діяльності відділів 
торгівлі. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Відомості на виплату заробітної плати працівникам 
управління міських базарів.

Управління з питань торгівлі та побутового обслуговування 
населення Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3468, 47 спр., 1992 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Відповідно до розпорядження представника Президента України у Волинській 
області від 5 травня 1992 року № 83 утворено відділ зовнішньоекономічних 
зв’язків і торгівлі облдержадміністрації, який розпорядженням представника 
Президента від 27 травня 1992 року № 138 перейменовано в управління зов-
нішньоекономічних зв’язків і торгівлі облдержадміністрації. Згідно з розпоряд-
женням представника Президента України «Про зміни в структурі управління 
обласної державної адміністрації» від 8 квітня 1993 року № 135 управління зов-
нішньоекономічних зв’язків і торгівлі ліквідоване і створений відділ торгівлі 
облдержадміністрації. На виконання Указу Президента України від 28.10.1993 р. 
№ 499/93 «Про управління місцевих державних адміністрацій з питань торгів-
лі» розпорядженням представника Президента України від 31 грудня 1993 року 
№ 554 на базі відділу торгівлі утворене управління з питань торгівлі облдержад-
міністрації, відповідно до рішення Волинської обласної ради від 2 листопада 
1994 р. № 2/3 – управління з питань торгівлі та побутового обслуговування 
населення облвиконкому. Згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
25 грудня 1995 р. № 232 «Про утворення відділів, управлінь та інших підроз-
ділів обласної державної адміністрації і затвердження граничної чисельності їх 
працівників» – управління з питань торгівлі та побутового обслуговування насе-
лення облдержадміністрації. Ліквідоване на підставі розпорядження Волинської 
облдержадміністрації від 10.11.1998 р. № 592, його повноваження покладено 
на головне управління з питань економіки та власності. Підпорядковувалося 
Міністерству зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.
Координувало роботу торговельних підприємств різних форм власності, регу-
лювало торговельну діяльність в області, сприяло демонополізації, роздержав-
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ленню і приватизації підприємств торгівлі та громадського харчування; здійс-
нювало контроль за якістю забезпечення населення товарами широкого вжитку 
та надання побутових послуг.

Накази начальника з основної діяльності, з питань торгівлі, ліцензування 
та сертифікації. Положення про відділ торгівлі облдержадміністрації (1993), 
управління з питань торгівлі (1993), управління з питань торгівлі та побутово-
го обслуговування населення (1996). Річні плани роботи. Інформації, довідки 
про зовнішньоекономічну діяльність підприємств торгівлі, роботу торговель-
них організацій, стан забезпечення населення продуктами та промисловими 
товарами, побутового обслуговування населення, бартерні операції, стан ви-
робництва, забезпечення споживачів товарами шкільного асортименту. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти.

Управління у справах захисту прав споживачів 
Волинської облдержадміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-784, 498 спр., 1944 – 1993 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У листопаді 1944 року розпочав діяльність Головний державний інспектор по 
торгівлі у Волинській області. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 
від 10 травня 1965 року № 461, у зв’язку з реорганізацією Управління державної 
інспекції по якості товарів і Республіканського управління державної інспекції 
по торгівлі, утворене управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі 
у Волинській області. На підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про 
створення Державної інспекції України по захисту прав споживачів» від 19 лис-
топада 1991 р. № 329 і рішення облвиконкому від 16.03.1992 р. № 53 управління 
державної інспекції по якості товарів і торгівлі ліквідоване і утворена держав-
на інспекція по захисту прав споживачів у Волинській області, з 05.05.1992 р. 
– державна інспекція по захисту прав споживачів облдержадміністрації. Згід-
но з розпорядженням Президента України від 03.07.1992 р. № 118/92-рп та 
розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 
22.07.1992 р. № 229 на базі інспекції утворене управління у справах захисту 
прав споживачів Волинської облдержадміністрації.
Контролювало діяльність підприємств торгівлі та громадського харчування, зай-
малося перевіркою якості товарів і послуг, що надавалися населенню, розглядом 
скарг споживачів, перевіркою підприємств стосовно дотримання законодавства 
про права споживачів.

Накази, рішення Головного державного інспектора з торгівлі, начальни-
ка управління. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи управління. Звіти 
про контроль за підприємствами торгівлі і громадського харчування, якістю 
товарів народного споживання. Списки підприємств торгівлі та громадсько-
го харчування Волинської області. Доповідні записки, довідки, інформації про 
стан контролю за торгівлею в області. Акти, протоколи ревізій управління. Річ-
ні статистичні звіти про роботу управління. Звіти про роботу з кадрами. Річні 
фінансові звіти. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Документи про роботу профспілки.
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Карткові бюро
3 фонди, 306 спр., 1944 – 1947 рр. Описи. Рос. мова.
Карткове бюро м. Володимир-Волинський, ф. Р-173, 149 спр., 1944 – 1947 рр.
Карткове бюро м. Ковель, ф. Р-172, 22 спр., 1945 – 1947 рр.
Карткове бюро м. Луцьк, ф. Р-168, 135 спр., 1945 – 1947 рр.

Карткові бюро (бюро продовольчих і промислових карток) були створені від-
повідно до наказу Народного комісаріату торгівлі СРСР від 31 травня 1943 року 
№ 250. Підпорядковувались обласному відділу торгівлі.
Займалися видачею карток на продовольчі та промислові товари працівникам 
установ області.
Ліквідовані в 1947 році у зв’язку з ліквідацією карткової системи.

Накази, розпорядження, директивні вказівки Народного комісаріату тор-
гівлі СРСР, Волинського облвиконкому, обласного відділу торгівлі. Акти пе-
ревірки установ, організацій і підприємств про правильність видачі карток. 
Місячні статистичні звіти про кількість виданих продуктових карток. Списки 
установ, організацій та підприємств на видачу карток. Списки жителів на отри-
мання хлібних карток. Штатні розписи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти. 
Документи (накази, особові рахунки) з особового складу.

Контрольно-облікові бюро
2 фонди, 106 спр., 1944 – 1947 рр. Описи. Рос. мова.
Контрольно-облікове бюро м. Володимир-Волинський, ф. Р-170, 59 спр., 1944 
– 1947 рр.
Контрольно-облікове бюро м. Луцьк, ф. Р-169, 47 спр., 1944 – 1947 рр.

Контрольно-облікові бюро були створені в 1944 році відповідно до наказу На-
родного комісаріату торгівлі СРСР від 20 липня 1942 р. № 204. Підпорядковува-
лись обласному відділу торгівлі.
Здійснювали контроль за правильною витратою нормованих товарів на всіх 
торгових підприємствах і підприємствах громадського харчування, проводили 
перевірку правильності використання нормованих продуктів дитячими, ліку-
вальними та іншими установами, вели облік населення, яке постачалося нормо-
ваними товарами, спостерігали за правильністю витрат цих товарів роздрібною 
торговельною мережею. 
Ліквідовані в 1947 році.

Накази, розпорядження, директивні вказівки обласного, міських відділів 
торгівлі, обласного контрольно-облікового бюро. Акти перевірки роботи тор-
гуючих організацій, правильності видачі карток організаціям, хлібних карток. 
Акти на знищення прикріпних талонів, прийнятих від установ. Місячні опера-
тивні звіти про отоварювання продовольчих і промислових карток. Річні ста-
тистичні звіти про роботу бюро.
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ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Волинське орендне комерційно-виробниче підприємство – фірма 
«Меблі», м. Луцьк
Ф. Р-3018, 248 спр., 1967 – 1976, 1979 – 1993 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Волинська обласна оптово-роздрібна контора-фірма з торгівлі меблями Ук-
раїнського республіканського оптово-роздрібного об’єднання-фірми з торгівлі 
меблями «Меблі» Міністерства торгівлі УРСР була створена відповідно до рі-
шення облвиконкому від 23 травня 1967 року № 254 на базі спеціалізованих 
магазинів з торгівлі меблями місцевих торгів та відділу робітничого постачання 
тресту «Нововолинськвугілля», з 1980 р. – Волинське обласне оптово-роздріб-
не об’єднання фірми «Меблі». Згідно з протоколом загальних зборів орендарів 
Волинського орендного підприємства–фірми «Меблі» Волинське обласне опто-
во-роздрібне об’єднання фірми «Меблі» перейменоване у Волинське орендне 
комерційно-виробниче підприємство – фірму «Меблі».
Займалася закупівлею продукції у підприємств промисловості, які виготовляли 
меблі, та постачала ці товари організаціям державної торгівлі і споживчої коо-
перації.

Накази, постанови Українського республіканського оптово-роздрібного 
об’єднання фірми «Меблі» і управління торгівлі облвиконкому. Накази дирек-
тора з основної діяльності. Листування з Українським республіканським опто-
во-роздрібним об’єднанням фірми «Меблі» і управлінням торгівлі облвикон-
кому з питань організації торгівлі, якості продукції. Плани постачання меблів 
фірмам України і за межі республіки, оптово-роздрібного товарообігу, плани 
надання побутових послуг населенню. Контрольні ціни роздрібного товарообі-
гу. Звіти про вивчення попиту і кон’юнктури торгівлі. Статистичні звіти. Штат-
ні розписи, кошториси витрат. Річні звіти з основної діяльності. Колективні до-
говори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового 
комітету.

Волинська обласна оптово-роздрібна контора-фірма по торгівлі 
взуттям, м. Луцьк
Ф. Р-3038, 193 спр., 1967 – 1978 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинська обласна оптово-роздрібна контора-фірма з торгівлі взуттям Українсь-
кого республіканського оптово-роздрібного об’єднання з торгівлі взуттям фірми 
«Взуття» Міністерства торгівлі УРСР була створена в 1966 році на базі обласної 
оптової бази з торгівлі взуттям.
Здійснювала оптову реалізацію взуття підприємствам області, які займалися 
торгівлею, а також роздрібний продаж через підвідомчу мережу.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Інформа-
ції, довідки Українському республіканському оптово-роздрібному об’єднанню 
з торгівлі взуттям фірми «Взуття», облвиконкому про покращення обслугову-
вання покупців, вивчення попиту, про роздрібний товарообіг. Плани оптово-
роздрібного товарообігу, завезення та реалізації взуття. Фінансові плани, пла-
ни по праці. Кон’юнктурні огляди. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу 
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з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Ко-
лективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу проф-
спілкового комітету.

Волинське обласне оптово-роздрібне об’єднання фірми «Одяг», 
м. Луцьк
Ф. Р-3050, 318 спр., 1967 – 1980 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Волинська обласна оптово-роздрібна контора-фірма з торгівлі одягом Українсь-
кого республіканського оптово-роздрібного об’єднання з торгівлі одягом «Одяг» 
була створена відповідно до наказів Міністерства торгівлі УРСР від 26 серп-
ня 1967 року № 279 та Українського республіканського оптово-роздрібного 
об’єднання-фірми з торгівлі одягом «Одяг» (Фірма «Одяг») від 28 серпня 1967 р. 
№ 59 на базі обласної оптової бази фірми «Одяг», з 1980 р. – Волинське обласне 
оптово-роздрібне об’єднання фірми «Одяг».
Займалася закупівлею продукції у підприємств промисловості, які виготовляли 
швейні, трикотажні, хутрові вироби і головні убори, та постачала ці товари ор-
ганізаціям державної торгівлі і споживчої кооперації.

Накази Міністерства торгівлі УРСР, Українського республіканського 
оптово-роздрібного об’єднання фірми «Одяг». Накази директора з основної 
діяльності. Інформації, довідки Українському республіканському об’єднанню 
з торгівлі одягом фірми «Одяг» про роботу Волинської контори-фірми. Річні 
плани оптового товарообігу, реалізації товарів, роздрібного товарообігу, фінан-
сові плани, плани по праці. Статистичні звіти. Колективні договори. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. 

ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Волинське обласне виробничо-торгове об’єднання підприємств 
громадського харчування, м. Луцьк
Ф. Р-3144, 741 спр., 1968 – 1991 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказу Міністерства торгівлі УРСР від 12 жовтня 1967 р. № 329 
була створена Волинська обласна контора громадського харчування. Згідно з на-
казами Міністерства торгівлі УРСР від 10 грудня 1969 р. № 440 та Волинської 
обласної контори громадського харчування від 25 грудня 1969 р. № 106 було 
ліквідовано Волинську обласну контору громадського харчування, а Луцький 
міський трест їдалень і ресторанів реорганізовується в обласний трест громад-
ського харчування. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про 
утворення управлінь громадського харчування виконавчих комітетів обласних, 
міських (міст) республіканського підпорядкування рад народних депутатів» від 
5 вересня 1977 р. – управління громадського харчування облвиконкому. Згідно 
з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР 
від 20 вересня 1988 р. № 231, рішеннями обласної Ради народних депутатів від 
5 жовтня 1988 р. № 7/2, облвиконкому від 28 листопада 1988 р. № 252 було лікві-
доване управління громадського харчування облвиконкому і створене обласне 
виробничо-торговельне об’єднання громадського харчування в підпорядкуванні 
управління торгівлі облвиконкому. Відповідно до постанови установчої конфе-
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ренції обласного виробничо-торгового об’єднання підприємств громадського 
харчування від 22 листопада 1990 р., рішення обласної Ради народних депутатів 
від 27 лютого 1991 р. № 59 створене Волинське обласне виробничо-торгове 
об’єднання підприємств громадського харчування.
Керувало підприємствами громадського харчування на території області, здійс-
нювало виробництво та реалізацію продукції громадського харчування, торго-
вельну і комерційну діяльність.

Накази Міністерства торгівлі УРСР. Накази начальника з основної діяль-
ності. Протоколи виробничих нарад, засідань ради директорів. Документи 
(протоколи, постанови, інформації) про роботу кулінарних рад, колегії, про 
покращення організації шкільного харчування. Інформації, довідки Міністерс-
тву торгівлі, облвиконкому про стан і розвиток громадського харчування в об-
ласті. Річні плани товарообігу, по праці, фінансові плани. Дислокація мережі 
підприємств громадського харчування. Плани організаційно-технічних заходів 
об’єднання. Аналізи виконання плану товарообігу. Документи (накази, пос-
танови, плани та ін.) з наукової організації праці. Річні титульні списки капі-
тального будівництва та звіти про виконання плану капітального будівництва. 
Статистичні звіти. Річні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, коштори-
си витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) 
про роботу профспілкового комітету.

МИТНА СПРАВА

Ягодинська митниця Головного митного управління Міністерства 
зовнішньої торгівлі СРСР, ст. Ягодин Любомльського району 
Волинської області
Ф. Р-342, 12 спр., 1946 – 1955 рр. Опис. Рос. мова.
Утворена в листопаді 1944 року згідно з наказом Народного комісаріату зов-
нішньої торгівлі СРСР і діяла відповідно до кодексу СРСР про митниці, затвер-
дженого постановою ЦВК і РНК від 19 грудня 1928 р. Відповідно до наказу 
Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР від 27 квітня 1955 р. № 202 Ягодинсь-
ку митницю перетворено в митний пост Брестської митниці. Згідно з наказом 
Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР від 30 червня 1958 р. № 172 митний 
пост знову перетворено в митницю.
Здійснювала на кордоні контроль за виконанням закону про монополію зовніш-
ньої торгівлі СРСР.

Накази Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, Головного митного управ-
ління. Листування з Головним митним управлінням з питань оперативної та 
господарської діяльності митниці.

Волинська обласна митниця, м. Ковель Волинської області
Ф. 3569, 63 спр., 1997 – 1999 рр. Опис. Укр. мова.
Згідно з наказом ДМСУ від 20 грудня 1996 р. № 564 «Про створення регіональних 
митниць та митниць Державної митної служби України» на базі Волинської, Ко-
вельської, Луцької та Ратнівської митниць утворена Волинська митниця. Зоною 
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діяльності митниці визначена Волинська область, місце дислокації – м. Ковель. 
Відповідно до наказу Державної митної служби України від 19 березня 1999 р. 
№ 163 «Про реорганізацію митних органів» Волинську митницю було ліквідо-
вано і створено Волинську обласну митницю та Ягодинську митницю. Зоною 
діяльності Волинської обласної митниці було визначено Волинську область за 
винятком Шацького, Любомльського, Володимир-Волинського та Іваничівсько-
го районів, підпорядковано митні пости «Луцьк» і «Ратне». Відповідно до наказу 
ДМСУ від 26 квітня 2000 р. № 237 «Про перейменування Волинської обласної 
митниці» Волинська обласна митниця перейменована у Волинську митницю. 
Підпорядковувалась Західній регіональній митниці, з 2005 р. – Державній мит-
ній службі України, з 2006 р. – Західній регіональній митниці.
Виконувала такі основні функції: контролювала дотримання суб’єктами ЗЕД та 
громадянами встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів 
через митний кордон; здійснювала митний контроль, оформлення товарів та ін-
ших предметів; перевіряла відомості, заявлені у вантажній митній декларації 
при митному оформленні товарів; нараховувала та справляла у зоні своєї діяль-
ності митні платежі та збори; забезпечувала контроль за доставкою вантажів у 
інші митні органи; забезпечувала функції валютного контролю та контролю за 
термінами повернення в Україну імпортної частини бартерних угод.
Згідно з наказом ДМСУ від 13 липня 2010 р. № 751 «Про оптимізацію структу-
ри митних органів, розташованих на території Волинської області» з 27 жовтня 
2010 р. припинено діяльність Волинської митниці шляхом приєднання її до Яго-
динської митниці, яку визначено правонаступником Волинської митниці.

Накази, розпорядження начальника митниці з основної діяльності. Про-
токоли оперативних нарад, зборів трудового колективу. Положення про Во-
линську митницю ДМСУ (1999). Положення про відділи митниці, посадові 
інструкції працівників митниці. Інструкція з діловодства. Квартальні плани 
роботи митниці. Штатні розписи, кошториси. Статистичні і текстові звіти з ос-
новної та фінансової діяльності митниці, митних постів «Ратне», «Устилуг». 
Річні бухгалтерські звіти. Паспорт митниці (1998). Документи відділу бороть-
би з контрабандою: проведення комплексних операцій «Перехват-97», «Тран-
зит» та «Наркобізнес» (1998), «Контрабанда-98», «Контрабанда-99»; аналі-
тичні довідки з основної діяльності; картки обліку затримання історичних та 
культурних цінностей, наркотиків, зброї, боєприпасів; місячні статистичні дані 
про роботу митної варти.

ЗАГОТІВЛЯ, ПОСТАЧАННЯ, ЗБУТ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАГОТІВЛЕЮ, ПОСТАЧАННЯМ І ЗБУТОМ

Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР 
по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-10, 712 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1956 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.
Управління уповноваженого Народного комісаріату заготівель СРСР по Волин-
ській області розпочало діяльність у 1939 році. В 1941 – 1943 роках у зв’язку з 
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нацистською окупацією області припиняло діяльність, відновивши її в лютому 
1944 року. Зі створенням Міністерства заготівель СРСР 15 березня 1946 року 
перейменоване в управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Волинській області. На підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 27 березня 
1953 р. № 920 увійшло до складу обласного управління сільського господарства. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21 грудня 1953 р. № 2980 
відновило самостійну діяльність.
У функції управління входило: забезпечення виконання заготівельної державної 
політики, планів обов’язкових поставок державі, закупок сільськогосподарських 
продуктів та сировини. Керувало роботою районних уповноважених Міністерс-
тва заготівель СРСР.
Ліквідоване відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
24 січня 1956 року № 96. Його функції передані обласному фінансовому відділу, 
управлінню сільського господарства та статистичному управлінню.

Постанови, розпорядження Рад Народних Комісарів СРСР і УРСР, Рад 
Міністрів СРСР і УРСР, облвиконкому та бюро Волинського обкому КП(б)У з 
питань заготівель зернових культур, сіна, продуктів рільництва та тваринниц-
тва, лікарської сировини. Накази по Народному комісаріату заготівель СРСР. 
Накази, директиви, інструкції Міністерства заготівель СРСР та уповноваже-
ного Міністерства заготівель СРСР по УРСР про затвердження мережі заготі-
вельних пунктів, елеваторів, баз; з питань обліку та звітності, підготовки та 
розміщення кадрів, нагородження орденами та медалями, присвоєння персо-
нальних звань. Накази уповноваженого по Волинській області. Плани заготі-
вель продуктів тваринництва радгоспами і підсобними господарствами. Зве-
дені звіти про виконання планів заготівель сільськогосподарських продуктів. 
Списки одноосібних господарств (1940). Листування з обласним млинарським 
трестом, районними уповноваженими заготівель. Штатні розписи, коштори-
си адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські звіти. Касові 
книги. Особові справи робітників і службовців (1944 – 1956). Звіти по кадрах. 
Ліквідаційні баланси (1953).

Районні уповноважені Міністерства заготівель СРСР 
(райуповмінзаги)
24 фонди, 983 спр., 1944 – 1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-1859, 66 спр., 1944 – 1956 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-995, 11 спр., 1951 – 1954 рр.
Голобський, ф. Р-2224, 21 спр., 1944 – 1956 рр.
Головнянський, ф. Р-1898, 11 спр., 1946, 1950 – 1951, 1953 – 1955 рр.
Заболоттівський, ф. Р-541, 50 спр., 1945 – 1952, 1954 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-3174, 13 спр., 1944 – 1952, 1954 – 1956 рр.
Ковельський, ф. Р-2225, 34 спр., 1944 – 1956 рр.
Колківський, ф. Р-2008, 79 спр., 1944 – 1954 рр.
Локачинський, ф. Р-1763, 73 спр., 1945 – 1956 рр.
Луківський, ф. Р-3011, 50 спр., 1946 – 1956 рр.
Луцький, ф. Р-3095, 32 спр., 1944 – 1956 рр.
Любешівський, ф. Р-2150, 29 спр., 1946 – 1954 рр.
Любомльський, ф. Р-3219, 10 спр., 1948 – 1952, 1954 – 1955 рр.
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Оваднівський, ф. Р-996, 12 спр., 1947 – 1953 рр.
Олицький, ф. Р-2729, 43 спр., 1944 – 1956 рр.
Рожищенський, ф. Р-951, 51 спр., 1944 – 1956 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1860, 38 спр., 1944 – 1954 рр.
Старовижівський, ф. Р-532, 114 спр., 1946 – 1954 рр.
Теремнівський, ф. Р-399, 122 спр., 1944 – 1956 рр.
Торчинський, ф. Р-1852, 10 спр., 1948 – 1951, 1953 – 1954 рр.
Турійський, ф. Р-3017, 46 спр., 1944 – 1955 рр.
Устилузький, ф. Р-994, 5 спр., 1950 – 1955 рр.
Цуманський, ф. Р-1886, 46 спр., 1944 – 1956 рр.
Шацький, ф. Р-2718, 17 спр., 1948 – 1954 рр.

Утворені в 1939 році. В 1941 – 1943 роках у зв’язку з нацистською окупацією 
області тимчасово припиняли свою роботу, відновивши її в 1944 році. Підпоряд-
ковувались Народному комісаріату заготівель СРСР, з 1946 року – Міністерству 
заготівель СРСР.
Здійснювали контроль за виконанням державних поставок продуктів сільського 
господарства від колгоспів, радгоспів та індивідуальних господарств, керували 
діяльністю заготівельних організацій.
Ліквідовані відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
24 січня 1956 року № 96 та наказу Міністерства заготівель СРСР від 31 січня 
1956 року № 62.

Накази, директивні вказівки Народного комісаріату заготівель СРСР, 
Міністерства заготівель СРСР, уповноваженого Народного комісаріату за-
готівель СРСР по УРСР, уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Волинській області, рішення облвиконкому. Постанови та рішення райвикон-
комів. Накази районних уповноважених з основної діяльності та особового 
складу. Плани заготівель сільськогосподарських продуктів. Звіти про виконан-
ня обов’язкових поставок сільськогосподарських продуктів і тваринницької 
сировини. Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи, кошториси адміністративно-госпо-
дарських витрат. Документи з особового складу.

Відкрите акціонерне товариство «Волинське підприємство 
матеріальних ресурсів “Волиньголовпостач”», м. Луцьк
Ф. Р-2125, 592 спр., 1958 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Обласне управління постачання та збуту «Облпостачзбут» виконкому Волинсь-
кої обласної Ради депутатів трудящих організоване відповідно до постанови Ради 
Міністрів УРСР від 24 липня 1957 р. № 820 і рішення облвиконкому від 9 вере-
сня 1957 р. № 757, з 1969 р. – Волинське обласне управління постачання та збуту 
«Облпостачзбут» Головного управління Ради Міністрів УРСР по матеріально-
технічному постачанню, з 1978 р. підпорядковувалось Державному комітету 
УРСР по матеріально-технічному постачанню (Держпостач УРСР). Згідно з 
наказом Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню від 
8 червня 1988 р. № 182 створене Волинське об’єднання матеріально-технічного 
забезпечення «Волиньоптторг» Львівського головного територіального управ-
ління матеріально-технічного забезпечення Держпостачу УРСР. До його складу 
увійшли Луцькоптторг № 1 (створено на базі ліквідованого Волинського управ-
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ління по поставках продукції «Волиньпостачзбут») та Луцькоптторг № 2 (ство-
рено на базі ліквідованого Волинського обласного управління постачання та 
збуту «Облпостачзбут»). Відповідно до наказів Держпостачу УРСР від 19 січня 
1990 р. № 22 та Львівголовпостачу від 15 лютого 1990 р. № 27 на базі Волинсь-
кого об’єднання матеріально-технічного забезпечення створено Волинське го-
ловне територіальне управління матеріально-технічного забезпечення «Волинь-
головпостач» Держпостачу УРСР. У зв’язку з ліквідацією Держпостачу УРСР і 
відповідно до наказу Міністерства економіки УРСР від 20 серпня 1991 р. № 12, 
наказу Волинського головного територіального управління «Волиньголовпос-
тач» від 2 вересня 1991 р. № 143 управління «Волиньголовпостач» Держпостачу 
УРСР реорганізовано у Волинську державну оптово-посередницьку компанію 
Міністерства економіки УРСР; згідно з наказом Міністерства економіки Украї-
ни від 14 жовтня 1991 р. № 33 перейменовано у Волинську державну товарно-
сировинну компанію «Волиньголовпостач» Міністерства економіки України. 
Відповідно до наказу Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 
19 квітня 1993 р. № 111 створене Волинське державне підприємство матеріаль-
них ресурсів «Волиньголовпостач», яке увійшло до складу Волинської товарно-
сировинної компанії Держкомресурсів України. На підставі рішення Дер жавного 
комітету України з матеріальних ресурсів від 17 лютого 1994 р. № 51 Волинське 
державне підприємство матеріальних ресурсів «Волиньголовпостач» перетво-
рене у Відкрите акціонерне товариство «Волинське підприємство матеріальних 
ресурсів “Волиньголовпостач”» (АТ «Волиньголовпостач»).
Метою діяльності товариства було: забезпечення матеріально-технічними ре-
сурсами споживачів регіону; ведення господарської діяльності, спрямованої 
на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку 
засобів виробництва, товарів та послуг; розміщення і зберігання державних ре-
сурсів, резервів і мобілізаційних засобів.

Рішення, розпорядження облвиконкому. Накази Головного управління 
Ради Міністрів УРСР по матеріально-технічному постачанню, Держпостачу 
УРСР. Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань 
правління, ради директорів. Положення про «Волиньголовпостач» (1990). Ста-
тути Волинської державної товарно-сировинної компанії «Волиньголовпос-
тач» (1991), Волинського державного підприємства матеріальних ресурсів 
«Волиньголовпостач» (1993), АТ «Волиньголовпостач» (1994). Інформації, 
доповідні записки облвиконкому, облдержадміністрації, Луцькому міськвикон-
кому про роботу управління, виконання планів товарообігу. Листування з обл-
виконкомом, Держпланом з питань постачання та збуту товарів, матеріальних 
цінностей, економії паливно-енергетичних ресурсів. Постанови, накази, акти, 
листування про ліквідацію паралельно діючих постачальницьких баз (1962). 
Річні плани економічного та соціального розвитку облпостачзбуту, оптової 
реалізації продукції. Плани заходів з охорони праці та техніки безпеки. До-
кументи (заяви, розрахунки, акти) з раціоналізації та винахідництва. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. 
Статистичні звіти про капітальне будівництво, наявність і роботу вантажного 
автомобільного транспорту. Річні звіти про кадри. Ліквідаційний баланс Во-
линської бази «Облмісцевпромпостачзбуту» (1958). Річні бухгалтерські звіти. 
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Документи про роботу профспілки (протоколи загальних зборів та засідань 
місцевого комітету, плани роботи, соціалістичні зобов’язання, кошториси, ста-
тистичні та фінансові звіти). Протоколи, плани групи народного контролю.

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньпаливо», м. Луцьк
Ф. Р-366, 1305 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1959, 1964 – 2004 рр. Описи. Рос., 
укр. мови.
Волинський обласний паливний трест утворений у 1939 році. Після визволення 
області від нацистських окупантів згідно з постановами Ради Народних Комі-
сарів УРСР і ЦК КП(б)У від 6 травня 1944 р. № 529, облвиконкому від 30 червня 
1944 р. № 99 відновлено його діяльність. Ліквідований згідно з рішенням обл-
виконкому від 7 січня 1959 р. № 13 та наказом Волинського обласного управ-
ління місцевої і паливної промисловості від 16 січня 1959 р. № 16. На підставі 
постанови Ради Міністрів УРСР від 3 травня 1965 р. № 446 та рішення Волинсь-
кого облвиконкому від 24 травня 1965 р. № 327 відновив діяльність Волинський 
обласний паливний трест. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР 
від 18 квітня 1973 р. і рішення сесії обласної ради від 25 червня 1973 р. на базі 
обласного паливного тресту створене управління облвиконкому по заготівлях 
і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і ус-
тановам. У зв’язку із створенням обласної державної адміністрації припинено 
діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з рішенням 
обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було ліквідоване 
управління облвиконкому по заготівлях і постачанню палива населенню, кому-
нально-побутовим підприємствам і установам. Відповідно до розпорядження 
представника Президента України від 24 квітня 1992 р. № 60 утворене управ-
ління по заготівлі і постачанню палива облдержадміністрації, з 1994 р. – облви-
конкому. Згідно з рішенням виконкому Волинської обласної ради від 20 жовтня 
1994 р. № 43 «Про прийняття майна, яке перебуває у загальнодержавній влас-
ності, до комунальної власності» управління по заготівлі і постачанню палива 
реорганізоване в державне підприємство «Волиньпаливо». Відповідно до нака-
зу регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській 
області від 7 квітня 1999 р. № 159 створене Відкрите акціонерне товариство 
(ВАТ) «Волиньпаливо».
Займалося заготівлею і постачанням палива сільському та міському населенню, 
комунально-побутовим підприємствам і установам області.
Ліквідоване в 2005 році згідно з ухвалою Господарського суду Волинської об-
ласті № 1/51-Б від 3 лютого 2005 р.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Статут об-
ласного паливного тресту. Паспорти торфопідприємств області. Положення про 
торфопідприємства. Характеристика торфомасивів області. П’ятирічні плани 
розвитку паливної промисловості. Виробничо-фінансові та технічні плани ро-
боти тресту і торфопідприємств, зведені плани розвитку торфопромисловості в 
області. Титульні списки капітального будівництва. Звіти про виконання плану 
капітальних робіт та зведені фінансово-статистичні звіти, про виконання пла-
ну товарообігу і реалізації палива. Відомості про облік і розподіл кадрів. Річні 
плани і звіти по праці. Плани і звіти про впровадження техніки. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Накази з особового складу, 
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особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати робітникам та служ-
бовцям обласного управління та підвідомчих підприємств.

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗАГОТІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ 
ТА ЗБУТУ

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньльонпром», м. Луцьк
Ф. Р-365, 1466 спр., 1945 – 2002 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контора по заготівлі льону «Облзаготльон» утворена в 1940 р. 
Припиняла діяльність на період нацистської окупації області 1941 – 1944 рр. 
Згідно з наказом Народного комісаріату заготівель СРСР «Про додаткову заготі-
вельну мережу В/о «Заготльон» від 4 серпня 1945 р. № 1183 відновила роботу 
Волинська міжобласна контора «Заготльон», на яку були покладені функції за-
готівель льону і конопель у Волинській та Рівненській областях. Підпорядко-
вувалась Народному комісаріату заготівель СРСР, з 1946 р. – Міністерству за-
готівель СРСР і Українській республіканській конторі «Заготльон». На підставі 
постанови Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1952 р. № 3879 і наказу Мініс-
терства заготівель СРСР від 30 серпня 1952 р. № 1341 реорганізована у Волин-
ську обласну контору «Головзаготльон» Міністерства заготівель СРСР, з березня 
1953 р. – Волинська обласна контора «Головбавовнольонопром» Міністерс-
тва сільського господарства і заготівель СРСР. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів СРСР від 10 вересня 1953 р. № 2384 і наказу Міністерства промисло-
вих товарів широкого вжитку СРСР від 21 жовтня 1953 р. № 399 реорганізована 
у Волинську обласну контору «Головзаготльонопром». Згідно з постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 4 травня 1954 р. № 876 і наказом Міністерства 
промислових товарів широкого вжитку СРСР від 29 травня 1954 р. № 1105 – Во-
линський обласний льоноконоплетрест Українського управління «Головзагот-
льонопрому». Відповідно до постанови РМ СРСР від 22 вересня 1955 р. № 1721 
переданий Міністерству текстильної промисловості СРСР, а на виконання пос-
танови РМ УРСР від 26 листопада 1955 р. № 1415 – у відання Міністерства тек-
стильної промисловості УРСР. У зв’язку з об’єднанням міністерств (Указ Пре-
зидії Верховної Ради УРСР від 7 липня 1956 р.) льоноконоплетрест включений 
до складу Міністерства легкої промисловості УРСР (постанова РМ УРСР від 
9 липня 1956 р. № 789). Відповідно до рішення Волинського облвиконкому від 
11 липня 1957 р. № 556 льоноконоплетрест переданий у підпорядкування обл-
виконкому. На підставі постанови РМ УРСР від 31 липня 1959 р. № 1105, пос-
танови Львівського раднаргоспу від 18 серпня 1959 р. № 452 і наказу управлін-
ня легкої промисловості Львівського раднаргоспу від 21 серпня 1959 р. № 174 
Волинський обласний льоноконоплетрест увійшов до складу управління легкої 
промисловості Львівського раднаргоспу. З жовтня 1959 р. – Волинський облас-
ний льонотрест. З 1963 р. підпорядковується управлінню швейної, текстильної і 
трикотажної промисловості Львівського раднаргоспу. Згідно з постановою РМ 
УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 переданий з Львівського раднаргоспу у безпо-
середнє підпорядкування Міністерства легкої промисловості УРСР. Відповідно 
до постанови РМ УРСР від 22 грудня 1965 р. № 1222 і наказу Міністерства 
легкої промисловості УРСР від 17 січня 1966 р. № 13 переданий у підпорядку-
вання Головного управління лляної, конопляно-джгутової промисловості і про-
мисловості первинної обробки льону і конопель «Укрголовльоноконоплепром». 
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Відповідно до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 
1970 р. № 212 льонотрест ліквідований, на його базі створена Волинська облас-
на контора по заготівлі та збуту льону «Укрльоноконоплепрому». На виконання 
постанови РМ УРСР від 27 травня 1975 р. № 268 і наказу Міністерства легкої 
промисловості УРСР від 17 вересня 1975 р. № 237 Волинська обласна конто-
ра «Заготзбутльон» з 1 жовтня 1975 р. реорганізована у Волинське виробниче 
об’єднання по заготівлях і первинній обробці льону Українського промислового 
об’єднання по заготівлях і первинній обробці льону і конопель «Укрльоноконоп-
леволокно», на базі якого з 17 березня 1986 р. згідно з наказом республіканського 
об’єднання «Укрльоноконоплеволокно» від 27 лютого 1986 р. № 6 створено Во-
линське виробниче об’єднання по виробництву, заготівлі та переробці льону, з 
15 березня 1991 р. –  Волинське виробниче об’єднання по виробництву, заготівлі 
та переробці льону «Волиньльонопром». Відповідно до рішення регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Волинській області від 23 лис-
топада 1995 р. № 599 виробниче об’єднання «Волиньльонопром» перетворено у 
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньльонпром».
Функції: організація та здійснення на території області контрактації та заготівлі 
льону і конопель, насіння цих культур, виконання договорів і держзамовлень із 
заготівлі та реалізації продукції льону, поставки волокна і насіння народному 
господарству; сприяння колгоспам і радгоспам у справі підвищення врожай-
ності, товарності, якості волокна льону; виробництво катонізованого льоново-
локна та переробка відходів виробництва.

Накази, директиви, інструкції Народного комісара заготівель СРСР, 
міністерств заготівель СРСР і УРСР, Міністерства легкої промисловості УРСР, 
Всесоюзного об’єднання та Української республіканської контори «Заготльон», 
уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Волинській області. Поста-
нови, рішення виконкомів Волинської та Ровенської обласних Рад депутатів 
трудящих. Накази з основної діяльності. Документи (протоколи, накази, спис-
ки) про створення виробничого об’єднання «Волиньльонопром» (1991), його 
приватизацію (1992 – 2000). Протоколи виробничих нарад, засідань балансо-
вої комісії льонотресту, ради льонооб’єднання. Статути льоноконоплетресту 
(1954), об’єднання (1975, 1991), ВАТ «Волиньльонопром» (1995). Плани за-
готівель сировини, посівної площі льону і конопель, фінансові плани. Листу-
вання з Міністерством легкої промисловості СРСР, Українським управлінням 
«Головзаготльонопром» з питань діяльності. Звіти, довідки, інформації з пи-
тань виконання планів заготівлі та відвантаження волокна льону на експорт. 
Документи (накази, рішення, плани, звіти) контрактації льону. Закупівельні 
ціни на продукцію льону та конопель. Річні відомості про врожайність, при-
буток колгоспів, заготівлю льону і конопель у розрізі районів. Річні баланси 
виробничих потужностей, кон’юнктурні огляди роботи. Протоколи проведення 
«Дня якості». Плани, кошториси капітального будівництва, титульні списки. 
Документи про будівництво Ковельського (1954 – 1957) і Старовижівського 
(1975) льонозаводів. Технічно-економічні показники, плани, річні звіти льо-
нозаводів. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських вит-
рат. Річні бухгалтерські звіти. Статистичні звіти про чисельність робітників і 
службовців. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Документи (пла-
ни, накази, листування, звіти) з наукової організації праці, модернізації вироб-
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ничого обладнання, раціоналізації та винахідництва. Договори, зобов’язання, 
показники соціалістичного змагання. Документи з особового складу: накази, 
особові справи працівників, відомості нарахування заробітної плати. Докумен-
ти з особового складу Сенкевичівської міжрайонної контори по заготівлі льону 
і конопель «Заготльон» (1952 – 1955) і Рожищенського відділення «Заготзбут-
льон» (1974 – 1975). Документи про роботу профспілки: протоколи загальних 
зборів, засідань місцевого комітету, протоколи профспілкових конференцій, 
плани роботи, кошториси витрат і надходжень, фінансові та статистичні звіти, 
акти ревізії фінансово-господарської діяльності.

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Ковельльон», 
м. Ковель Волинської області
Ф. Р-2260, 432 спр., 1958 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Ковельський льонозавод розпочав діяльність з 1 листопада 1958 р. відповідно до 
рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих «Про прийом 
першої черги Ковельського льонозаводу» від 5 листопада 1958 р. № 1202. Під-
порядковувався Волинському обласному льоноконоплетресту, з 1959 р. – управ-
лінню легкої промисловості Львівського раднаргоспу, з 1963 р. – управлінню 
швейної, текстильної і трикотажної промисловості Львівського раднаргоспу. 
Згідно з постановою РМ УРСР від 4 грудня 1965 р. № 1182 переданий у безпо-
середнє підпорядкування Міністерства легкої промисловості УРСР. Відповідно 
до наказу Міністерства легкої промисловості УРСР від 11 червня 1970 р. № 212 
підпорядковується республіканському виробничому об’єднанню первинної об-
робки льону і конопель «Укрльоноконоплепром». Згідно з наказом начальника 
Українського промислового об’єднання по заготівлях і первинній обробці льо-
ну і конопель Міністерства легкої промисловості УРСР від 29 вересня 1975 р. 
№ 70 Ковельський льонозавод увійшов до складу Волинського виробничого 
об’єднання по заготівлях і первинній обробці льону, з 1991 р. – В/О «Волинь-
льонопром». Відповідно до рішення загальних зборів колективу від 29 вересня 
1992 р. на базі Ковельського льонозаводу створено спільне кооперативно-де-
ржавне об’єднання по вирощуванню, переробці та реалізації льонопродукції 
«Ковельагрольонопром» Держагропрому України. Згідно з розпорядженням Ко-
вельської райдержадміністрації від 5 квітня 1994 р. № 69 об’єднання «Ковельаг-
рольонопром» перейменоване у Ковельський державний льонозавод асоціації 
«Укрльоноконоплепром». Відповідно до Указу Президента України від 19 бе-
резня 1996 р. № 194/96 та розпорядження Ковельської райдержадміністрації від 
24 травня 1996 р. № 174 Ковельський державний льонозавод перетворений у 
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Ковельльон».
Здійснював переробку льоноволокна.

Рішення облвиконкому, Ковельської міської ради, райвиконкому, на-
кази, директивні вказівки управління швейної, текстильної і трикотажної 
промисловості Львівського раднаргоспу, накази Волинського обласного льо-
ноконоплетресту. Накази з основної діяльності. Протоколи загальних зборів 
трудового колективу, уповноважених, засідань ради заводу. Протоколи вироб-
ничих, технічних нарад. Промислово-виробничі, фінансові плани. Документи 
(протоколи, заяви, схеми, акти) з раціоналізації та винахідництва. Основні тех-
нічно-економічні показники заводу. Річні статистичні звіти, звіти про роботу з 
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кадрами. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. 
Річні титульні списки, плани фінансування капітальних робіт. Акти ревізій фі-
нансово-господарської діяльності. Річні бухгалтерські звіти. Документи про 
роботу заводського комітету профспілки: протоколи, доповіді, кошториси ви-
трат, фінансові звіти. Колективні договори.

Волинська обласна контора по заготівлі, переробці та збуту 
плодоовочів «Укрторгплодоовочтресту», м. Луцьк
Ф. Р-248, 429 спр., 1944 – 1952 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворена у 1940 р. Після звільнення області від нацистських окупантів від-
повідно до постанови облвиконкому від 23 квітня 1944 р. № 30 відновила роботу 
із заготівлі картоплі, овочів, плодів. Підпорядковувалась Українському тресту 
по заготівлі, переробці та збуту плодоовочів «Укрторгплодоовоч» Міністерства 
торгівлі СРСР. Ліквідована відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР від 
7 липня 1952 р. № 3070 і № 3071 та наказу Українського торгплодоовочтресту 
від 18 липня 1952 р. № 79/д з передачею функцій споживчій кооперації.
Займалася заготівлею, переробкою та збутом плодоовочевої продукції, керу-
вала роботою міжрайонних, районних заготконтор і підприємств із переробки 
овочів.

Постанови, рішення, накази, розпорядження, вказівки Міністерства тор-
гівлі СРСР, «Укрторгплодоовочтресту», облвиконкому, обкому КП(б)У. Накази 
з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань балансової ко-
місії. Плани постачання картоплі та овочів частинам Червоної Армії. Листу-
вання з трестом «Укрторгплодоовоч», заготконторами про виконання основних 
планів заготівлі, переробки, реалізації плодоовочів, виготовлення тари, з кад-
рових питань. Прейскуранти заготівельних, оптових і роздрібних цін. Плани і 
тарифи на перевезення вантажів. Договори з установами про постачання кар-
топлі та плодоовочів. Кошториси, штатні розписи. Ліквідаційні баланси облас-
ної контори (1952) та міжрайонних контор, акти прийому-передачі основних 
засобів контор. Акти ревізій обласної та міжрайонних контор. Місячні та річні 
бухгалтерські, статистичні звіти. Договори і соціалістичні зобов’язання Волин-
ської та Ровенської обласних контор. Програми курсів підвищення кваліфікації 
працівників. Документи з особового складу (накази, списки робітників і служ-
бовців, особові справи, відомості на виплату заробітної плати, особові рахун-
ки) обласної контори, Володимир-Волинської, Горохівської, Луцької, Олицької 
міжрайонних, Рожищенської районної заготконтор.

Волинська обласна контора В/о «Заготживсировина», м. Луцьк
Ф. Р-292, 645 спр., 1944 – 1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворена згідно з постановою РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 20 квітня 1940 р., на-
казом Народного комісаріату заготівель СРСР від 23 травня 1940 р. № 479 і пос-
тановою облвиконкому від 29 травня 1940 р. № 387. Припиняла роботу на період 
нацистської окупації області 1941 – 1944 рр. Відновила діяльність відповідно до 
наказів Народного комісаріату заготівель СРСР від 15 березня 1944 р. № 487 та 
від 22 липня 1944 р. № 1366. Підпорядковувалась Українській республіканській 
конторі В/о «Заготживсировина» Міністерства заготівель СРСР.
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Здійснювала на території Волинської області заготівлю шкіряної, хутрової сиро-
вини, вовни, шерсті, керувала роботою районних заготівельних контор.
Ліквідована відповідно до постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 24 січня 1956 року 
№ 96.

Постанови, накази, директивні вказівки, інструкції Народного комісаріа-
ту заготівель СРСР, Міністерства заготівель СРСР, Міністерства сільського 
господарства і заготівель СРСР, Української республіканської контори «Загот-
живсировина», обласного та районних виконкомів, обласної заготконтори. По-
ложення про облзаготконтору (1944). Плани заготівель шерсті, шкіри, хутра. 
Листування з республіканською конторою, районними заготконторами з питань 
полювання, розведення нових видів хутрових звірів, комплектування та обліку 
кадрів. Відбитки штампів і печаток районних контор. Штатні розписи, кошто-
риси адміністративно-господарських витрат. Матеріали проведення семінарів 
з підвищення кваліфікації. Річні бухгалтерські звіти обласної та районних за-
готконтор. Документи з особового складу обласної та районних заготконтор: 
накази, особові справи, відомості на виплату заробітної плати, особові рахунки 
робітників і службовців, списки мисливців.

Волинська обласна контора «Заготскотовідгодівля», м. Луцьк
Ф. Р-27, 761 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1970 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контора по заготівлі худоби «Заготскот» розпочала роботу 
в 1939 р. після включення західних областей України до складу УРСР. Перери-
вала діяльність на період нацистської окупації області 1941 – 1944 рр. З 1956 
року – Волинська обласна контора «Скотосировина». Згідно з постановою Ради 
Міністрів СРСР від 22 травня 1957 р. № 556 і наказом управління м’ясної та 
молочної промисловості Львівського раднаргоспу від 26 червня 1957 р. № 2 об-
ласна контора увійшла до складу управління м’ясної та молочної промисловості 
Ради народного господарства Львівського економічного адміністративного 
району. Відповідно до постанови Львівського раднаргоспу від 12 липня 1965 р. 
№ 261 Волинську обласну контору «Скотосировина» перейменовано у Волинсь-
ку обласну контору «Заготскотовідгодівля». Згідно з постановою РМ УРСР від 
4 грудня 1965 р. № 1185 контора «Заготскотовідгодівля» передана у підпоряд-
кування головного управління по заготівлі та промисловій відгодівлі худоби та 
птиці Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР.
У функції контори входила планова та децентралізована заготівля худоби, птиці, 
кролів; організація відгодівлі, нагулу і дорощування худоби; утримання і здаван-
ня худоби, птиці та кролів м’ясопереробній промисловості; керівництво діяль-
ністю районних контор і підпорядкованих підприємств.
Ліквідована з 1 серпня 1970 р. у зв’язку зі створенням на її базі Волинського 
об’єднання м’ясної промисловості.

Накази, вказівки Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР, 
Української республіканської контори «Укрзаготскот», управління м’ясо-мо-
лочної промисловості Львівського раднаргоспу, головного управління «Укрго-
ловзаготскотовідгодівля». Постанови, рішення облвиконкому. Накази, вказівки 
обласної контори. Протоколи виробничих нарад. Положення про облконтору 
(1948), районні (1949) та міжрайонні (1951) заготівельні контори. Плани заготі-



432

Державний архів Волинської області

вель і реалізації худоби, м’яса, птиці, капітального будівництва, ветеринарно-
санітарних заходів, сільськогосподарських робіт, фінансові плани. Річні плани 
підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Структура заготівельної мережі 
Волинської області. Паспорти районних контор. Листування з Українською рес-
публіканською конторою «Укрзаготскот», Львівським раднаргоспом, обкомом 
партії, облвиконкомом з питань постачання і закупівлі худоби, заготівлі кормів, 
виділення земельних угідь, з питань будівництва. Річні звіти про виконання 
основних виробничих показників. Доповідні записки про виконання планів 
заготівлі худоби і птиці. Статистичні звіти про кількість худоби по районах 
області. Акт передачі Волинської облконтори «Скотосировина» у підпорядку-
вання Львівського раднаргоспу (1957). Матеріали про будівництво Волинської 
птахофабрики (рішення, постанови, зведення, листування) (1956 – 1957). Акти 
документальної ревізії фінансово-господарської діяльності обласної контори 
та підвідомчих підприємств. Ліквідаційний баланс облконтори (1970). Штат-
ні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти обласної та районних 
заготконтор. Накази з особового складу. Документи місцевого комітету профс-
пілки (постанови, протоколи загальних зборів, плани роботи, колективні дого-
вори, соціалістичні зобов’язання, статистичні звіти, кошториси).

Волинська обласна контора В/о «Заготсіно», м. Луцьк
Ф. Р-631, 168 спр., 1944 – 1952 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Утворена в 1940 р. Припиняла діяльність на період нацистської окупації, від-
новивши її в 1944 році відповідно до наказу Народного комісаріату заготівель 
СРСР від 23 березня 1944 р. № 537. Діяла на основі положення, затвердженого 
наказом Міністерства заготівель СРСР від 9 квітня 1948 р. № 526. Підпоряд-
ковувалась Українській республіканській конторі В/о «Заготсіно» Міністерства 
заготівель СРСР.
Керувала роботою районних пунктів із заготівлі кормів для тваринництва.
Ліквідована з 1 листопада 1952 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР 
від 7 липня 1952 р. № 3071 та наказу Міністерства заготівель СРСР від 3 жовтня 
1952 р. № 1592 з передачею функцій заготівлі та реалізації сіна Волинській об-
ласній конторі «Південьзаготзерно».

Накази Міністерства заготівель СРСР, Української республіканської кон-
тори В/о «Заготсіно», рішення облвиконкому. Накази з основної діяльності. 
Положення про обласну контору (1948). Листування з республіканською кон-
торою з питань асигнувань засобів, капітальних вкладень, комплектування і 
підготовки кадрів, цін, звітності, ліквідації контор «Заготсіно». Річні плани за-
готівель, капітальних вкладень, виробничі та фінансові плани. Акти про нане-
сення збитків нацистськими окупантами (1944). Характеристики, облікові кар-
тки робітників, представлених до нагородження орденами і медалями СРСР. 
Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні роз-
писи, кошториси витрат. Статистичні звіти про чисельність робітників і служ-
бовців. Вступний баланс (1944). Ліквідаційні баланси, акти про передавання 
майна, товарно-матеріальних цінностей обласної контори та заготівельних 
пунктів (1952). Річні бухгалтерські звіти обласної контори та районних пун-
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ктів «Заготсіно». Документи з особового складу обласної контори, Луцького 
міжрайонного, Горохівського, Камінь-Каширського, Любешівського районних 
заготівельних пунктів (книги наказів, особові справи робітників і службовців 
(1944 – 1952), відомості на виплату заробітної плати, особові рахунки).

Волинська обласна контора «Головзаготсортзерно», м. Луцьк
Ф. Р-679, 107 спр., 1947 – 1952 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Утворена відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про за-
безпечення колгоспів власним насінням» від 28 липня 1947 р. № 2657 і наказу 
уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по УРСР від 23 жовтня 1947 р. 
№ 0/259 на базі Волинської обласної насінної бази Держсортфонду. Діяла на ос-
нові Статуту, затвердженого наказом Міністерства заготівель СРСР від 13 вере-
сня 1947 р. № 1261. Підпорядковувалась Українській республіканській конторі 
«Головзаготсортзерно» Міністерства заготівель СРСР.
Займалася заготівлею, очищенням і зберіганням сортового насіння зернових, 
олійних культур і насіння трав, видавала насіння колгоспам і радгоспам.
Ліквідована з 15 липня 1952 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР 
від 7 липня 1952 р. № 3071 з передачею функцій Волинській обласній конторі 
«Південьзаготзерно».

Рішення облвиконкому. Накази Української республіканської контори 
«Головзаготсортзерно», уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Волинській області. Листування з республіканською конторою, обласними ор-
ганізаціями, заготівельними пунктами з питань організації заготівель, зберіган-
ня, реалізації сортового зерна, про ціни та ціноутворення. Статут облконтори 
(1947). Матеріали державної реєстрації: заяви, накази, положення (1948). Річні 
виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгал-
терські звіти облконтори та заготівельних пунктів. Акти ревізій фінансово-
господарської діяльності. Список ліквідованих заготівельних пунктів (1952). 
Кошториси на будівництво. Документи з особового складу (накази, особові 
рахунки, списки робітників і службовців, особові справи).

Луцька обласна контрактаційно-заготівельна контора 
«Головрослинкаучук», м. Луцьк
Ф. Р-300, 342 спр., 1949 – 1953 рр. Описи. Рос. мова.
Луцька міжобласна контрактаційно-заготівельна контора Головного управління 
промисловості рослинного каучуку «Головрослинкаучук» Міністерства хіміч-
ної промисловості СРСР була створена згідно з наказом Міністерства хімічної 
промисловості СРСР від 12 серпня 1949 р. № 575, з 1951 року – Луцька обласна 
контрактаційно-заготівельна контора Головного управління промисловості рос-
линного каучуку «Головрослинкаучук» Міністерства хімічної промисловості 
СРСР.
Здійснювала заготівлю від колгоспів насіння і коренів кок-сагизу.
Ліквідована в 1953 році.

Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства хімічної про-
мисловості СРСР. Накази керуючого з основної діяльності. Кошториси на будів-
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ництво складів, фінансові звіти. Договори з колгоспами на контрактацію насіння 
і коренів кок-сагизу. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські зві-
ти. Документи з особового складу (накази, особові справи, особові рахунки).

Районні заготівельні контори «Укрвторсировина»
2 фонди, 82 спр., 1945 – 1958 рр. Описи. Рос. мова.
Ковельська, ф. Р-681, 28 спр., 1946 – 1958 рр.
Луцька, ф. Р-620, 54 спр., 1945 – 1954 рр.

У 1945 р. розпочали діяльність міжрайонні заготівельні контори «Союзутиль», 
з 1949 р. – міжрайзаготконтори Головного управління по заготівлі і перероб-
ці утильсировини і промислових відходів «Головутильсировина», з 1953 р. 
– міжрайзаготконтори Головного управління по заготівлі і переробці вторинної 
сировини «Головвторсировина», з 1956 р. – районні заготівельні контори Укрго-
ловвторсировини. Відповідно до постанови РМ УРСР від 9 липня 1956 р. № 789 
міжобласні і районні контори Укрголоввторсировини передані із союзного в 
республіканське підпорядкування Міністерству легкої промисловості УРСР, з 
1958 р. – районні заготівельні контори «Укрвторсировина» Головного управлін-
ня по заготівлі, переробці та постачанню вторинною сировиною народного гос-
подарства при Держплані Ради Міністрів УРСР.
Займалися заготівлею та первинною обробкою утилю, тваринної сировини та 
відходів промисловості.
Ліквідовані відповідно до постанови РМ УРСР від 26 вересня 1958 р. № 1369 з 
передачею функцій споживчій кооперації.

Накази Міністерства легкої промисловості СРСР, рішення облвиконко-
му. Протоколи виробничих нарад. Положення про Луцьку міжрайзаготконтору 
(1949). Річні плани заготівель сировини. Інформаційні огляди роботи Ровенсь-
кої міжобласної заготівельної контори. Прейскуранти заготівельних цін. Штат-
ні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Статистичні 
звіти. Місячні бухгалтерські звіти. Накази з особового складу, відомості на 
виплату заробітної плати, особові рахунки робітників і службовців.

Луцька обласна збутова база «Укртютюнмахортрест», м. Луцьк
Ф. Р-310, 44 спр., 1947 – 1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворена відповідно до наказу Міністерства смакової промисловості УРСР від 
18 квітня 1947 р. № 107 та наказу «Укртютюнмахортресту» від 5 вересня 1947 р. 
№ 259 у зв’язку з ліквідацією Української збутової контори «Укртютюнзбут» 
і реорганізацією її у відділ «Укртютюнмахортресту». Підпорядковувалася Ук-
раїнському республіканському тресту тютюново-махорочної промисловості 
«Укртютюнмахортрест» Міністерства смакової промисловості УРСР, з 1949 р. 
– Міністерства харчової промисловості УРСР. Ліквідована в 1953 р.
Займалася реалізацією тютюнових виробів.

Накази, розпорядження, директивні вказівки Міністерства харчової про-
мисловості СРСР, «Укртютюнмахортресту». Фінансові звіти. Касові книги. На-
кази з особового складу, особові справи, відомості на виплату заробітної плати, 
особові рахунки робітників і службовців.
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Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньвтормет», м. Луцьк
Ф. Р-2420, 833 спр., 1956 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне виробничо-заготівельне відділення Українського тресту по 
збору та заготівлі лому чорних металів утворене з 1 жовтня 1956 р. відповідно до 
постанов РМ СРСР від 4 травня 1955 р. № 861 і РМ УРСР від 17 червня 1955 р. 
№ 766 та наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 1 вересня 1956 р. 
№ 189. Згідно з розпорядженням РМ УРСР від 2 жовтня 1957 р. № 1057-р і на-
казом «Укрголоввтормету» від 21 березня 1958 р. № 42 перейменоване у Волин-
ське обласне виробничо-заготівельне відділення «Вторчормет» Українського 
головного управління по заготівлі, переробці та збуту лому чорних та кольоро-
вих металів «Укрголоввтормет» при Держплані УРСР. Відповідно до постанови 
РМ УРСР від 24 січня 1959 р. № 79 і наказу «Укрголоввтормету» від 4 лютого 
1959 р. № 22 на базі відділення створено Волинське державне спеціалізоване 
обласне виробничо-заготівельне управління по заготівлі, переробці та збуту 
вторинних чорних та кольорових металів «Втормет». Згідно з постановою РМ 
УРСР від 11 березня 1961 р. № 301 управління знаходилось у безпосередньому 
підпорядкуванні «Укрголоввтормету» при Укрраднаргоспі. На підставі поста-
нови РМ УРСР від 28 грудня 1965 р. № 1238 – Волинське обласне виробничо-
заготівельне управління «Вторчормет» Українського республіканського вироб-
ничого об’єднання по заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних металів 
«Укрвторчормет» при Міністерстві чорної металургії УРСР. Відповідно до на-
казу Міністерства чорної металургії УРСР від 12 травня 1970 р. № 191 та наказу 
виробничого об’єднання «Укрвторчормет» від 26 травня 1970 р. № 47 на базі 
Волинського і Ровенського обласних виробничо-заготівельних управлінь «Втор-
чормет» утворено Волинське міжобласне виробничо-заготівельне управління 
«Вторчормет», яке на підставі наказу Міністерства чорної металургії УРСР від 
22 лютого 1980 р. № 79 і наказу республіканського об’єднання «Укрвторчормет» 
від 7 березня 1980 р. № 29-к реорганізоване з 1 січня 1980 р. у Волинське міжоб-
ласне підприємство «Вторчормет» Українського республіканського промисло-
вого об’єднання «Укрвторчормет» Міністерства чорної металургії УРСР. Від-
повідно до наказу Міністерства металургії СРСР від 13 березня 1991 р. № 112 
та наказу Державного виробничого об’єднання «Южвторчормет» від 19 березня 
1991 р. № 32 Волинське міжобласне підприємство «Вторчормет» ліквідоване і 
створене Волинське обласне підприємство «Вторчормет». Відповідно до рішен-
ня Луцького міськвиконкому від 12 вересня 1991 р. № 463 – Волинське облас-
не державне підприємство по заготівлі, переробці та збуту вторинних чорних 
металів «Вторчормет». Згідно з розпорядженням Луцького міськвиконкому від 
9 грудня 1992 р. № 340-р – організація орендарів Волинського підприємства 
«Вторчормет». На підставі установчого договору від 30 травня 1994 року між 
регіональним відділенням Фонду державного майна України по Волинській 
області та організацією орендарів Волинського підприємства «Вторчормет», 
наказу директора підприємства «Вторчормет» від 30 червня 1994 р. № 120 на 
базі підприємства створено Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньв-
тормет». Статут товариства затверджений виконкомом Луцької міської ради 
13 червня 1994 р. № 1318-пр.
Функції: заготівля, переробка та відвантаження всіх видів лому чорних металів, 
організація відбору і реалізації виробних матеріалів, постачання ломом і відхо-
дами чорних металів господарських організацій, контроль за якістю, перероб-
кою, зберіганням, використанням брухту чорних металів.
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Постанови, накази Міністерства чорної металургії УРСР, Українського 
тресту по збиранню і заготівлі лому чорних металів, об’єднання «Укрвторчор-
мет», Львівського міжобласного управління «Головвторчормет». Рішення об-
лвиконкому. Накази директора з основної діяльності. Протоколи виробничих 
нарад. Положення про Волинське обласне виробничо-заготівельне відділення 
«Вторчормет» (1956, 1958), обласне управління (1961), міжобласне управлін-
ня (1970). Статут ВАТ «Волиньвтормет» (1994). Плани заготівлі металобрухту, 
переробки лому і відходів чорних металів, звіти про їх виконання. Річні плани 
фінансування капітального будівництва. Фінансові плани. Інформації, довідки 
облвиконкому про роботу міжобласного управління. Листування з Українським 
трестом про створення автобази, структуру та діяльність відділення, з питань 
заготівлі, переробки металолому. Річні ліміти «Укрвторчормету» щодо заготів-
лі лому і відходів чорних металів. Документи з раціоналізації та винахідництва 
(заяви, розрахунки, акти впровадження). Соціалістичні зобов’язання колективу. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Звіти про 
роботу з кадрами. Бухгалтерські звіти з додатками. Акти ревізії фінансово-гос-
подарської діяльності. Документи про роботу профспілки (протоколи загаль-
них зборів і засідань місцевого комітету, кошториси витрат, річні статистичні 
та фінансові звіти).

Луцька хмелефабрика, м. Луцьк
Ф. Р-1780, 379 спр., 1950 – 1991 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до протоколу засідання Луцької міської ради від 7 січня 1940 р. 
№ 4 було націоналізовано колишні хмелефабрики В. Земана та Г. Гольдберг і 
передано філії української контори «Укрпромзаготхміль» НКХП СРСР для ор-
ганізації пункту заготівель і переробки хмелю по Волинській області. У 1950 р. 
розпочала діяльність Луцька контора «Заготхміль» тресту «Укрпромзаготхміль» 
Міністерства харчової промисловості СРСР. Діяла на підставі статуту тресту 
«Укрпромзаготхміль», затвердженого 3 лютого 1947 р. З 1952 р. підпорядкову-
валася Всесоюзному хмелярському тресту «Союзхміль» Міністерства харчової 
промисловості СРСР, з 1954 р. – Міністерства промисловості продовольчих то-
варів СРСР. З 1957 р. – Луцька хмелефабрика Українського хмелярського тресту 
«Укрхмільтрест» Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР. Від-
повідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 грудня 1958 р. № 1808 і пос-
танови Львівського раднаргоспу від 9 січня 1959 р. № 8 Луцька хмелефабрика 
увійшла до складу управління харчової промисловості Львівського раднаргоспу. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1959 р. № 1845, поста-
новою Львівського раднаргоспу від 17 грудня 1959 р. № 745 передана у відання 
Міністерства сільського господарства УРСР з підпорядкуванням Волинському 
обласному управлінню сільського господарства. Відповідно до постанови ЦК 
КПУ і РМ УРСР від 28 лютого 1961 р. № 258, наказу Головного управління рад-
госпів при РМ УРСР від 21 березня 1961 р. № 7 та наказу «Укрхмільтресту» від 
10 квітня 1961 р. № 15 Луцька хмелефабрика передана у відання Українського 
тресту хмелярських радгоспів «Укрхмільтрест» Головного управління радгос-
пів при Раді Міністрів УРСР, з 1962 р. – Міністерства виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів УРСР, з 1965 р – Республіканського тресту 
хмелярських радгоспів «Укрхмільтрест» Міністерства сільського господарства 
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УРСР, з 1970 р. – Республіканського тресту хмелярських радгоспів та хмеле-
фабрик Міністерства радгоспів УРСР, з 1986 р. – Республіканського об’єднання 
«Укрхміль» Держагропрому УРСР, з 1988 р. – Виробничо-наукового об’єднання 
по виробництву, заготівлі і переробці хмелю «Укрхміль» Держагропрому УРСР, 
з 1989 р. – Міністерства сільського господарства УРСР.
Функції контори: контрактація, заготівля, переробка, зберігання та збут хмелю.

Постанови Ради Міністрів УРСР, рішення Волинського облвиконкому, 
накази тресту «Союзхміль», республіканського тресту хмелярських радгоспів, 
обласного управління сільського господарства. Накази директора з основної 
діяльності. Протоколи засідань ради трудового колективу. Річні плани заготівлі 
хмелю, фінансові плани. Листування з трестом, обласним управлінням сіль-
ського господарства з виробничих питань. Інформації про стан хмелярства в 
колгоспах області. Довідки про стан і розвиток хмільників у господарствах Во-
линської області. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських 
витрат. Матеріали (протоколи, доповіді, інформації) про проведення обласних 
нарад і семінарів хмелярів. Документи (заяви, розрахунки, акти) з раціоналіза-
ції та винахідництва. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Кошто-
рис, плани на будівництво хмелефабрики (1952 – 1954). Звіти про заготівлю і 
контрактацію хмелю. Річні бухгалтерські звіти. Статистичні звіти про чисель-
ність робітників і службовців. Документи про роботу профспілки (протоколи 
загальних зборів членів профспілки та засідань місцевого комітету, плани ро-
боти, колективні договори, кошториси, фінансові та статистичні звіти).

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Управління житлового господарства виконкому Волинської 
обласної Ради народних депутатів, м. Луцьк
Ф. Р-924, 791 спр., 1946 – 1954, 1964 – 1988 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1939 році було створене Волинське обласне житлове управління. Тимчасо-
во припиняло свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської 
області. Поновило роботу в 1944 році. Згідно з постановою Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР від 4 січня 1955 р. № 41 та рішенням облвиконкому від 22 січ-
ня 1955 р. № 49 було об’єднано обласний відділ комунального господарства з 
обласним управлінням житлового господарства в одне управління – обласне 
управління житлово-комунального господарства. Відповідно до рішення облви-
конкому від 15 серпня 1955 р. № 729 на виконання постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 27 липня 1955 р. № 933 обласне управління житлово-ко-
мунального господарства було реорганізоване в обласний відділ комунального 
господарства. Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 липня 
1963 р. № 856, рішенням облвиконкому від 1 квітня 1964 р. № 187, наказами 
Міністерства комунального господарства УРСР від 6 серпня 1964 р. № 385, Во-
линського обласного відділу комунального господарства від 11 серпня 1964 р. 
№ 107 при обласному відділі комунального господарства було організоване 
обласне управління житлового господарства. Відповідно до рішення обласної 
Ради депутатів трудящих від 8 червня 1965 р. утворене обласне житлове управ-
ління виконкому обласної Ради депутатів трудящих. Згідно з постановою Ради 
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Міністрів Української РСР «Про схему управління житлово-комунальним гос-
подарством Української РСР» від 30 липня 1976 р. № 367 – управління житлово-
го господарства облвиконкому.
Здійснювало керівництво житловим господарством області.
Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 25 липня 1988 р. 
№ 199 та рішення обласної Ради народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 
були об’єднані управління житлового господарства та управління комунального 
господарства в управління житлово-комунального господарства облвиконкому.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань 
технічної ради. Довідки, інформації, доповідні записки про роботу житлового 
господарства області, експлуатацію житлових будинків. Плани роботи. Зведені 
річні фінансові плани, плани по праці. Титульні списки, плани на капітальний і 
поточний ремонти житлового фонду. Річні зведені звіти про наявність міського 
житлового фонду, котельних у будинкоуправліннях; про побутове обслугову-
вання населення. Штатні розписи і кошториси витрат. Зведені річні бухгал-
терські звіти, статистичні звіти, про економію матеріальних ресурсів. Інвента-
ризаційні відомості і паспорти житлового фонду у містах і селищах міського 
типу. Документи (постанови, довідки, інформації та ін.) про впровадження у 
виробництво раціоналізаторських пропозицій, досягнень науки і передово-
го досвіду, про роботу бюро економічного аналізу, про перехід підприємств і 
організацій на нову систему планування і економічного стимулювання. Звіти 
про впровадження наукової організації праці, наявність автотранспорту, про 
капітальний ремонт житлових приміщень. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти) про роботу місцевого комітету профспілки.

Луцьке міське житлове управління, м. Луцьк
Ф. Р-58, 78 спр., 1939 – 1941, 1945 – 1955 рр. Описи. Рос. мова.
Відповідно до протоколу № 1 засідання президії міської ради м. Луцька від 
29 грудня 1939 р. було утворене міське житлове управління при міському відділі 
комунального господарства. Тимчасово припиняло свою діяльність у зв’язку з 
нацистською окупацією Волинської області. Поновило роботу після визволення 
області в 1944 році.
Керувало діяльністю управлінь будинками, займалось обліком будівель кому-
нального сектора.
Відповідно до постанови облвиконкому від 15 серпня 1955 р. № 729 на вико-
нання постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 липня 1955 р. № 933 
– об’єднано з міським відділом комунального господарства.

Рішення міськвиконкому. Акти передачі будинків у приватну власність 
(1946 – 1952). Книги обліку видачі ордерів (1948 – 1950). Річні титульні спис-
ки капітальних робіт і плани фінансування капітальних вкладень. Статистич-
ні звіти про чисельність робітників і службовців. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Річні бухгалтерські звіти.
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Житлово-комунальне управління тресту «Нововолинськвугілля», 
м. Нововолинськ
Ф. Р-2784, 132 спр., 1958 – 1968 рр. Описи. Рос. мова.
Житлово-комунальна контора Волинського рудоуправління була утворена від-
повідно до наказу Волинського рудоуправління Державного комбінату «Укр-
бурвугілля» Міністерства вугільної промисловості УРСР від 26 грудня 1955 р. 
№ 203. Згідно з наказом Міністерства вугільної промисловості УРСР від 17 лип-
ня 1956 року № 137 – житлово-комунальне управління тресту «Нововолинськ-
вугілля». Здійснювало керівництво і контроль за житлово-комунальним госпо-
дарством у місті.

Накази, розпорядження тресту «Нововолинськвугілля». Накази, розпо-
рядження  начальника з основної діяльності. Плани і розрахунки господарської 
діяльності управління. Протоколи засідань бюро раціоналізації і винахідниц-
тва. Акти здачі в експлуатацію житлових будинків. Звіти про роботу з кадра-
ми. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи про роботу 
місцевого комітету профспілки (протоколи, колективні договори, кошториси 
та ін.).

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Луцьке повітове управління комунального господарства, м. Луцьк
Ф. Р-249, 3 спр., 1920 р. Опис. Каталог. Рос. мова.
Діяльність простежується протягом серпня-вересня 1920 року.
Відало будівництвом, охороною і експлуатацією житлового фонду та благоуст-
роєм міста.

Накази управління. Акти про конфіскацію майна громадян, які виїхали з 
міста і про передачу його у власність держави. Заяви громадян на видачу сві-
доцтв про народження.

Управління житлово-комунального господарства Волинської 
обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-29, 2321 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1939 році був утворений Відділ комунального господарства облвиконкому. 
Тимчасово припиняв свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волин-
ської області. Відновився після визволення області в 1944 році. Згідно з поста-
новою Ради Міністрів Української РСР «Про схему управління житлово-кому-
нальним господарством Української РСР» від 30 липня 1976 р. № 367 і рішення 
обласної Ради депутатів трудящих від 30 вересня 1976 р. відділ комунального 
господарства облвиконкому перетворений в управління комунального госпо-
дарства облвиконкому. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української 
РСР від 25 липня 1988 р. № 199 та рішення обласної Ради народних депутатів 
від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 були об’єднані управління житлового господарства 
та управління комунального господарства в управління житлово-комунально-
го господарства облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної ад-
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міністрації припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів 
та згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. 
№ 9/13 було ліквідоване управління житлово-комунального господарства обл-
виконкому. Відповідно до розпорядження представника Президента України у 
Волинській області від 24 квітня 1992 р. № 60 було створено управління житло-
во-комунального господарства облдержадміністрації, з 1994 року – облвикон-
кому. Згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації 
від 25 грудня 1995 р. № 232 – управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації.
Керувало діяльністю комунальних підприємств області.

Накази Міністерства комунального господарства УРСР. Накази началь-
ника з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань колегії. 
Довідки про роботу комунальних підприємств області. Перспективні плани 
розвитку комунального господарства. Промислово-фінансові плани. Титульні 
списки капітального будівництва, проектно-вишукувальних робіт. Інформації 
про виконання планів з продукції, собівартості праці, будівництва, про міські 
землі, зелені насадження, вуличне освітлення, дорожньо-мостове, тролейбусне 
і газове господарство, лазні, готелі, про експлуатацію водопроводу і каналі-
зації, благоустрій міст і райцентрів, їх зовнішнє оформлення, обслуговування 
сільського населення. Документи (накази, інформації, розрахунки та ін.) про 
раціоналізацію і винахідництво, впровадження нової техніки, про виконання 
колективних договорів. Відомості про організацію, роботу колгоспних комбі-
натів комунального обслуговування, будівництво електростанцій, плани бу-
динків м. Луцька, наявність житлового фонду. Статистичні звіти. Річні звіти 
про роботу з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські 
звіти. Документи (протоколи, кошториси. звіти) про роботу профспілкового ко-
мітету.

Районні та міські відділи, комбінати комунального господарства
21 фонд, 1113 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1969 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Районні:
Голобський, ф. Р-2894, 24 спр., 1944 – 1952 рр.
Іваничівський, ф. Р-1635, 11 спр., 1947 – 1953 рр.
Затурцівський, ф. Р-479, 44 спр., 1948 – 1956 рр.
Заболоттівський, ф. Р-2495, 7 спр., 1954 – 1956 рр.
Ківерцівський, ф. Р-502, 25 спр., 1944 – 1954 рр.
Колківський, ф. Р-1400, 19 спр., 1951 – 1955 рр.
Локачинський, ф. Р-1989, 35 спр., 1945 – 1954 рр.
Луківський, ф. Р-1675, 57 спр., 1945 – 1954 рр.
Любешівський, ф. Р-1033, 30 спр., 1945 – 1954 рр.
Маневицький, ф. Р-641, 19 спр., 1944 – 1948 рр.
Рожищенський, ф. Р-2323, 51 спр., 1944 – 1954 рр.
Старовижівський, ф. Р-1957, 94 спр., 1948 – 1968 рр.
Торчинський, ф. Р-471, 17 спр., 1944 – 1948 рр.
Цуманський, ф. Р-2686, 73 спр., 1944 – 1954 рр.
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Цуманський, ф. Р-2685, 69 спр., 1955 – 1964 рр.
Шацький, ф. Р-1978, 10 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1954 рр.
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-1049, 117 спр., 1940, 1944 – 1965 рр.
Ковельський, ф. Р-1947, 229 спр., 1944 – 1969 рр.
Луцький, ф. Р-20, 320 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1968 рр.
Любомльський, ф. Р-487, 38 спр., 1944 – 1954 рр.
Устилузький, ф. Р-3055, 22 спр., 1948 – 1954 рр.

У1939 році почали створюватись відділи комунального господарства. Тимча-
сово припиняли діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської об-
ласті. Поновили свою роботу після визволення області в 1944 році. Відповідно 
до рішення облвиконкому від 22 січня 1955 року № 49 були ліквідовані районні 
відділи комунального господарства та утворені комбінати комунальних підпри-
ємств у районних центрах. 
Керували комунальним господарством, займалися ремонтом будівель та благо-
устроєм населених пунктів області.

Накази, директивні вказівки Волинського обласного відділу комуналь-
ного господарства, рішення, розпорядження виконкомів районних та міських 
Рад депутатів трудящих. Довідки про роботу комунальних підприємств. Ти-
тульні списки капітальних вкладень, кошториси на будівництво споруд, жит-
лових будинків, електростанцій. Списки домоволодінь м. Володимира-Волин-
ського (1940). Акти оцінки основних фондів по кладовищах м. Луцька (1940). 
Доповідна записка про організацію нових кладовищ і використання діючих 
на території м. Луцька (1941). Договори купівлі-продажу житлових будинків 
у м. Луцьку. Генеральні плани комунальних споруд смт Цумань. Виробничо-
фінансові плани. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти. Документи з особового складу Затурцівського, Любомль-
ського, Маневицького районних відділів комунального господарства.

Обласний фонд комунального майна Волинської обласної Ради 
народних депутатів, м. Луцьк
Ф. Р-3508, 7 спр., 1993 – 1994 рр. Опис. Укр. мова.
Утворений відповідно до рішення Волинської обласної Ради народних депутатів 
від 19 грудня 1992 р. № 12/7.
Здійснював державну політику в сфері приватизації комунальної власності, 
виступав орендодавцем майнових комплексів та об’єктів, що є обласною кому-
нальною власністю.
Відповідно до рішення Волинської обласної ради «Про єдину систему органів 
приватизації в області» від 2 листопада 1994 р. № 2/10 обласний фонд комуналь-
ного майна об’єднали з регіональним відділенням Фонду державного майна Ук-
раїни по Волинській області.

Накази з основної діяльності. Положення. Річні статистичні звіти про 
приватизоване майно комунальних підприємств. Штатний розпис.
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Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації 
«Волиньгаз», м. Луцьк
Ф. Р-3155, 850 спр., 1963 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Виробничо-експлуатаційна контора газового господарства «Луцькгаз» була 
створена відповідно до рішень Луцького міськвиконкому від 15 грудня 1962 р. 
№ 705 та Волинського облвиконкому від 31 січня 1963 р. № 76. Згідно з наказом 
Міністерства комунального господарства УРСР від 15 вересня 1972 р. № 332 ви-
робничо-експлуатаційна контора газового господарства «Луцькгаз» була лікві-
дована і створено Волинське обласне виробниче управління по експлуатації га-
зового господарства. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 22 серпня 1975 р. № 400 та наказу Міністерства комунального господарства 
УРСР від 5 вересня 1975 р. № 299 – Волинське виробниче об’єднання газового 
господарства «Волиньгаз» Республіканського об’єднання по газопостачанню і 
газифікації «Укргаз» Міністерства комунального господарства УРСР. Згідно з 
наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству 
від 20 грудня 1991 р. № 50 та рішенням Луцького міськвиконкому від 4 січня 
1992 р. № 7 перейменоване у Волинське державне підприємство по газопос-
тачанню та газифікації «Волиньгаз». Відповідно до розпорядження Луцького 
міськвиконкому від 29 грудня 1994 р. № 387-рв – Відкрите акціонерне товарис-
тво по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз».
Займалося газифікацією міст і сіл області та газопостачанням населення, під-
приємств, установ і організацій.

Накази Волинського обласного відділу комунального господарства, 
Головного управління газового господарства. Накази директора з основної 
діяльності. Статут (1992). Протоколи технічних нарад, рад директорів, зборів 
трудового колективу. Інформації, доповідні записки, довідки про розвиток га-
зового господарства. Виробничо-фінансові плани. Річні плани фінансування 
капітальних вкладень, по праці. Ліміти граничних асигнувань на утримання 
апарату управління. Документи (інформації, ескізи, звіти та ін.) з раціоналі-
зації та винахідництва, про роботу бюро економічного аналізу, первинної ор-
ганізації науково-технічного товариства. Статистичні звіти. Річні звіти про ро-
боту з кадрами. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу 
профспілкового комітету.

Луцька міжобласна виробничо-експлуатаційна контора зрідженого 
газу, м. Луцьк
Ф. Р-2527, 47 спр., 1958 – 1966 рр. Опис. Рос. мова.
Луцька міжобласна газорозподільча станція була створена згідно з рішенням Во-
линського облвиконкому від 15 січня 1959 р. № 25 і наказом обласного відділу 
комунального господарства від 27 січня 1959 року № 13 на базі газового відді-
лу Луцького управління водоканалізації. Згідно з рішенням облвиконкому від 
27 лютого 1961 р. № 198 – передана на баланс Міністерства комунального гос-
подарства УРСР. Відповідно до наказу Міністерства комунального господарства 
УРСР від 27 червня 1961 р. № 224 – Луцька міжобласна контора зрідженого 
газу. Згідно з наказом Республіканського тресту «Укргаз» від 28 лютого 1962 р. 
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№ 34 – Луцька міжобласна виробничо-експлуатаційна контора зрідженого газу 
Республіканського тресту «Укргаз» Головного управління газового господарс-
тва Міністерства комунального господарства УРСР.
Здійснювала газифікацію і постачання зрідженим газом міст і сіл області, конт-
ролювала будівництво й експлуатацію складів для зберігання повних та порож-
ніх балонів і газорозподільчих станцій.

Накази, інструкції Республіканського виробничо-експлуатаційного 
тресту «Укргаз». Накази начальника з основної діяльності (1965 – 1966). Про-
мислово-фінансові плани. Статистичні звіти. Акти документальних ревізій 
фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти.

Волинське обласне управління по комунальному обслуговуванню 
сільського населення «Облсількомунгосп», м. Луцьк
Ф. Р-3397, 175 спр., 1984 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворено відповідно до постанов Ради Міністрів Української РСР від 9 жовтня 
1984 р. № 404, правління Українського міжколгоспного об’єднання по будів-
ництву від 31 жовтня 1984 р. № 160 та обласних зборів уповноважених госпо-
дарств учасників міжгосподарських будівельних, шляхобудівельних і проектної 
організацій та підприємств Волинського обласного міжколгоспного об’єднання 
по будівництву від 13 грудня 1984 р. № 2.
Надавало комунальні послуги сільському населенню.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань виробничих нарад. 
Річні плани комунальних послуг, з праці, виробничо-фінансові плани. Доку-
менти (протоколи, довідки, інформації) засідань техніко-економічної ради. Річ-
ні звіти про охорону праці і техніку безпеки, роботу з кадрами. Статистичні 
звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти управління 
та райсількомунгоспів. Документи (протоколи, плани, звіти та ін.) про роботу 
профспілкового комітету.

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Волинське обласне управління побутового обслуговування 
населення, м. Луцьк
Ф. Р-2327, 1444 спр., 1960 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворене відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України і 
Ради Міністрів Української РСР від 11 жовтня 1960 р. № 1698 та бюро Волин-
ського обкому Компартії України і Волинського облвиконкому від 25 жовтня 
1960 р. № 1140.
Займалося організацією мережі підприємств та наданням побутових послуг на-
селенню області.
Ліквідовано згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів від 22 листо-
пада 1990 р. № 4/5 у зв’язку з утворенням Волинської обласної асоціації підпри-
ємств та організацій побутового обслуговування населення «Волиньсервіс».
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Накази, рішення, постанови Головного управління місцевої промисло-
вості і побутового обслуговування населення при Раді Міністрів УРСР, Мініс-
терства побутового обслуговування УРСР. Накази начальника з основної діяль-
ності. Протоколи виробничих нарад, семінарів. Інформації, довідки, доповідні 
записки про роботу побутового обслуговування. П’ятирічні плани з праці, 
плани організаційно-технічних заходів, реалізації побутових послуг. Зустріч-
ні плани підприємств обслуговування населення області. Інформації, довідки 
про стан побутового обслуговування. Відомості про реалізацію побутових і 
промислових послуг. Річні техніко-економічні показники роботи підприємств. 
Річні статистичні звіти про наявність техніки, про роботу пересувних автомай-
стерень, випуск промислової продукції, про побутове обслуговування насе-
лення. Документи про види послуг, впровадження нової техніки, проведення 
виставок. Дислокація мережі підприємств. Річні аналізи, про виконання норм 
виробітку і стан нормування праці, фінансово-господарської діяльності. Звіти 
про роботу з кадрами. Протоколи засідань балансових комісій. Штатні розпи-
си і кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти управління та підвідомчих 
підприємств. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого 
комітету профспілки.

ОРГАНИ ПРАЦІ

Управління праці та зайнятості населення Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-919, 867 спр., 1944 – 1999 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відділ по евакуації і розселенню українського і польського населення облви-
конкому був утворений для приймання українського населення, яке прибувало з 
території Польщі у Волинську область внаслідок реалізації «Угоди між Урядом 
Української РСР і Польським комітетом Національного визволення по еваку-
ації українського населення з території Польщі і польських громадян з тери-
торії УРСР» відповідно до постанов Ради Народних Комісарів Української РСР і 
Центрального Комітету КП(б)У від 19 вересня 1944 р. № 1237/69, від 23 вересня 
1944 року № 1261. В 1945 р. – відділ реорганізовано у групу, з 1947 р. – група 
по переселенню українського населення Волинського облвиконкому, з 1948 р. 
– Відділ переселення Волинського облвиконкому. Відповідно до постанови 
Ради Міністрів Української РСР від 1 серпня 1955 року № 925, наказу Головного 
управління організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів 
Української РСР від 6 серпня 1955 р. та рішення виконкому Волинської обласної 
Ради депутатів трудящих від 11 серпня 1955 р. № 717 відділ організованого на-
бору облвиконкому і відділ переселення облвиконкому були об’єднані у відділ 
організованого набору робітників і переселення облвиконкому. Згідно з Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР від 5 травня 1967 р. і рішенням сесії 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 6 червня 1967 р. створено від-
діл по використанню трудових ресурсів облвиконкому. Відповідно до Указу Пре-
зидії Верховної Ради Української РСР від 22 грудня 1976 р. «Про перетворення 
відділів виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських 
Рад депутатів трудящих по використанню трудових ресурсів у відділи по праці 
виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад де-
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путатів трудящих» та рішення обласної Ради депутатів трудящих від 30 червня 
1977 р. № 1/33 – відділ по праці виконкому обласної Ради депутатів трудящих. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. № 203 та рішен-
ням обласної Ради народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/3.11 відділ по 
праці облвиконкому був перетворений у відділ по праці і соціальних питаннях 
облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної адміністрації при-
пинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів та згідно з рі-
шенням обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було 
ліквідовано відділ по праці і соціальних питаннях облвиконкому. Згідно з розпо-
рядженням представника Президента України у Волинській області від 24 квіт-
ня 1992 р. № 60 було створено відділ по праці і соціальних питаннях облдержад-
міністрації. Відповідно до розпорядження представника Президента України у 
Волинській області від 27 травня 1992 р. № 138 – управління праці та соціаль-
них питань облдержадміністрації. Згідно з рішенням обласної ради від 2 листо-
пада 1994 р. № 2/3 – управління по праці та трудових ресурсах облвиконкому. На 
підставі рішення обласної ради від 29 липня 1995 р. № 5/8 ліквідовано управлін-
ня по праці та трудових ресурсах облвиконкому. Відповідно до розпорядження 
Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 було 
створене Управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації.

Накази, вказівки Головного управління організованого набору і пересе-
лення при Раді Міністрів УРСР. Накази з основної діяльності. Протоколи засі-
дань виробничих нарад, ради, колегії. Інформації, доповідні записки Головному 
управлінню організованого набору робітників і переселення при Раді Міністрів 
УРСР, облвиконкому з питань організованого набору і переселення. Списки пе-
реселенців з Польщі, Чехословаччини (1946, 1948, 1949, 1955, 1956). Відомості 
про влаштування переселенців з Польщі та Чехословаччини, про кількість пере-
селених сімей у колгоспи і радгоспи Дніпропетровської і Запорізької областей. 
Річні плани організованого набору робітників і переселення, працевлаштування 
молоді, перерозподіл трудових ресурсів. Звіти про виконання плану організо-
ваного набору робітників. Документи (акти, постанови, інформації та ін.) про 
проведення огляду використання трудових ресурсів на підприємствах області, з 
узагальнення і пропаганди передового досвіду, з перевірки умов і охорони праці 
на підприємствах та в організаціях області, перевірки оплати праці робітників за 
роботу у шкідливих умовах праці. Аналітичні таблиці щодо розрахунків трудо-
вих ресурсів у колгоспах і радгоспах області. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний центр зайнятості, м. Луцьк
Ф. Р-3564, 32 спр., 1991 – 1994 рр. Опис. Укр. мова.

Утворений відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР «Про ство-
рення державної служби зайнятості в Українській РСР» від 21 грудня 1990 р. 
№ 381 та рішення облвиконкому від 21 січня 1991 р. № 11.
Розробляв та здійснював заходи щодо реалізації державної політики зайнятості, 
які забезпечують зайнятість працездатного населення та матеріальну допомогу 
громадянам у разі безробіття.



446

Державний архів Волинської області

Накази з основної діяльності. Інформації центрів зайнятості про пра-
цевлаштування молоді. Річні статистичні звіти про працевлаштування і зай-
нятість населення обласного та районних центрів. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Річні бухгалтерські звіти обласного та районних центрів.

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Управління соціального захисту населення Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-13, 2198 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У 1939 році був утворений відділ соціального забезпечення. Тимчасово при-
пиняв свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. 
Відновив роботу після визволення області в 1944 році. У зв’язку із створен-
ням обласної державної адміністрації припинено діяльність виконкому обласної 
Ради народних депутатів та згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів 
від 23 квітня 1992 р. № 9/13 було ліквідовано відділ соціального забезпечення 
облвиконкому. Відповідно до розпорядження представника Президента України 
у Волинській області від 24 квітня 1992 р. № 60 було утворено відділ соціально-
го забезпечення облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням представника 
Президента України у Волинській області від 27 травня 1992 р. № 138 відділ 
соціального забезпечення облдержадміністрації перейменований в управління 
соціального забезпечення облдержадміністрації. Відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 30 серпня 1993 р. № 678 – Управління соціально-
го захисту населення облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому. Згідно 
з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 
1995 р. № 232 створене управління соціального захисту населення облдержад-
міністрації.
Здійснювало призначення і виплату пенсій по інвалідності і старості, забезпе-
чувало матеріальну виплату, допомогу дітям-сиротам, багатодітним і одиноким 
матерям, контролювало роботу районних відділів соціального забезпечення.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань 
колегії. Інформації і довідки про виконання наказів Міністерства соціально-
го забезпечення УРСР. Протоколи засідань комісії про розподіл пенсіонерів у 
будинки інвалідів, стенограми зборів працівників відділу і системи органів со-
ціального забезпечення. Інформація про хід перевірки особових карток пенсіо-
нерів області і книги обліку пенсіонерів. Директивні вказівки Міністерства 
соціального забезпечення УРСР Волинському обласному відділу соціального 
забезпечення, інформації про призначення і виплату пенсій членам колгоспів 
(1970 – 1972). Положення про порядок призначення і виплати державних пенсій 
(1956). Документи (рішення, звіти) з організації будинків інвалідів області 
(1958). Виробничі фінансові плани будинків інвалідів області (1966 – 1967). 
Річні звіти з основної діяльності, по кадрах, призначення державної допомо-
ги багатодітним і одиноким матерям, звіти кас взаємодопомоги, про роботу 
лікарсько-трудових експертних комісій. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти обласного управління та будин-
ків-інтернатів, допоміжних господарств. Документи (протоколи, кошториси, 
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звіти) про роботу профспілкового комітету. Особові справи пенсіонерів (1939 
– 1941). Пенсійні справи персональних пенсіонерів місцевого значення. (1941, 
1944 – 1991).

Відділи соціального забезпечення виконкомів районних та міських 
рад народних депутатів
31 фонд, 3195 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1969 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Берестечківський, ф. Р-2206, 9 спр., 1948 – 1959 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-723, 110 спр., 1944 – 1965 рр.
Голобський, ф. Р-1941, 17 спр., 1944 – 1945, 1948 – 1950, 1952 – 1954 рр.
Головнянський, ф. Р-1896, 11 спр., 1950 – 1954, 1956 – 1958 рр.
Горохівський, ф. Р-2384, 131 спр., 1944 – 1966 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1936, 10 спр., 1948, 1950 – 1953 рр.
Затурцівський, ф. Р-2111, 6 спр., 1944 – 1947 рр.
Іваничівський, ф. Р-1636, 124 спр., 1944 – 1955 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-2055, 167 спр., 1944 – 1968 рр.
Ківерцівський, ф. Р-2932, 75 спр., 1946 – 1953, 1958 – 1967 рр.
Ковельський, ф. Р-2307, 88 спр., 1945 – 1968 рр.
Локачинський, ф. Р-2115, 74 спр., 1952 – 1962, 1965 – 1969 рр.
Луківський, ф. Р-2082, 51 спр., 1944 – 1953 рр.
Любешівський, ф. Р-2005, 20 спр., 1944 – 1962 рр.
Любомльський, ф. Р-485, 197 спр., 1944 – 1968 рр.
Маневицький, ф. Р-638, 98 спр., 1944 – 1955 рр.
Оваднівський, ф. Р-2167, 50 спр., 1948 – 1957 рр.
Олицький, ф. Р-888, 63 спр., 1944 – 1952 рр.
Ратнівський, ф. Р-2003, 47 спр., 1948 – 1968 рр.
Рожищенський, ф. Р-2113, 185 спр., 1944 – 1967 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-2085, 34 спр., 1944 – 1958 рр.
Старовижівський, ф. Р-2620, 153 спр., 1944 – 1962 рр.
Теремнівський, ф. Р-583, 168 спр., 1944 – 1956 рр.
Торчинський, ф. Р-2112, 110 спр., 1944 – 1962 рр.
Турійський, ф. Р-2854, 60 спр., 1951 – 1968 рр.
Устилузький, ф. Р-988, 79 спр., 1944 – 1955 рр.
Цуманський, ф. Р-454, 64 спр., 1944 – 1953 рр.
Шацький, ф. Р-1692, 46 спр., 1950 – 1962 рр.
Міські:
Ковельський, ф. Р-1948, 144 спр., 1946 – 1969 рр.
Луцький, ф. Р-12, 724 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1948 рр.
Нововолинський, ф. Р-1754, 80 спр., 1959 – 1967 рр.

Утворені в 1939 році. Тимчасово припиняли діяльність під час нацистської оку-
пації Волинської області. Поновили свою діяльність після визволення області в 
1944 році.
Займались питаннями соціального забезпечення різних категорій населення, на-
рахуванням і виплатою пенсій та допомог.

Постанови виконкомів Волинської обласної, районних та міських рад 
депутатів трудящих. Протоколи засідань комісії про призначення грошової 
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допомоги родинам військовослужбовців, багатодітним та одиноким мате-
рям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам праці по Любомльсько-
му, Маневицькому, Олицькому, Теремнівському, Цуманському районах; лі-
карсько-трудової експертної комісії по Володимир-Волинському, Олицькому, 
Теремнівському районах. Звіти про роботу відділів соціального забезпечення 
та лікарсько-трудових експертних комісій по Любомльському і Олицькому 
районах. Звіти про трудовлаштування інвалідів Великої Вітчизняної війни. 
Статистичні звіти про кількість пенсіонерів та їх трудовлаштування по Лю-
бомльському (1945 – 1946), Маневицькому (1944 – 1946), Олицькому (1951), 
Цуманському (1945) районах. Штатні розписи, кошториси витрат та річні бух-
галтерські звіти. Акти обстеження роботи відділів соціального забезпечення 
Маневицького (1945) і Теремнівського (1950 – 1952) районів.

Волинське обласне управління Пенсійного фонду України, м. Луцьк
Ф. Р-3533, 36 спр., 1991 – 1994 рр. Опис. Укр. мова.
Волинський обласний філіал Українського республіканського відділення 
Пенсійного фонду СРСР був утворений відповідно до постанови Ради Міністрів 
Української РСР і Ради Федерації незалежних профспілок України «Про утво-
рення Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР» від 
21 грудня 1990 р. № 380 та постанови виконкому Волинської обласної Ради на-
родних депутатів, Ради федерації профспілок області від 25 січня 1991 р. № 14. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Пенсійного 
фонду України» від 28 січня 1992 р. № 39 створене Волинське обласне управлін-
ня Пенсійного фонду України.
Забезпечувало фінансування витрат на виплату пенсій відповідно до законів Ук-
раїни «Про пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», здійснювало контроль, 
облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду на території області, разом 
з обласною податковою інспекцією здійснювало контроль за своєчасним і пра-
вильним надходженням страхових внесків до Пенсійного фонду.

Накази з основної діяльності. Положення. Бюджет Пенсійного фонду. 
Річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, про використання іно-
земної валюти бюджетними установами, про ревізорську роботу. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Управління у справах захисту населення від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС Волинської обласної державної адміністрації, 
м. Луцьк
Ф. Р-3518, 67 спр., 1992 – 1999 рр. Опис. Укр. мова.
Відділ по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при облвиконкомі 
був утворений згідно з рішенням облвиконкому від 20 листопада 1991 р. № 246 
у зв’язку з великим обсягом робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катас-
трофи у північних районах області та утворенням Міністерства у справах захис-
ту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України. Відповідно 
до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 
23 квітня 1992 р. № 53 відділ по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС при облви-
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конкомі був ліквідований. Згідно з розпорядженням представника Президента 
України у Волинській області від 18 травня 1992 р. № 105 було створено Управ-
ління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому. Відповідно до розпорядження 
Волинської обласної державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 – уп-
равління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС облдержад-
міністрації.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань колегії. Інформації і 

довідки Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи про проведення роботи з 
питань захисту населення області. Плани роботи. Програми робіт з уточнення 
радіаційного стану на забруднених територіях області. Переліки об’єктів будів-
ництва, пов’язаного з ліквідацією наслідків катастрофи на ЧАЕС. Статистичні 
звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Волинське обласне відділення Фонду України соціального захисту 
інвалідів, м. Луцьк
Ф. Р-3566, 19 спр., 1992 – 1994 рр. Опис. Укр. мова.
Створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 18 
липня 1991 року № 92 «Про створення Фонду Української РСР соціального за-
хисту інвалідів» та рішення облвиконкому від 30 грудня 1991 р. № 274.
Здійснювало соціальний захист інвалідів на території області.

Протоколи засідань правління. Положення про обласне відділення (1993). 
Річні плани роботи. Документи (інформації, довідки, доповіді та ін.) про робо-
ту відділення. Інформації Фонду України, обласній прокуратурі про недоліки у 
соціальному забезпеченні інвалідів. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні 
бухгалтерські звіти.

ДЕРЖАВНЕ І КООПЕРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ

Волинська обласна дирекція Національної акціонерної страхової 
компанії «Оранта», м. Луцьк
Ф. Р-14, 1356 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне управління державного страхування було створене від-
повідно до постанови Ради Народних Комісарів Союзу РСР «Про організацію 
державного страхування у Волинській, Дрогобицькій, Львівській, Ровенській, 
Станіславській і Тернопольській областях Української РСР та Барановицькій, 
Білостоцькій, Брестській, Вілейській і Пінській областях Білоруської РСР» від 
19 березня 1940 р. Тимчасово припиняло діяльність у зв’язку з нацистською 
окупацією Волинської області. Відновило свою роботу після визволення області 
в 1944 році. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 28 грудня 1948 року 
№ 4864 – Управління державного страхування Волинської області. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1991 р. № 272 і рішення 
Української державної страхової комерційної організації від 23 грудня 1991 р. 
№ 1 – Волинська обласна дирекція Української державної страхової комерцій-
ної організації. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 
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1993 р. № 709 – Волинська обласна дирекція Національної акціонерної страхо-
вої компанії «Оранта».
Здійснювало проведення державного страхування майна і особистого життя 
громадян та виплату страхових коштів, керувало роботою районних страхових 
інспекцій.

Накази, розпорядження Головного управління державного страхування 
СРСР і УРСР. Накази начальника з основної діяльності. Доповідні записки 
про роботу по державному страхуванню. Протоколи виробничих нарад. Річні 
плани надходження страхових платежів. Журнали реєстрації заяв про виплату 
страхових сум, пенсій, викупів і позик по особистому страхуванню, змін стра-
хових сум по договорах страхування життя. Річні звіти обласного управління, 
районних і міських інспекцій про виконання плану по державному страхуван-
ню. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські 
звіти. Документи про роботу профспілкового комітету (протоколи, кошториси, 
звіти). Особові справи працівників (1939 – 1941).

Виконавча дирекція Волинського обласного відділення Фонду 
соціального страхування України, м. Луцьк
Ф. Р-3506, 36 спр., 1991 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Була створена відповідно до постанов Ради Міністрів Української РСР і Ради 
Федерації незалежних профспілок України від 11 лютого 1991 року № 25 та 
Ради федерації профспілок Волинської області від 3 квітня 1991 року.
Здійснювала спільно з галузевими органами профспілок заходи із забезпечення 
фінансування видатків в області на виплату допомоги відповідно до чинного за-
конодавства, а також на санаторно-курортне лікування і відпочинок трудящих та 
членів їх сімей, контроль правильності використання коштів соціального стра-
хування.

Протоколи засідань правління. Бюджети соціального страхування. Штат-
ні розписи, кошториси витрат. Річні звіти по бюджету державного соціального 
страхування.

Волинська міжобласна каса взаємного страхування кооперації
інвалідів «Міжоблінстрахкаса», м. Луцьк
Ф. Р-1018, 34 спр., 1944 – 1952 рр. Описи. Рос. мова.
У 1944 році була створена Волинська обласна каса взаємного страхування і 
взаємодопомоги кооперації інвалідів «Облінстрахкаса». Згідно з постановами 
ІІІ пленуму правління Української спілки взаємного страхування і взаємодопо-
моги кооперації інвалідів «Укрінстрахкаси» від 17 листопада 1949 року та роз-
ширеного засідання президії Волинської облінстрахкаси від 17 грудня 1949 року 
реорганізовано у Волинську міжобласну касу взаємного страхування кооперації 
інвалідів «Міжоблінстрахкаса».
Здійснювала нагляд за умовами праці членів артілей, за одержанням обов’язкових 
постанов у галузі техніки безпеки, промислової санітарії і гігієни, тривалості 
робочого дня, сприяла поліпшенню лікувально-профілактичної допомоги, нада-
вала допомогу членам артілей.
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Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1952 року 
№  9651-р об’єднана з Волинською обласною касою взаємного страхування і 
взаємодопомоги промислової кооперації «Облпромстрахкаса».

Постанови, директивні вказівки Української спілки кас взаємного стра-
хування членів артілей кооперації інвалідів. Протоколи пленумів, засідань 
правління. Статути (1944, 1950). Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бух-
галтерські звіти. Документи з особового складу (накази, особові справи, осо-
бові рахунки).

Волинська рада кооперативного страхування членів артілей 
промислової кооперації і кооперації інвалідів «Облпромстрахрада», 
м. Луцьк
Ф. Р-368, 247 спр., 1944 – 1960 рр. Описи. Рос. мова.
У 1944 році була створена Волинська обласна каса взаємного страхування і взає-
модопомоги промислової кооперації «Облпромстрахкаса». Відповідно до роз-
порядження Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1952 року № 19651-р – Волин-
ська рада кооперативного страхування членів артілей промислової кооперації і 
кооперації інвалідів «Облпромстрахрада».
Займалася питаннями кооперативного страхування членів артілей.
Ліквідована відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України 
і Ради Міністрів Української РСР від 11 жовтня 1960 р. № 1698 та бюро Во-
линського обкому Компартії України і Волинського облвиконкому від 25 жовтня 
1960 р. № 1140.

Постанови, директивні вказівки Української спілки кас взаємного страху-
вання та взаємодопомоги промислової кооперації. Протоколи з’їздів, засідань 
правління, зборів уповноважених. Статут (1952). Річні звіти з оргмасової робо-
ти, охорони праці, тимчасової непрацездатності. Статистичні звіти. Акти до-
кументальних ревізій. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти. Акти про нещасні випадки. Документи з особового складу (накази, осо-
бові справи, особові рахунки).

ПЛАНУВАННЯ

Головне управління з питань економіки і власності Волинської 
облдержадміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-677, 2910 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Обласна планова комісія при Волинському облвиконкомі утворена в грудні 
1939 р. Положення про планові комісії при виконавчих комітетах обласних Рад 
депутатів трудящих УРСР затверджене постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 
13.11.1944 р. № 1558. Підпорядковувалась виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих і Державній плановій комісії при РНК УРСР, з березня 1946 р. – Де-
ржавній плановій комісії Ради Міністрів УРСР. Відповідно до рішення сьомої 
сесії обласної Ради народних депутатів 20 скликання від 05.10.1988 р. № 7/2 
«Про схему управління народним господарством Волинської області», рішення 
облвиконкому від 29.12.1988 р. № 275 на базі планової комісії створено головне 
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планово-економічне управління облвиконкому. Відповідно до рішення облас-
ної Ради від 7 лютого 1991 р. № 5/10.6 головне планово-економічне управління 
облвиконкому реорганізоване у планово-економічне управління облвиконкому. 
Згідно з рішенням обласної Ради від 23.04.1992 р. № 9/13 планово-економіч-
не управління облвиконкому ліквідоване. Відповідно до розпорядження пред-
ставника Президента України у Волинській області від 24 квітня 1992 року 
№ 60 утворено комітет економіки та ринку облдержадміністрації, а відповідно 
до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 
27 травня 1992 року № 138 перейменований в управління економіки та ринку 
облдержадміністрації, згідно з рішенням Волинської обласної ради від 2 листо-
пада 1994 р. № 2/3 – управління економіки та ринку облвиконкому. Відповідно 
до розпорядження облдержадміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 «Про утво-
рення відділів, управлінь та інших підрозділів обласної державної адміністра-
ції і затвердження граничної чисельності їх працівників» утворене управління 
економіки облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням Волинської обл-
держадміністрації від 18 червня 1998 р. № 298 «Про внесення змін до структури 
обласної державної адміністрації» управління економіки ліквідоване, на його 
базі створене управління з питань економіки і власності облдержадміністрації. 
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 21 липня 1998 р. № 372 
це управління перейменоване на Головне управління з питань економіки і влас-
ності облдержадміністрації.
Здійснювало розроблення перспективних, річних і квартальних планів розвит-
ку народного господарства області, займалося питаннями раціонального вико-
ристання природних ресурсів, керувало роботою міських і районних планових 
комісій.

Постанови РМ УРСР і ЦК КПУ, директивні вказівки Державної планової 
комісії УРСР, розпорядження Львівського раднаргоспу; постанови райвикон-
комів про затвердження складу районних планових комісій (1945). Накази з 
основної діяльності. Протоколи засідань, постанови планової комісії, колегії 
головного планово-економічного управління, управління економіки та ринку; 
протоколи технічних нарад. Річні та п’ятирічні плани відбудови і розвитку на-
родного господарства Волинської області (1945 – 1950). Проекти п’ятирічних 
планів розвитку народного господарства (по галузях). Річні плани розвитку 
місцевої та харчової промисловості, сільського господарства, капітального 
будівництва, народної освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі, побутового 
обслуговування; газифікації і електрифікації області. Плани розвитку народ-
ного господарства районів області, підсумки їх виконання. Статистико-еконо-
мічні характеристики Волинської області, районів, м. Луцька. Списки хуторів 
і карти районів Волинської області (1948). Директивні вказівки Держплану 
УРСР, доповідні записки РМ УРСР, листування про ліквідацію та об’єднання 
промислових підприємств (1951, 1953). Довідки, інформації про хід вико-
нання народногосподарських планів; про господарську діяльність колгоспів і 
радгоспів; газифікацію і електрифікацію сільського господарства, відселення 
з хуторів (1963 – 1965, 1969); з охорони природи і раціонального використан-
ня природних ресурсів. Книги паспортизації озер у колгоспах області (1957). 
Справи з відведення земельних ділянок під будівництво ставка рибгоспу «Не-
свіч» і створення комбінату (1957). Листування з Держпланом УРСР, інфор-
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мації, довідки, доповідні записки про механізацію і автоматизацію виробни-
чих процесів і впровадження нової техніки на підприємствах області (1960 
– 1962); з питань науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності 
праці, економії матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів у промисло-
вості та будівництві. Документи (листування, інформації, показники) про стан 
розвитку підприємництва в області, ринкової інфраструктури. Інвестиційний 
паспорт Волинської області (1996). Перелік підприємств області, які мають 
інвестиційні проекти (1996). Документи про роботу відділу у справах розде-
ржавлення власності і демонополізації виробництва: положення про відділ, 
інформації Міністерству економіки України про приватизацію підприємств, 
аналітичні звіти про результати секторного аналізу економіки області, штатні 
розписи, річні бухгалтерські звіти (1992 – 1995). Документи управління май-
ном області: накази з основної діяльності, положення про управління, штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти (1996 – 1998). Матеріали 
щодо будівництва сільських електростанцій (1950 – 1952), схема генерального 
плану відбудови і реконструкції м. Володимира-Волинського (1948), техніч-
ний проект залізничної гілки Голоби – Радошин Ковельської залізниці (1948). 
Матеріали (розпорядження, протоколи нарад, листування з Держпланом УРСР, 
довідки) про відведення земель під газопровід Дашава – Мінськ (1958), про 
будівництво картонно-руберойдового (1966 – 1973), підшипникового (1969) 
заводів у м. Луцьку, про забудову села Кортеліси Ратнівського району (1967 
– 1971). Генеральний план м. Луцька, розширення і реконструкція каналізації, 
водопровідних мереж (1962 – 1963). Карти Волинської області (1962). Схеми 
районного планування районів Волинської області (1970 – 1975). Річні плани 
виробництва товарів народного споживання, освоєння нових видів продукції, 
використання вторинної сировини; заготівлі сільськогосподарських продуктів, 
звіти про їх виконання; інформації про поставку товарів на експорт. Проекти 
планів, річні плани матеріально-технічного постачання області. Плани, титуль-
ні списки капітального будівництва по об’єктах житлово-комунального госпо-
дарства, проектно-вишукувальних робіт; проекти планів створення і розвит-
ку зелених зон міст Луцька, Ковеля, Володимира-Волинського (1959 – 1965). 
Довідки, інформації, звіти про будівництво соціально-культурних об’єктів, 
шкіл, дошкільних закладів, об’єктів охорони здоров’я, житлове будівництво. 
Плани капітального будівництва союзних і союзно-республіканських органі-
зацій. Звіти про виконання народно-господарського плану (1944). Акти обліку 
збитків, заподіяних нацистськими окупантами колгоспам Волинської області 
(1945); матеріали з обліку будівель, зруйнованих у період Великої Вітчизняної 
війни (1953). Звіти про стан кадрів планових комісій. Річні звіти про державну 
та кооперативну торгівлю; з кінофікації, народної освіти, фізкультури і спорту, 
охорони здоров’я і соціального забезпечення, про діяльність театрів і філар-
монії. Довідки, інформації про перехід робітників і службовців на 5-ти денний 
робочий тиждень (1967), про ліквідацію наслідків стихійних лих та завданих 
ними збитків народному господарству області (1960, 1969); виплату пільг і ком-
пенсацій потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи; виконання заходів 
з метою запобігання масовому безробіттю, стан заборгованості за споживчу 
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продукцію, кредитування сімей для придбання житла (1996). Статистичні звіти 
про чисельність пенсіонерів і суми призначених їм пенсій. Штатні розписи, 
кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські звіти. 
Документи про роботу профспілки (плани роботи, протоколи загальних зборів 
і засідань місцевого комітету, кошториси, статистичні та фінансові звіти).

Управління економіки райдержадміністрацій 
(Планові комісії райвиконкомів)
17 фондів, 2146 спр., 1944 – 2003 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Володимир-Волинського райвиконкому, ф. Р-2262, 50 спр., 1955 – 1960, 1964 
– 1969, 1973 – 1988 рр.
Горохівського райвиконкому, ф. Р-1857, 216 спр., 1959 – 1991 рр.
Іваничівської райдержадміністрації, ф. Р-1638, 218 спр., 1953 – 1956, 1967 
– 1998 рр.
(з 08.05.1992 р. – відділ економіки, прогнозування, розвитку території та сприян-
ня ринку Іваничівської райдержадміністрації, з 13.09.1994 р. – відділ соціально-
економічного розвитку Іваничівського райвиконкому, з 22.12.1995 р. – управлін-
ня економіки, з 06.07.1998 р. – управління економіки та власності Іваничівської 
райдержадміністрації)
Камінь-Каширської райдержадміністрації, ф. Р-2357, 141 спр., 1953 – 1992 рр.
Ківерцівського райвиконкому, ф. Р-3377, 34 спр., 1960 – 1965, 1969 – 1979, 
1981 рр.
Ковельської райдержадміністрації, ф. Р-1523, 202 спр., 1950 – 1951, 1953 – 1998 рр.
(з 13.05.1992 р. – відділ соціально-економічного розвитку, з 02.06.1992 р. – управ-
ління соціально-економічного розвитку Ковельської райдержадміністрації, з 
1994 р. – Ковельського райвиконкому, з 15.12.1995 р. – управління економіки, 
з 24.06.1998 р. – управління з питань економіки та власності Ковельської рай-
держадміністрації).
Колківського райвиконкому, ф. Р-2013, 14 спр., 1946 – 1950, 1954 – 1956, 1958, 
1961 – 1962 рр.
Локачинської райдержадміністрації, ф. Р-1289, 106 спр., 1947 – 1962, 1965 
– 1992 рр.
Луцької райдержадміністрації, ф. Р-1224, 144 спр., 1949 – 1962, 1967 – 1972, 
1975 – 1982, 1984 – 1992 рр. (з 22.06.1992 р. – відділ соціально-економічного 
розвитку Луцької райдержадміністрації).
Любешівської райдержадміністрації, ф. Р-1132, 144 спр., 1946 – 1962, 1965 
– 1994 рр.
(з 28.05.1992 р. – відділ економіки, прогнозування, розвитку території та спри-
яння ринку Любешівської райдержадміністрації, з 1994 р. – Любешівського рай-
виконкому).
Любомльської райдержадміністрації, ф. Р-2413, 327 спр., 1944 – 1950, 1954 
– 1979, 1981 – 1994 рр.
(з 16.05.1992 р. – відділ соціально-економічного розвитку Любомльської рай-
держадміністрації, з 1994 р. – Любомльського райвиконкому).
Маневицької райдержадміністрації, ф. Р-2846, 87 спр., 1965 – 1994 рр.
(з 28.05.1992 р. – відділ соціально-економічного розвитку Маневицької рай-
держадміністрації, з 1994 р. – Маневицького райвиконкому).
Ратнівської райдержадміністрації, ф. Р-2951, 153 спр., 1965 – 2003 рр.
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(з 28.04.1992 р. – управління соціально-економічного розвитку Ратнівської рай-
держадміністрації, з 15.11.1994 р. – відділ соціально-економічного розвитку Рат-
нівського райвиконкому, з 20.12.1995 р. – управління економіки, з 30.06.1998 р. 
– управління з питань економіки і власності, з 30.07.1999 р. – управління еконо-
міки Ратнівської райдержадміністрації).
Рожищенського райвиконкому, ф. Р-3080, 75 спр., 1965 – 1989 рр.
Старовижівської райдержадміністрації, ф. Р-3443, 102 спр., 1967 – 1999 рр.
(з 05.05.1992 р. – відділ економіки, прогнозування, розвитку території та спри-
яння ринку, з червня 1992 р. – відділ соціально-економічного розвитку Старови-
жівської райдержадміністрації, з 1994 р. – райвиконкому, з 1995 р. – райдержад-
міністрації, з 03.01.1996 р. – управління економіки, з 31.08.1998 р. – управління 
з питань економіки та власності Старовижівської райдержадміністрації).
Теремнівського райвиконкому, ф. Р-1225, 15 спр., 1952 – 1958 рр.
Турійської райдержадміністрації, ф. Р-3087, 118 спр., 1960 – 1963, 1965 – 1997 рр.
(з 15.05.1992 р. – управління соціально-економічного розвитку Турійської рай-
держадміністрації, з 19.08.1994 р. – відділ економіки і підприємництва Турій-
ського райвиконкому, з 19.12.1995 р. – управління економіки Турійської рай-
держадміністрації).

Утворені в кінці 1939 р. як планові комісії. Положення про районні та міські 
планові комісії затверджено постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 13.11.1944 
№ 1558. Діяли на правах відділів виконавчих комітетів районних рад депутатів 
трудящих, з 1959 р. – стали самостійними відділами. Підпорядковувалися рай-
виконкомам і обласній плановій комісії. 
Складали територіальні плани розвитку районного господарства: перспективні, 
річні і квартальні плани, включаючи промисловість, сільське господарство, про-
мислову і споживчу кооперацію; здійснювали контроль і нагляд за виконанням 
затверджених планів; подання висновків до райвиконкомів на проект районних 
бюджетів; розроблення заходів щодо збільшення виробництва товарів широкого 
вжитку з місцевої сировини і матеріалів.

Постанови, рішення, розпорядження бюро райкомів партії і виконкомів 
Горохівської (1968 – 1971), Іваничівської (1971 – 1972), Локачинської (1955, 
1960 – 1962, 1965 – 1967), Луцької (1959, 1967 – 1968) районних Рад депутатів 
трудящих Директивні вказівки обласної планової комісії. Постанови і рішен-
ня, протоколи засідань районних планових комісій. Положення про управління 
економіки (1995). Перспективні та річні плани розвитку народного, сільського 
і міського господарства, капітального, індивідуального житлового будівництва, 
випуску валової продукції місцевої промисловості і сільського господарства, 
розвитку народної освіти та охорони здоров’я, благоустрою населених пун-
ктів. Контрольні цифри до планів розвитку народного господарства районів. 
П’ятирічні плани розвитку народного господарства, культури. Проект семи-
річного плану соціально-культурного будівництва на 1964 – 1970 рр. Плани 
газифікації м. Володимира-Волинського (1969), радіофікації Іваничівського 
району (1956 – 1960), закупівлі сільськогосподарської продукції, державної 
торгівлі в містах і районах, працевлаштування молоді. План водопостачання 
Горохівського району (1983). Державні плани посіву озимих і ярих культур 
по колгоспах, звіти про їх виконання. Перспективний план будівництва ав-
томобільних доріг з твердим покриттям (1976 – 1980). Заходи з економії та 
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використання паливно-енергетичних ресурсів. Титульні списки будівництва в 
колгоспах. Соціалістичні зобов’язання колгоспів, механізаторів і спеціалістів 
сільського господарства, колективів підприємств і організацій. Колективні до-
говори підприємств, установ та організацій у районах, сільськогосподарських 
підприємств. Листування з обласною плановою комісією з питань розвитку 
народного господарства, комунального господарства, будівництва Любешівсь-
кої гідроелектростанції (1950), перебудови культурно-освітніх установ, роботу 
шкіл, працевлаштування молоді, будівництва в колгоспах. Матеріали (рішення, 
протоколи зборів, списки, плани) про перехід робітників і службовців підпри-
ємств і організацій на п’ятиденний робочий тиждень (1967). Підсумки виконан-
ня річних планів розвитку народного господарства, господарської діяльності 
колгоспів. Списки кооперативів і малих підприємств, основні показники їх 
діяльності. Документи (договори купівлі-продажу, акти оцінки вартості майна, 
інвентаризаційні описи) з приватизації державного майна. Документи (заяви, 
довідки, ліцензії, сертифікати) на право здійснення підприємницької діяль-
ності державних підприємств, акціонерних товариств і фірм, заготівельних 
баз, районних і сільських споживчих товариств та ін. Інформації, довідки, звіти 
про виконання планів соціально-економічного розвитку районів, електрифіка-
ції, газифікації населених пунктів, побутового обслуговування населення, то-
варообігу; про фінансово-господарську діяльність промислових підприємств і 
організацій, про роботу комунальних служб, будівництво соціально-культур-
них об’єктів. Основні показники економічного і соціального розвитку районів. 
Аналізи впровадження досягнень науково-технічного прогресу на промисло-
вих підприємствах, автотранспорті, в будівельних організаціях. Техніко-еконо-
мічні характеристики районів: площа, населення, трудові ресурси, водні ресур-
си, енергетика та промисловість. Статистичні дані про кількість господарств і 
населення в районах області. Відомості про кількість хуторів, що підлягають 
переселенню. Плани переселення колгоспників у південні області УРСР та за 
межі республіки. Документи про охорону праці і техніку безпеки. Звіти про 
виконання кошторисів видатків. Плани, зведення, листування про переселення 
громадян у східні області України (1954). Штатні розписи, кошториси витрат. 
Документи з особового складу Колківської (1954 – 1955) і Теремнівської (1952 
– 1957) районних планових комісій. Списки населених пунктів, знищених на-
цистськими окупантами в роки Великої Вітчизняної війни. Зведені дані про 
збитки, завдані господарствам районів внаслідок стихійних лих.

Планові комісії виконкомів міських рад
4 фонди, 786 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинської, ф. Р-3303, 47 спр., 1975 – 1997 рр.
(з 08.05.1992 р. – відділ економіки, з 26.07.1994 р. – відділ економіки і торгівлі 
Володимир-Волинського міськвиконкому).
Ковельської, ф. Р-1863, 209 спр., 1958 – 1995 рр.
(з 19.06.1992 р. – відділ економічного розвитку території і комунальної власності 
Ковельського міськвиконкому, з 16.09.1993 р. – відділ економічного розвитку 
території Ковельської міської адміністрації, з 19.07.1994 р. – відділ економіки 
Ковельського міськвиконкому).
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Луцької, ф. Р-1426, 344 спр., 1944 – 1965, 1967 – 1998 рр.
(з 12.04.1990 р. – планово-економічний відділ, з 05.03.1992 р. – управління 
економіки та розвитку територій, з 01.03.1994 р. – відділ економіки та ринку, з 
04.08.1998 р. – управління економіки Луцького міськвиконкому).
Нововолинської, ф. Р-2625, 186 спр., 1959 – 1998 рр.
(з 16.07.1992 р. – управління економіки та ринкових відносин Нововолинського 
міськвиконкому).

Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 13.11.1944 р. № 1558 затверджено по-
ложення про районні та міські планові комісії. Діяли на правах відділів виконав-
чих комітетів міських рад депутатів трудящих, з 1959 р. – стали самостійними 
відділами. Підпорядковувалися міськвиконкомам і обласній плановій комісії.
Головні завдання: реалізація соціально-економічної політики держави, прогно-
зування та внесення пропозицій з питань комплексного соціально-економічного 
розвитку міст, контроль за їх здійсненням, сприяння формуванню ринкових від-
носин на підприємствах і в організаціях усіх галузей господарства.

Вказівки Держплану УРСР про будівництво (1959), обласної планової 
комісії. Рішення міськвиконкомів про додаткове виробництво товарів народ-
ного споживання на підприємствах. Постанови планових комісій. Протоколи 
засідань планових комісій. Положення про планову комісію (1961). П’ятирічні, 
річні плани розвитку народного і місцевого господарства, соціально-культур-
ного розвитку міст. Довідки про будівництво м. Нововолинська (1960). Плани 
з виробництва товарів народного споживання, надання платних послуг насе-
ленню, благоустрою та озеленення міст. Листування з РМ УРСР, Держпланом 
УРСР, Волинським облвиконкомом, облпланом з питань планування, фінан-
сово-господарської діяльності, розвитку народного господарства, капіталь-
ного будівництва, будівництва культурно-освітніх установ, роботу шкіл, про 
об’єднання артілей м. Луцька (1953), з питань медичного обслуговування на-
селення м. Ковеля, будівництва електростанції (1960). Довідки про результати 
аналізів виконання планів економічного і соціального розвитку міст. Аналізи 
господарської діяльності підприємств. Звіти про виконання виробничих планів 
промисловими підприємствами, випуску валової продукції, державних планів 
капітального будівництва та побутового обслуговування населення, торгів-
лі. Довідки та звіти про житловий фонд, стан державного та індивідуального 
житлового будівництва в м. Ковелі (1958 – 1968), газифікацію міста (1961). 
Матеріали передавання відомчого житлового фонду (пропозиції, акти, листу-
вання) у фонд Ковельської міської Ради. Акти приймання в експлуатацію закін-
ченого будівництва. Економічна характеристика м. Володимира-Волинського 
(1977 – 1978, 1980 – 1982), м. Ковеля (1964 – 1989), м. Луцька (1940 – 1944, 
1966 – 1971), м. Нововолинська (1968 – 1969, 1971). Паспорт м. Луцька (1945 
– 1965). Розрахунки і перспективи газифікації м. Луцька (1957, 1963 – 1965). 
Програма соціально-економічного розвитку шахтарських міст і селищ Украї-
ни на період до 2000 року (1990). Документи про підготовку до святкування 
900-річчя м. Луцька (накази, заходи, інформації, довідки) (1985). Відомості про 
працевлаштування молоді, електрифікацію, газифікацію, побутове обслугову-
вання населення. Протоколи, плани, звіти комісії з контролю за дотриманням 
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цін і правил торгівлі; комісії з контролю за виробництвом і поставкою ринку 
товарів народного споживання. Документи про охорону праці і техніку без-
пеки на підприємствах (рішення, доповідні, інформації), про обслуговування 
населення міст автотранспортом. Матеріали (постанови, пропозиції, звіти) 
про перехід робітників і службовців на п’ятиденний робочий тиждень (1967). 
Документи про соціалістичне змагання (постанови, показники, підсумки), про 
надання шефської допомоги колгоспам (заходи, інформації, списки). Акти ко-
місій про завдані збитки внаслідок стихійних лих (1969, 1992, 1994). Статис-
тичні дані про перерахування коштів на будівництво пам’ятника Т.Г. Шевченку, 
автокефальної церкви, у фонди милосердя, дитини (1992).

Управління зовнішніх економічних зв’язків Волинської 
облдержадміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3505, 35 спр., 1992 – 1995 рр. Опис. Укр., пол., англ., рос. мови.
У 1992 році утворений відділ зовнішніх економічних зв’язків облдержадмініст-
рації. Відповідно до розпорядження Президента України від 25 червня 1993 року 
№ 69/93-рп і наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 
15 липня 1993 року № 132 – управління зовнішніх економічних зв’язків обл-
держадміністрації. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 
11 лютого 2001 року № 11 перейменоване в управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності. Підпорядковувалося Міністерству зовнішніх 
економічних зв’язків України та облдержадміністрації.
Здійснювало облік представництв іноземних суб’єктів господарської та іншої 
діяльності, розташованих на території області; сприяло залученню у госпо-
дарський комплекс області іноземних інвестицій, створенню сприятливих умов 
для збільшення їх обсягів; реалізації державної митної політики, діяльності 
митних органів, організації та проведенню міжнародних виставок, ярмарків, 
презентацій міжнародних фірм і представництв, реалізації заходів, спрямованих 
на розвиток транскордонного і міжрегіонального співробітництва.

Накази начальника з основної діяльності. Положення про управління 
(1993). Документи діяльності змішаної комісії, утвореної Угодою про спів-
працю прикордонних областей України та воєводств Польщі (1992 – 1994). 
Документи про організацію і роботу постійного представництва у м. Луцьку 
Скандинавської дитячої місії (1992 – 1993). Проект, статути, декларації, листу-
вання про створення «Єврорегіону “Буг”» (1993 – 1995). Документи про перші 
міжнародні торги «Схід – Захід», м. Хелм (1993 – 1994), участь волинських 
підприємств у міжнародних ярмарках (1993 – 1994). Проект договору між Во-
линською та Брестською обласними радами про розвиток прикордонного спів-
робітництва (1994). Інформації Міністерству зовнішніх економічних зв’язків, 
облдержадміністрації про роботу управління. Звіти про зовнішньоекономічну 
діяльність підприємств і організацій області, роботу управління. Штатні роз-
писи. Річні бухгалтерські звіти.
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Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-3509, 22 спр., 1992 – 1994 рр. Опис. Укр. мова.
Створене згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання Фонду 
державного майна України» від 27 лютого 1992 р. № 97. Відповідно до Указу 
Президента України від 19.02.1994 р. № 56/94, постанови Верховної Ради Ук-
раїни від 29.07.1994 р. № 149/94-ВР, рішення сесії Волинської обласної ради від 
02.11.1994 р. № 2/10 регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Волинській області та обласний фонд комунального майна об’єднано і ство-
рено регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській 
області, якому передано всі права, обов’язки, завдання та функції обласного 
фонду комунального майна.
Основні завдання: організація та проведення приватизації майна, яке перебува-
ло у державній власності, згідно з державною та місцевими програмами прива-
тизації; захист майнових інтересів підприємств і організацій республіканського 
підпорядкування, що розміщувалися на території області.

Накази начальника з основної діяльності. Протокол наради керівного 
складу працівників регіонального відділення (1994). Документи про привати-
зацію майна невеликих державних підприємств (заяви, списки, інформації). 
План приватизації на 1994 рік. Перелік підприємств і організацій, зареєстро-
ваних виконкомами районних та міських рад. Штатний розпис. Річні звіти про 
приватизацію державного майна. Статистичні інформаційні звіти про привати-
зоване майно підприємств, організацій, установ. Річні фінансові звіти.

Волинське регіональне відділення Української державної 
інноваційної компанії, м. Луцьк
Ф. Р-3507, 84 спр., 1993 – 2004 рр. Описи. Укр. мова.
Волинське регіональне відділення Державного інноваційного фонду України 
було створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лю-
того 1992 р. № 77 «Про створення Державного інноваційного фонду України». 
Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. «Про зміни у струк-
турі центральних органів виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2000 р. № 654 був ліквідований Державний інноваційний 
фонд і створено Українську державну інноваційну компанію.
Реалізовувало регіональні інноваційні програми відповідно до загальнодержав-
них, галузевих, регіональних інноваційних пріоритетів та напрямів науково-тех-
нічного прогресу, підтримувало інноваційну діяльність малого підприємництва 
в регіоні, сприяло проведенню технічної реконструкції підприємств регіону у 
ході реалізації інноваційних проектів, спрямованих на виробництво конкурен-
тоспроможної продукції та впровадження новітніх технологій, збільшення об-
сягів випуску інноваційної продукції та створення нових робочих місць.
Ліквідоване відповідно до постанови правління Української державної іннова-
ційної компанії від 22 жовтня 2004 р. № 320 «Про ліквідацію Волинського регіо-
нального відділення Української державної інноваційної компанії».

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради, кредитної ради. 
Положення про Волинське регіональне відділення (1998). Штатні розписи. 
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Кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Ліквідаційний баланс. Накази з 
особового складу, особові справи працівників, відомості нарахування заробіт-
ної плати.

СТАТИСТИКА

Волинське обласне управління статистики, м. Луцьк
Ф. Р-295, 26944 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1994 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Волинське обласне управління народногосподарського обліку Центрального уп-
равління народногосподарського обліку Держплану СРСР розпочало роботу в 
1940 році, з квітня 1941 р. – Волинське обласне статистичне управління Цент-
рального статистичного управління Державної планової комісії Ради Народних 
Комісарів СРСР. Тимчасово припиняло діяльність у роки нацистської окупації 
області. Відновило свою роботу після визволення Волинської області в лютому 
1944 р., з червня 1944 р. – Уповноважений Державної планової комісії Ради На-
родних Комісарів СРСР, з 1946 р. – Ради Міністрів СРСР по Волинській області. 
Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР «Про перейменування ЦСУ Держпла-
ну СРСР в Центральне статистичне управління при Раді Міністрів СРСР» від 10 
серпня 1948 р. № 3018 – Статистичне управління Волинської області Централь-
ного статистичного управління (ЦСУ) при Раді Міністрів СРСР. Відповідно до 
постанов Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. № 822 та Ради Міністрів 
Української РСР від 19 липня 1988 р. № 189 – Волинське обласне управління 
статистики Державного комітету УРСР по статистиці (Держкомстату УРСР), з 
1991 року – Міністерства статистики України, з 1998 р. – Державного комітету 
статистики України. Згідно з наказом Державного комітету статистики України 
«Про Головне управління статистики у Волинській області» від 6 лютого 2004 р. 
№ 67 Волинське обласне управління статистики реорганізоване в Головне уп-
равління статистики у Волинській області.
Здійснювало функції державного управління у сфері статистики, розробляло 
статистичні матеріали з розвитку народного господарства області.

Постанови, накази, директивні вказівки, розпорядження та інструкції 
Ради Народних Комісарів і Рад Міністрів СРСР і УРСР, Центрального, респуб-
ліканського і обласного статистичних управлінь. Накази начальника з основної 
діяльності (1963 – 1994). Протоколи засідань колегії. Основні показники вико-
нання народногосподарського плану по області (1940). Зведені звіти про вироб-
ничу діяльність промислових підприємств, списки промислових підприємств 
області. Звіти про модернізацію існуючого обладнання в промисловості, розви-
ток і впровадження нової техніки, механізації, автоматизації трудомістких робіт, 
впровадження передової технології, раціоналізації і винахідництва на виробниц-
тві. Документи одноразового обліку обладнання і матеріалів на підприємствах 
районів, звільнених від німецької окупації (1944); перепис товарно-матеріальних 
цінностей, вивезених у роки війни окупантами. Зведені звіти, аналітичні записки 
про капітальне будівництво, про собівартість будівельних робіт, про виконання 
планів будівництва і введення в дію об’єктів охорони здоров’я, житлового, кому-
нально-побутового, культурно-освітнього і адміністративного призначення. Ма-
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теріали обліку комунальних підприємств (1945), відомості про стан житлового 
фонду до і після окупації. Звіти, відомості про наявність автотранспорту, його 
роботу і собівартість вантажних перевезень, про рух вантажів на залізницях, ро-
боту зв’язку. Звіти МТС, РТС, радгоспів, колгоспів, підсобних господарств. Зві-
ти, таблиці до них про розміри посівних площ, валовий збір зернових і технічних 
культур, види на урожай і врожайність сільськогосподарських культур, розвиток 
тваринництва в колгоспах і радгоспах, його продуктивність, виробництво про-
дукції тваринництва; відомості про електрифікацію колгоспів і радгоспів, про 
наявність сільськогосподарських машин. Звіти, аналітичні і доповідні записки 
про товарообіг і заготівлю, стан колгоспної торгівлі, розвиток громадського хар-
чування. Звіти, аналітичні записки про кількість вузів, науково-дослідних уста-
нов, середніх навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, їх матеріальну базу, 
кількість учнів, педагогічних кадрів, мережу шкіл робітничої та сільської молоді, 
кількість учнів у них. Звіти про роботу шкіл малописьменних та неписьменних, 
дитячих будинків (1946 – 1949). Зведені звіти про наявність і рух учнів у школах 
фабрично-заводського навчання (1948). Зведені розробки, звіти про наявність 
культурно-освітніх установ і їх роботу. Одноразові звіти про роботу народних 
університетів і університетів культури. Відомості про чисельність населення об-
ласті (1940, 1944). Звіти про кількість міського і сільського населення за віком 
і статтю, природний і механічний рух населення, списки населених пунктів з 
розрахунками чисельності населення. Підсумки перепису населення (1970). Зві-
ти, відомості про мережу, діяльність і кадри медичних установ. Звіти, доповідні 
записки про наявність санаторіїв, кількість і роботу дошкільних установ, дитя-
чих майданчиків і піонерських таборів. Зведені і річні звіти, розробки про кіль-
кість робітників і службовців, спеціалістів і службовців, керівних працівників 
за статтю, віком, освітою, професіями, стажем безперервної роботи, тарифними 
розрядами і оплатою праці в промисловості, на будівництві, транспорті, в галу-
зях народної освіти, культури і охорони здоров’я, чисельність і склад керівних 
працівників, спеціалістів та механізаторів колгоспів і радгоспів; підготовку і пе-
репідготовку кадрів масових професій у народному господарстві області. Звіти 
про адміністративно-територіальні зміни (1945 – 1948, 1956, 1957, 1962, 1965, 
1967). Карти-схеми районів і списки населених пунктів області (1945 – 1946, 
1957). Бюджети колгоспників (1952 – 1979), матеріали їх обстеження. Аналітич-
ні записки, таблиці, показники по бюджетах. Річні звіти про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Районні інспектури, інформаційно-обчислювальні станції (центри), 
відділи державної статистики
30 фондів, 10127 спр., 1944 – 2003 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Берестечківська, ф. Р-1075, 29 спр., 1945 – 1953 рр.
Володимир-Волинська, ф. Р-1995, 872 спр., 1944 – 2003 рр.
Головнянська, ф. Р-1749, 135 спр., 1944 – 1958 рр.
Голобська, ф. Р-1939, 127 спр., 1944 – 1958 рр.
Горохівська, ф. Р-809, 472 спр., 1945 – 1999 рр.
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Заболоттівська, ф. Р-1923, 135 спр., 1944 – 1956 рр.
Затурцівська, ф. Р-1849, 36 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1953 рр.
Іваничівська, ф. Р-1622, 485 спр., 1945 – 1956, 1966 – 1996 рр.
Камінь-Каширська, ф. Р-611, 612 спр., 1944 – 1994 рр.
Ківерцівська, ф. Р-504, 565 спр., 1944 – 1948, 1952, 1955 – 1993 рр.
Ковельська, ф. Р-2217, 1437 спр., 1945 – 1998 рр.
Колківська, ф. Р-2047, 185 спр., 1945, 1947 – 1962 рр.
Локачинська, ф. Р-1773, 344 спр., 1945 – 1979, 1981 – 1995 рр.
Луківська, ф. Р-2015, 67 спр., 1944 – 1953 рр.
Луцька, ф. Р-1093, 424 спр., 1944 – 1951, 1960 – 1962, 1966 – 1993 рр.
Любешівська, ф. Р-1030, 357 спр., 1945 – 1962, 1965 – 1994 рр.
Любомльська, ф. Р-1131, 817 спр., 1944 – 1996 рр.
Маневицька, ф. Р-639, 426 спр., 1945 – 1962, 1965 – 1996 рр.
Оваднівська, ф. Р-1996, 38 спр., 1944 – 1957 рр.
Олицька, ф. Р-3019, 21 спр., 1948 – 1956 рр.
Ратнівська, ф. Р-1944, 620 спр., 1944 – 1955, 1965 – 2000 рр.
Рожищенська, ф. Р-976, 721 спр., 1944 – 2003 рр.
Сенкевичівська, ф. Р-1079, 33 спр., 1947 – 1952 рр.
Старовижівська, ф. Р-2477, 376 спр., 1944 – 1962, 1966 – 1998 рр.
Теремнівська, ф. Р-822, 30 спр., 1944 – 1951 рр.
Торчинська, ф. Р-1853, 145 спр., 1944 – 1962 рр.
Турійська, ф. Р-2550, 379 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр.
Устилузька, ф. Р-1994, 77 спр., 1944 – 1956 рр.
Цуманська, ф. Р-3020, 88 спр., 1946 – 1962 рр.
Шацька, ф. Р-1750, 304 спр., 1944 – 1962, 1993 – 1995 рр.

У 1944 році розпочали свою роботу районні інспектури Центрального статис-
тичного управління Державної планової комісії СРСР, з 1948 р. – Центрального 
статистичного управління при Раді Міністрів СРСР. Згідно з постановою Ради 
Міністрів СРСР від 11 січня 1960 р. № 30 – інспектури державної статистики від-
повідного району. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про організа-
цію територіальних інспектур державної статистики» від 4 серпня 1962 р. № 869, 
наказів Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР від 
11 січня 1963 р. № 27 та Статистичного управління Волинської області від 17 січ-
ня 1963 р. № 27 створені територіальні інспектури державної статистики. Згідно з 
постановою Ради Міністрів СРСР «Про районні інспектури державної статисти-
ки» від 7 вересня 1965 р. № 675 територіальні інспектури державної статистики 
перейменовані в районні інспектури державної статистики. Відповідно до поста-
нови Ради Міністрів Української РСР «Про заходи по підвищенню ефективності 
роботи обчислювальних центрів у народному господарстві Української РСР» від 
6 вересня 1971 р. № 433 протягом 1971 – 1974 рр. на базі машинно-лічильних 
станцій і районних інспектур державної статистики були створені районні інфор-
маційно-обчислювальні станції державної статистики. Згідно з наказами Статис-
тичного управління Волинської області від 29 жовтня 1974 р. № 310, 10 травня 
1976 р. № 88, 3 лютого 1978 р. № 28 – Ковельський, Володимир-Волинський, Го-
рохівський районні інформаційно-обчислювальні центри. Відповідно до постанов 
Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. № 822 та Ради Міністрів Української 
РСР від 19 липня 1988 р. № 189 – районні відділи статистики Державного коміте-
ту УРСР по статистиці (Держкомстату УРСР), з 1991 року – Міністерства статис-
тики України, з 1998 р. – Державного комітету статистики України. 
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Займалися статистикою населення, сільського господарства, промисловості, фі-
нансів, народної освіти, охорони здоров’я, страхування на території районів.
Згідно з п.10 «Примірного положення про управління (відділи) статистики у 
районі (місті)», затвердженого наказом Держкомстату України 13 квітня 2004 р. 
№ 200 відділи статистики у районі увійшли в структуру Головного управління 
статистики у Волинській області.

Накази з основної діяльності Володимир-Волинського (1983 – 1995), Го-
рохівського (1983 – 1999), Любомльського (1987 – 1991), Рожищенського (1984 
– 2003) райвідділів статистики. Протоколи виробничих нарад Іваничівської 
райінспектури (1953). Економічні характеристики Володимир-Волинського, 
Голобського, Устилузького районів (1944). Акти про збитки, заподіяні народ-
ному господарству Заболоттівського і Устилузького районів нацистськими оку-
пантами в роки Великої Вітчизняної війни. Відомості про хід колективізації в 
Голобському районі (1948). Показники економічного стану колгоспів (1950). 
Заключні і зведені звіти про стан сільського господарства, посівних площ, 
про урожайність і збір сільськогосподарських культур у колгоспах, радгоспах 
і одноосібних господарствах. Звіти про наявність і ефективність використан-
ня земель з осушувальною системою. Звіти про стан і розвиток громадського 
тваринництва, підсумки перепису тварин у колгоспах і радгоспах, обліку по-
родних тварин по колгоспах, радгоспах. Зведені статистичні звіти про хід ви-
конання планів сільськогосподарських робіт, заготівлі сільськогосподарських 
продуктів, обліку посівних площ у колгоспах. Звіти про наявність і стан трак-
торів та інших сільськогосподарських машин у колгоспах, радгоспах. Звіти про 
електрифікацію колгоспів. Відомості про наявність житлового фонду, матеріа-
ли перепису житлового фонду, звіти про будівництво індивідуальних житлових 
будинків, облік комунальних підприємств і стан комунального господарства. 
Річні звіти про товарообіг, ціни на сільськогосподарські продукти на колго-
спних базарах. Матеріали про мережу і діяльність установ народної освіти, 
охорони здоров’я, культури. Відомості про ліквідацію неграмотності серед 
дорослого населення (1946 – 1950). Звіти про перепис клубів, бібліотек. Ста-
тистичні звіти про кількість, вік і стать сільського населення, про природний і 
механічний рух, щоденники реєстрації актів громадянського стану населення в 
районах. Річні звіти про чисельність робітників і службовців за статтю, віком 
і стажем роботи на промислових підприємствах та в сільському господарстві. 
Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про ро-
боту профспілкових комітетів. Відомості на видачу заробітної плати працівни-
кам Колківської інспектури (1947 – 1955).

Міські інспектури, інформаційно-обчислювальні станції (центри), 
відділи державної статистики
3 фонди, 771 спр., 1944 – 2000 рр. Описи.
Ковельська, ф. Р-1945, 119 спр., 1944 – 1956, 1962 – 1964 рр.
Луцький, ф. Р-1719, 336 спр., 1947 – 1990 рр.
Нововолинський, ф. Р-2299, 316 спр., 1959 – 2000 рр.
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У 1944 році розпочали свою роботу міські інспектури Центрального статистич-
ного управління Держплану СРСР у містах Володимирі-Волинському, Ковелі, 
Луцьку, в 1959 році – в м. Нововолинську. Відповідно до наказу Статистичного 
управління Волинської області від 16 вересня 1948 р. № 12 Володимир-Волин-
ська міська інспектура була об’єднана з Володимир-Волинською районною інс-
пектурою. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1960 р. № 30 
– інспектури державної статистики відповідного міста. Відповідно до наказу 
Статистичного управління Волинської області від 28 листопада 1977 р. № 320 
на базі Луцької міської машинно-лічильної станції і міської інспектури держав-
ної статистики була створена Луцька міська інформаційно-обчислювальна стан-
ція. Згідно з наказом Статистичного управління Волинської області від 20 липня 
1978 р. № 190 – Луцький міський інформаційно-обчислювальний центр. Від-
повідно до наказу Статистичного управління Волинської області від 30 вересня 
1986 р. № 306 на базі міської інспектури державної статистики і філіалу Володи-
мир-Волинського районного інформаційно-обчислювального центру в м. Ново-
волинську була створена Нововолинська міська інформаційно-обчислювальна 
станція. Згідно з постановами Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1987 р. № 822 
та Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1988 р. № 189 – міські відділи статистики 
Державного комітету УРСР по статистиці (Держкомстату УРСР), з 1991 року 
– Міністерства статистики України, з 1998 р. – Державного комітету статистики 
України.
Займалися збиранням та обробкою статистичних даних на території міст.
Згідно з п. 10 «Примірного положення про управління (відділи) статистики у 
районі (місті)», затвердженого наказом Держкомстату України 13 квітня 2004 р. 
№ 200, відділи статистики у місті увійшли в структуру Головного управління 
статистики у Волинській області.

Накази з основної діяльності Луцького (1978 – 1990), Нововолинського 
(1986 – 2000) міських відділів статистики. Протоколи виробничих нарад. Пла-
ни роботи. Зведені відомості, звіти про виконання виробничих планів, планів 
випуску валової продукції промисловими підприємствами міст Ковеля, Луць-
ка, Нововолинська. Списки промислових підприємств. Довідки, інформації з 
усіх галузей народного господарства і культури. Звіти про кількість робітників 
і службовців за статтю, віком, стажем безперервної роботи; чисельність і склад 
спеціалістів з вищою і середньою освітою, фонди зарплати робітників і служ-
бовців промислових підприємств. Матеріали  всесоюзного перепису тварин 
(1953), промисловості (1945). Відомості і звіти про механічний та природний 
рух населення міст. Відомості, звіти про товарообіг і наявність торгової  ме-
режі; про реалізацію сільськогосподарської продукції, стан цін на колгоспних 
базарах; про облік і наявність житлового фонду; про кількість побудованих 
житлових будинків у м. Нововолинську (1963); про кількість культурно-освіт-
ніх установ, шкіл, учнів, учителів, дитячих  дошкільних закладів, про розгор-
тання і роботу медичних установ, роботу комунальних підприємств, міського 
транспорту. Звіти про посівні площі, плодово-ягідні насадження в господарс-
твах робітників і службовців. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкових комітетів.
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ФІНАНСОВІ, БАНКОВІ, ПОДАТКОВІ УСТАНОВИ

Фінансове управління Волинської обласної державної адміністрації, 
м. Луцьк
Ф. Р-39, 3543 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
У 1939 році утворений Волинський обласний фінансовий відділ. Постановою 
першої сесії Волинської обласної Ради депутатів трудящих «Про утворення об-
ласних відділів і управлінь Волинської обласної Ради депутатів трудящих» від 
8 січня 1941 року діяльність його була підтверджена. Відповідно до рішення 
першої сесії Волинської обласної ради народних депутатів одинадцятого скли-
кання від 15 березня 1985 року перейменований у фінансове управління Во-
линського облвиконкому. Згідно з розпорядженням представника Президента 
України у Волинській області від 24 квітня 1992 року № 60 – фінансове управ-
ління облдержадміністрації, з 1994 р. – Волинського облвиконкому. Відповідно 
до розпорядження облдержадміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 «Про утво-
рення відділів, управлінь та інших підрозділів обласної державної адміністрації 
і затвердження граничної чисельності їх працівників» – фінансове управління 
облдержадміністрації. З 2000 р. – Головне фінансове управління облдержад-
міністрації. Підпорядковувалося Міністерству фінансів України і Волинській 
облдержадміністрації.
У функції відділу входило складання бюджету і забезпечення його виконання, 
контроль за роботою районних і міських фінансових відділів.

Накази, розпорядження, інструкції, вказівки народних комісаріатів фі-
нансів СРСР і УРСР, міністерств фінансів СРСР і УРСР, Державної штатної ко-
місії. Постанови Ради Міністрів СРСР (1948 – 1949). Рішення, розпорядження 
облвиконкому з питань діяльності фінансових органів. Інструкції, вказівки обл-
фінвідділу з фінансової, бюджетної та податкової роботи (1944 – 1950), накази 
з основної діяльності. Протоколи засідань колегії (1982 – 1995), нарад праців-
ників фінансових установ області, зборів трудового колективу (1985). Проекти 
та бюджети області (1944 – 1998), міст, районів. Мережа, штати та континген-
ти установ, що знаходяться на бюджеті області та місцевих бюджетах. Річні 
фінансові плани місцевої промисловості, будівництва, сільськогосподарських 
підприємств, житлово-комунального господарства. Контрольні цифри, плани 
фінансування оборонних організацій (1944 – 1948). Розрахунки витрат на осві-
ту, охорону здоров’я, культуру, соціальне забезпечення. Зведені річні звіти про 
виконання та використання місцевих бюджетів. Річні та квартальні звіти про 
виконання плану державних доходів по районах області. Річні звіти про облік 
платників податків, нарахування сільськогосподарських податків, прибуткових 
податків з населення, колгоспів. Документи державної реєстрації підприємств 
і установ області. Документи про утворення податкових інспекцій у складі 
фінорганів (1988). Доповіді, довідки про роботу фінансових органів області 
(1947 – 1948). Акти ревізій і перевірок Міністерством фінансів УРСР. Акти 
ревізій районних відділів державної допомоги (1946 – 1949). Облік багатодіт-
них матерів. Матеріали (інструкції, акти, звіти) про розрахунки з переселенця-
ми-українцями з Польщі та Чехословаччини; про взяття на облік та реалізацію 
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майна виселених господарств. Штатні розписи, кошториси витрат. Звіти про 
чисельність робітників і службовців. Протоколи засідань атестаційної комісії 
(1949). Накази міністра фінансів УРСР «Про присвоєння персональних звань 
робітникам фінансових органів УРСР» та накази міністра фінансів СРСР «Про 
присвоєння персональних звань керівним і відповідальним працівникам мініс-
терств фінансів союзних республік і їх місцевих органів». Матеріали з науко-
вої організації праці. Документи засідань методичної ради. Програми, плани, 
доповіді обласних семінарів з працівниками райміськфінвідділів. Протоколи 
засідань, плани роботи, звіти профспілки. Колективна угода (1997).

Фінансові управління районних державних адміністрацій
29 фондів, 8951 спр., 1940 – 1941, 1944 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-1452, 77 спр., 1944 – 1959 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-999, 408 спр., 1944 – 1988, 1992 – 1998 рр.
Голобський, ф. Р-1942, 148 спр., 1944 – 1958 рр.
Горохівський, ф. Р-1453, 433 спр., 1945 – 2000 рр.
Затурцівський, ф. Р-1856, 221 спр., 1945 – 1956 рр.
Іваничівський, ф. Р-1619, 401 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-609, 721 спр., 1944 – 1994 рр.
Ківерцівський, ф. Р-2429, 493 спр., 1947 – 1989 рр.
Ковельський, ф. Р-2430, 703 спр., 1944 – 1995 рр.
Колківський, ф. Р-512, 253 спр., 1944 – 1962 рр.
Локачинський, ф. Р-1774, 329 спр., 1944 – 1992 рр.
Луківський, ф. Р-2277, 95 спр., 1945 – 1958 рр.
Луцький, ф. Р-732, 411 спр., 1944 – 1959, 1967 – 1989 рр.
Любешівський, ф. Р-1034, 279 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1988 рр.
Любомльський, ф. Р-482, 606 спр., 1944 – 1994 рр.
Маневицький, ф. Р-633, 562 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр.
Оваднівський, ф. Р-1493, 95 спр., 1944 – 1957 рр.
Олицький, ф. Р-894, 136 спр., 1944 – 1957 рр.
Піддубцівський, ф. Р-31, 2 спр., 1940 р.
Ратнівський, ф. Р-1955, 393 спр., 1946 – 1978, 1980 – 1989 рр.
Рожищенський, ф. Р-519, 444 спр., 1946 – 1989 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1454, 37 спр., 1944 – 1954 рр.
Старовижівський, ф. Р-1956, 321 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1998 рр.
Теремнівський, ф. Р-581, 373 спр., 1944 – 1958 рр.
Торчинський, ф. Р-1847, 281 спр., 1944 – 1959 рр.
Турійський, ф. Р-3023, 443 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр.
Устилузький, ф. Р-997, 50 спр., 1946 – 1956 рр.
Цуманський, ф. Р-445, 128 спр., 1944 – 1956 рр.
Шацький, ф. Р-1753, 108 спр., 1944 – 1954, 1956 рр.

Фінансові відділи виконкомів районних рад депутатів трудящих утворені напри-
кінці 1939 р. Припиняли діяльність на період нацистської окупації, відновивши 
її у 1944 р. З прийняттям Конституції СРСР 1977 року перейменовані у фінан-
сові відділи виконкомів районних рад народних депутатів. На виконання Закону 
України «Про представника Президента України», постанови Верховної Ради 
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України від 5 березня 1992 року та Указу Президента України «Про положення 
про місцеву адміністрацію» від 14 квітня 1992 року утворено фінансові відділи 
райдержадміністрацій. Відповідно до Закону України «Про формування місце-
вих органів влади і самоврядування» 1994 року – фінансові відділи виконавчих 
комітетів районних рад, з 1995 р. – фінансові відділи райдержадміністрацій. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року 
№ 821 «Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» фі-
нансові відділи перейменовані у фінансові управління райдержадміністрацій.
Займалися складанням районних бюджетів, керували діяльністю бюджетних і 
господарських установ та організацій з використання коштів, надходження по-
датків, контролювали дотримання штатних розписів і фінансової дисципліни.

Накази, інструкції, вказівки Наркомату фінансів СРСР, міністерств фі-
нансів СРСР, УРСР, облфінвідділу стосовно складання та виконання бюдже-
ту, фінансування галузей сільського господарства, бухгалтерського обліку та 
звітності. Рішення облвиконкому та виконкомів районних рад депутатів тру-
дящих. Накази завідуючих районними фінвідділами з основної діяльності. На-
кази з особового складу Колківського (1945 – 1950), Олицького (1951 – 1953), 
Теремнівського (1944 – 1954) райфінвідділів. Протоколи виробничих нарад 
і семінарів. Протоколи загальних зборів трудових колективів. Проекти бюд-
жетів і бюджети районів, сільських і селищних рад, міста Нововолинська (1960 
– 1961). Річні звіти, доповідні записки, аналізи виконання бюджетів районів, 
міст, сіл, союзних і республіканських бюджетів. Плани, звіти про відрахуван-
ня і надходження державних і місцевих податків, облік платників податків. 
Мережа, штати і контингент установ, що знаходяться на районному бюджеті. 
Документи державної реєстрації, положення, статути установ, організацій і 
підприємств. Акти оцінки, документи реалізації та повернення вартості кон-
фіскованого, безгосподарного майна та майна, що за правом спадковості пере-
ходить до держави. Інвентарні книги домоволодінь. Листування з облфінвідді-
лом з питань фінансової дисципліни, штатів. Акти ревізій та перевірок роботи 
райфінвідділів представниками Міністерства фінансів УРСР, КРУ, облфінвід-
ділу. Довідки та акти перевірок діяльності бюджетних установ. Листування з 
головним контролером-ревізором МФ УРСР по Волинській області. Звіти про 
роботу районних контролерів-ревізорів. Матеріали (описи майна, довідки, рі-
шення райвиконкомів) про розрахунки з переселенцями-українцями, які прибу-
ли з Польщі та Чехословаччини, по Затурцівському (1945 – 1950, 1952 – 1954), 
Камінь-Каширському (1948 – 1954), Локачинському (1946 – 1950, 1952 – 1957), 
Торчинському районах (1946 – 1957). Списки громадян Камінь-Каширського 
району, евакуйованих у Польщу, описи майна (1945). Накази Міністерства фі-
нансів УРСР про присвоєння персональних звань робітникам фінансових ор-
ганів України (1949 – 1950). Штатні розписи. Фінансові та статистичні звіти. 
Плани впровадження наукової організації праці. Протоколи профспілкових 
зборів і засідань місцевого комітету.
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Фінансові відділи виконавчих комітетів міських рад
4 фонди, 2103 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинський, ф. Р-3171, 171 спр., 1975 – 1994 рр.
Ковельський, ф. Р-1087, 604 спр., 1946 – 1998 рр.
Луцький, ф. Р-11, 929 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1998 рр.
Нововолинський, ф. Р-2941, 399 спр., 1963 – 1999 рр.

Утворені в 1939 р. у містах Ковелі і Луцьку, в 1963 р. – в м. Нововолинську. На 
виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 10.03.1975 р. № 123 у зв’язку з 
віднесенням міста Володимира-Волинського до категорії міст обласного підпо-
рядкування та згідно з рішенням виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих від 19.03.1975 р. «Про затвердження штатів апарату Володимир-Волин-
ського міськвиконкому та його відділів» утворено фінансовий відділ виконкому 
Володимир-Волинської міської Ради депутатів трудящих, з 1977 р. – народних 
депутатів, з 1994 р. – виконкомів міських рад. Відповідно до наказу Міністерс-
тва фінансів України від 03.10.2000 р. № 233 «Про внесення змін і доповнень до 
наказу Міністерства фінансів від 31.03.2000 р. № 67 щодо приведення назв місце-
вих фінансових органів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.05.2000 р. № 821 «Про упорядкування структури місцевих державних ад-
міністрацій» фінансові відділи перейменовані у фінансові управління виконкомів 
міських рад. Підпорядковувались облфінвідділу і міськвиконкомам.
Займалися складанням і виконанням міських бюджетів, контролювали правиль-
ність та доцільність використання коштів на фінансування міського господарс-
тва, соціально-культурних закладів і органів управління, своєчасне та повне 
надходження в бюджет податкових платежів з населення, підприємств.

Накази, розпорядження, інструкції, вказівки Народного комісаріату фі-
нансів СРСР, міністерств фінансів СРСР і УРСР, Волинського облфінвідділу, 
постанови Ради Народних Комісарів СРСР про складання бюджетів, нараху-
вання державних податків і зборів, з питань статистичного та бухгалтерського 
обліку і звітності. Постанови та рішення Ковельського міськвиконкому (1946, 
1952). Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад і зборів тру-
дового колективу. Бюджети м. Володимира-Волинського, м. Ковеля, м. Луцька, 
м. Нововолинська, селища Жовтневе, розрахунки до бюджетів, звіти про їх ви-
конання. Затверджені штатні розписи та кошториси витрат установ і органі-
зацій, відділів і управлінь виконкому, які фінансуються з міського бюджету. 
Постанови, протоколи, доповідні з раціоналізації та винахідництва. Докумен-
ти державної реєстрації підприємств, установ і організацій, їх штатні розпи-
си і кошториси. Листування з Міністерством фінансів УРСР і облфінвідділом 
з питань державних доходів і штатів. Акти ревізій фінвідділів. Плани і звіти 
про підрахунки і надходження державних і місцевих податків. Особові рахун-
ки платників податку, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю. 
Списки підприємств торгівлі, кустарів. Протоколи нарад і семінарів керівників 
бюджетних установ, бухгалтерів підприємств і організацій. Плани роботи та 
річні звіти старшого контролера-ревізора. Інвентарні описи націоналізованого 
майна (1939 – 1940), інвентарні книги домоволодінь по місту Луцьку (1945 
– 1957). Акти приймання на облік, оцінки та реалізації конфіскованого і вимо-
рочного майна. Документи (заяви, описи майна, рішення Луцького міськвикон-
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кому) про розрахунки з переселенцями з Польщі (1947 – 1980). Особові справи 
працівників фінвідділу м. Луцька. Штатні розписи, кошториси витрат. Прото-
коли профспілкових зборів і засідань місцевого комітету, плани роботи.

Контрольно-ревізійне управління у Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-379, 384 спр., 1944 – 1969, 1971 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1944 р. розпочав діяльність старший контролер-ревізор Контрольно-ревізій-
ного управління Народного комісаріату фінансів СРСР по Волинській області. 
Керувався у своїй роботі Положенням про Контрольно-ревізійне управління На-
родного комісаріату фінансів СРСР, затвердженим постановою РНК СРСР від 
9 травня 1938 року № 611. Відповідно до Закону СРСР від 15 березня 1946 р. 
– старший контролер-ревізор Контрольно-ревізійного управління Міністерства 
фінансів СРСР по Волинській області. З січня 1950 р. – головний контролер-
ревізор Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів СРСР по Во-
линській області. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 3 травня 1956 
року № 583 перейшов у підпорядкування Міністерства фінансів УРСР, з 1991 р. 
– України. Відповідно до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні» від 26 січня 1993 р. № 2939-ХІІ, постанови Кабінету Міністрів 
України «Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні» від 5 лип-
ня 1993 року № 515 створено Контрольно-ревізійне управління у Волинській 
області. Підпорядковувалось Державній контрольно-ревізійній службі України.
Здійснювало контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збе-
реженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в бюджет-
них установах області, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують 
кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Накази, розпорядження, інструкції та вказівки Міністерства фінансів 
СРСР і УРСР, КРУ МФ СРСР, Головного контролера-ревізора по УРСР. Рішення 
та постанови Волинського облвиконкому. Накази головного контролера-ревізо-
ра по Волинській області. Протоколи виробничих нарад, семінарів. Документи 
засідань колегії (1996 – 1997). Положення про контрольно-ревізійну службу 
області (1986), про Контрольно-ревізійне управління у Волинській області 
(1997). Документи (Закон України, постанова, положення) про створення КРУ 
(1993). Плани роботи КРУ, головного та районних контролерів-ревізорів. Річні 
звіти про контрольно-ревізійну роботу. Річні статистичні звіти про результа-
ти ревізій роботи сільських, селищних і міських рад. Акти, довідки, доповідні 
записки про результати ревізій та перевірок підприємств, організацій. Інфор-
мації фінорганів з обміну досвідом роботи. Штатні розписи та кошториси ад-
міністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. Протоколи зборів і 
засідань ради трудового колективу (1993 – 1997), профспілки.

Волинське обласне управління Національного банку України, 
м. Луцьк
Ф. Р-61, 2419 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У грудні 1939 р. утворена Волинська обласна контора Державного банку СРСР. З 
1988 р. – Волинське обласне управління Держбанку СРСР. Згідно з постановою 
Верховної Ради УРСР «Про введення в дію Закону Української РСР «Про банки 



470

Державний архів Волинської області

і банківську діяльність» від 20 березня 1991 року № 873-ХІІ та наказом Націо-
нального банку України «Про зміну структури Українського республіканського 
банку Держбанку СРСР» від 24 вересня 1991 року № 7 з 03.10.1991 р. року на 
базі Волинського обласного управління Держбанку СРСР створено Волинське 
обласне управління Національного банку України.  Відповідно до наказу Націо-
нального банку України від 20.03.2001 р. № 16 – перейменоване в Управління 
Національного банку України у Волинській області. Підпорядковувалось Держ-
банку СРСР, а з 1991 року – Національному банку України. 
Сприяло організації та регулюванню грошового обігу, здійснювало кредитуван-
ня та фінансування державних, сільськогосподарських, кооперативних підпри-
ємств, організацій, керувало установами Держбанку на території області.

Постанови Ради Міністрів СРСР і обласної планової комісії. Накази Дер-
жавного банку СРСР, Української республіканської контори Держбанку СРСР, 
Правління Нацбанку України. Інструкції, циркуляри, положення, роз’яснення 
Правління Державного банку СРСР щодо грошової реформи. Рішення та роз-
порядження облвиконкому. Накази керуючого з основної діяльності. Протоко-
ли з’їздів та нарад керівних працівників контор і відділень Держбанку СРСР 
(1950). Протоколи виробничих нарад. Заяви, зобов’язання, листування з фі-
нансовими органами з питань кредитування (1940 – 1941). Листування з прав-
лінням Державного банку СРСР та філіями стосовно вкладів, фальшивих бан-
кових і казначейських білетів. Матеріали з організації та ліквідації відділень 
Держбанку СРСР. Звіти контор і відділень з основної діяльності. Зведені річні 
відомості відділень і контори Держбанку по прибутках і видатках союзного та 
республіканського бюджетів. Звіти, доповіді, аналізи, таблиці виконання касо-
вих планів, аналізи грошового обігу. Баланси грошових прибутків і витрат на-
селення, розрахунки до них. Плани довготривалого кредитування колгоспів та 
індивідуального житлового будівництва, документи про списання і відстрочку 
заборгованості колгоспів. Акти, доповідні записки про результати ревізій та 
обстежень обласної контори та районних відділень Держбанку. Документи про 
підготовку, перепідготовку банківських працівників. Зобов’язання, показники, 
ухвали про соціалістичне змагання. Особові справи працівників Держбанку 
(1940 – 1941). Статистичні звіти про роботу з кадрами. Штатні розписи, кош-
ториси витрат. Зведені річні бухгалтерські звіти. Протоколи загальних профс-
пілкових зборів і засідань місцевого комітету, річні плани роботи, кошториси, 
звіти про їх виконання.

Волинська обласна контора Торговельного банку, м. Луцьк
Ф. Р-333, 167 спр., 1945 – 1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Розпочала діяльність у 1945 р. З 1 лютого 1954 року реорганізована в пункт 
уповноваженого Торгбанку СРСР з підпорядкуванням Ровенській обласній 
конторі Торгбанку. Ліквідована постановою Ради Міністрів СРСР від 7 серпня 
1956 р. № 1065 з передачею функцій Волинській обласній конторі Сільськогос-
подарського банку СРСР і обласному Комунальному банку.
Здійснювала фінансування капітального будівництва, торгівлі і кооперації шля-
хом безповоротних вкладів і довгострокових позик.
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Постанови Ради Міністрів УРСР. Накази, вказівки, інструкції Міністерс-
тва фінансів СРСР. Рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих. Протоколи виробничих нарад. Плани роботи (1947 – 1956). Річні 
титульні списки, плани фінансування і мобілізації коштів. Касові книги. Річ-
ні бухгалтерські звіти. Інформації філіалів Торгбанку про діяльність (1947 – 
1952). Акти ревізій контори. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-гос-
подарських витрат, ремонтно-будівельних робіт. Книги наказів (1945 – 1954). 
Особові справи працівників (1945 – 1954). Відомості на виплату заробітної 
плати (1950 – 1954).

Волинський обласний Комунальний банк, м. Луцьк
Ф. Р-62, 126 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1959 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворений згідно з рішенням Ради Народних Комісарів СРСР від 5 червня 
1940 р. № 642-669 та постановою виконкому Волинської обласної Ради депу-
татів трудящих «Про організацію у Волинській області Комунального банку» 
від 2 липня 1940 р. № 494. Підпорядковувався Цекомбанку СРСР і входив у 
систему Міністерства фінансів СРСР.
Здійснював кредитування і фінансування комунального, житлового, соціально-
побутового будівництва в області.
Ліквідований на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 квітня 
1959 р. та постанови РМ СРСР від 7 квітня 1959 р. № 369, його функції були 
передані обласним конторам Держбанку СРСР та Будівельного банку СРСР.

Рішення Волинського облвиконкому. Накази з основної діяльності. Про-
токоли виробничих нарад. Квартальні плани роботи. Листування з Українсь-
кою конторою Всесоюзного банку фінансування комунального і житлового 
будівництва «Цекомбанк». Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бух-
галтерські звіти. Відомості нарахування та виплати заробітної плати. Докумен-
ти про роботу профспілки.

Волинська обласна контора Сільськогосподарського банку, м. Луцьк
Ф. Р-576, 366 спр., 1945 – 1955 рр. Описи. Рос., укр. мови.

Утворена в 1945 р. Здійснювала фінансування капітальних вкладень державних 
підприємств і організацій сільського та лісового господарства, довгострокове 
кредитування колгоспів і сільського населення.
Ліквідована в 1959 р. на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 
квітня 1959 р. та постанови РМ СРСР від 7 квітня 1959 р. № 369. Свої функції 
передала обласним конторам Державного банку СРСР та Будівельного банку 
СРСР.

Накази, інструкції, вказівки Сільськогосподарського банку СРСР з пи-
тань кредитування та фінансування. Накази з основної діяльності, особового 
складу. Протоколи виробничих нарад (1947 – 1955). Протоколи засідання ко-
місії із встановлення стажу роботи в органах фінансово-кредитної системи. 
Матеріали ревізій контори контрольно-ревізійним управлінням МФ СРСР по 
Волинській області. Рішення райвиконкомів про видачу позик колгоспам та 
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одноосібникам (1945 – 1955). Листування з питань фінансування, короткостро-
кового кредитування і мобілізації коштів. Титульні списки, плани капітальних 
робіт. Річні звіти обласної контори, відділень і пунктів. Річні звіти колгоспів 
Луцького і Теремнівського районів (1952 – 1953). Аналізи річних фінансових 
звітів колгоспів. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Особові 
справи працівників контори банку. Відомості на виплату заробітної плати.

Волинське регіональне управління Промінвестбанку України, 
м. Луцьк
Ф. Р-2071, 369 спр., 1959 – 1993 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна контора Будівельного банку СРСР утворена після реоргані-
зації системи банків довгострокових вкладів на підставі Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 7 квітня 1959 року і розпочала свою діяльність з 1 лип-
ня 1959 року. На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
удосконалення системи банків в країні і посилення їх впливу на підвищення 
ефективності економіки» від 17.07.1987 р. № 84, згідно з наказом Промбудбанку 
СРСР від 02.10.1987 р. № 36 Волинська обласна контора Будбанку СРСР лікві-
дована, на її базі створене Волинське обласне управління Промбудбанку СРСР. 
Відповідно до наказів Українського акціонерного комерційного промислово-ін-
вестиційного банку від 05.10.1992 № 445-к і Волинського обласного управління 
Промбудбанку від 16.10.1992 р. № 75 л/с – реорганізоване у Волинське регіо-
нальне управління Промінвестбанку України. Згідно з наказами Промінвестбан-
ку України від 30.11.1995 р. № 824-к і Волинського регіонального управління 
Промінвестбанку України від 26.12.1995 р. № 86-к – Волинське Головне відді-
лення Промінвестбанку України. В березні 2000 року реорганізоване у Волин-
ське Центральне відділення Промінвестбанку України.
Займалося фінансуванням капітального будівництва підприємств, організацій і 
установ усіх галузей народного господарства, довгостроковим кредитуванням 
кооперативного та індивідуального житлового будівництва. Здійснювало конт-
роль за правильним та ефективним використанням капіталовкладень, виконан-
ням планів капітального будівництва.

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани ро-
боти. Листування з Українською республіканською конторою Будбанку СРСР 
з питань діяльності обласної контори. Річні бухгалтерські звіти про роботу об-
ласної контори (1959 – 1986), управління (1987 – 1993), Нововолинського та 
Ковельського відділень. Річні звіти про довгострокові позики (1959 – 1986), 
контрольно-ревізійну роботу (1959 – 1988). Акти ревізій обласної контори. Зві-
ти про роботу з кадрами (1959 – 1990, 1992 – 1993). Штатні розписи. Коштори-
си адміністративно-господарських витрат. Соціалістичні зобов’язання з показ-
никами їх виконання. Документи про роботу профспілки.

Волинське обласне управління Державного спеціалізованого
комерційного Ощадного банку України, м. Луцьк
Ф. Р-443, 1383 спр., 1944 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до розпорядження Головного управління держтрудощадкас і держ-
кредиту від 22 грудня 1939 р. у січні 1940 р. утворене Волинське обласне управ-
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ління державних трудових ощадних кас і державного кредиту. На період оку-
пації було евакуйоване в Середню Азію, відновило роботу на території області 
в 1944 р. Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 25 серпня 1972 року 
№ 640 перейменоване у Волинське обласне управління Держтрудощадкас 
СРСР. На виконання постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 17 липня 1987 року 
№ 821, постанови РМ СРСР від 6 жовтня 1987 року № 1118 наказом голови 
Правління Ощадного банку СРСР від 8 жовтня 1987 року № 10 реорганізоване 
у Волинське обласне управління Ощадного банку СРСР. Відповідно до наказу 
Ощадбанку України від 02.01.1992 р. № 2-к – Волинське обласне управління Дер-
жавного спеціалізованого комерційного Ощадного банку України, з 1999 року 
– Волин ське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України». Від-
повідно до постанови правління ВАТ «Державний ощадний банк України» від 
28.11.2003 р. реорганізоване у Філію – Волинське обласне управління ВАТ «Дер-
жавний ощадний банк України».
Залучало вільні кошти населення на внески, держпозики, виконувало розрахун-
ково-касові операції, керувало роботою центральних ощадних кас.

Накази, розпорядження, інструкції Міністерства фінансів СРСР, Головного 
та республіканського управлінь держтрудощадкас і держкредиту, рішення облви-
конкому. Накази з основної діяльності. Протоколи нарад працівників фінорганів 
і ощадкас. Плани роботи. Доповіді, інформації, довідки, огляди про виконання 
планів залучення вільних коштів населення на внески. Листування, зведені відо-
мості про реалізацію Державних позик відновлення і розвитку народного госпо-
дарства СРСР. Листування про організацію, реорганізацію, ліквідацію ощадкас; з 
питань експертизи облігацій і виплати виграшів. Економічні показники районів. 
Матеріали про грошову реформу (1947), обмін облігацій, лотерей. Агітаційні та 
рекламні матеріали (статті для газет і радіо, плакати, листівки). Акти ревізій об-
ласного управління та районних центральних ощадкас. Річні бухгалтерські звіти 
управління і ощадних кас. Звіти про контрольно-ревізійну роботу. Штатні роз-
писи, кошториси витрат. Статистичні звіти про склад і чисельність кадрів. Про-
токоли загальних профспілкових зборів і засідань місцевого комітету, квартальні 
плани роботи, кошториси, фінансові звіти.

Волинська обласна дирекція Українського акціонерно-
комерційного банку соціального розвитку (Укрсоцбанк), м. Луцьк
Ф. Р-3493, 53 спр., 1987 – 1995 рр. Опис. Укр. мова.
Волинське обласне управління Банку житлово-комунального господарства і со-
ціального розвитку (Житлосоцбанк) СРСР створене на базі міського управління 
Волинської обласної контори Держбанку СРСР і розпочало діяльність 23 грудня 
1987 року. Згідно з постановою РМ СРСР від 25.10.1990 р. № 1082, Законом 
УРСР «Про економічну самостійність УРСР» створено з 1 січня 1991 року Во-
линську обласну дирекцію Українського акціонерно-комерційного банку со-
ціального розвитку (Укрсоцбанк). Відповідно до рішення зборів акціонерів АКБ 
«Укрсоцбанк» від 21 липня 2000 року, наказу АКБ «Укрсоцбанк» від 17 листо-
пада 2000 року № 777-к змінено назву на Волинську обласну філію Акціонерно-
комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк».
Основними функціями банку були кредитування, фінансування, касове обслуго-
вування населення.
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Накази з основної діяльності. Протоколи нарад управління, дирекції 
Укрсоцбанку. Річні статистичні звіти з основної діяльності, про роботу з кад-
рами. Штатні розписи. Документи про роботу профспілки (протоколи, кошто-
риси, фінансові звіти).

Відділ цін виконкому Волинської обласної Ради народних депутатів, 
м. Луцьк
Ф. Р-3189, 231 спр., 1971 – 1992 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про Державний комітет цін при 
Раді Міністрів УРСР» від 30 квітня 1970 року № 227 та рішень облвиконкому 
від 12 травня 1970 року № 182, № 190 створено відділ цін виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих, з 07.10.1977 р. – відділ цін виконкому Волин-
ської обласної Ради народних депутатів. Підпорядковувався облвиконкому та 
Державному комітету цін при РМ УРСР. У зв’язку з рішенням обласної ради на-
родних депутатів «Про структуру управління областю» від 23.04.1992 р. № 9/13 
та враховуючи лист Кабінету Міністрів України від 23.05.1992 р. № 9310/10, 
відділ цін облвиконкому з 16.06.1992 р. ліквідований, увійшов до складу управ-
ління економіки і ринку.
Здійснював підготовку економічних обґрунтувань проектів цін на продукцію, 
товари і тарифів на послуги, контролював дотримання державної дисципліни 
цін у народному господарстві області.

Накази з основної діяльності. Комплексні плани роботи відділу. Дору-
чення та завдання Держкомцін СРСР, УРСР, відомості про їх виконання. Інфор-
мації про роботу міських і районних комісій з контролю за дотриманням цін і 
правил торгівлі. Довідки, розрахунки, доповідні записки з аналізу цін на то-
вари народного споживання і продукцію виробничо-технічного призначення, 
цін і тарифів на підприємствах та в організаціях області. Інструкції, вказівки, 
прейскуранти із встановлення цін на товари з олімпійською символікою (1978 
– 1980, 1982). Рішення про вилучення в дохід бюджету сум, одержаних ор-
ганізаціями, установами, кооперативами внаслідок завищення цін. Листування 
з Державним комітетом цін УРСР, Міністерством економіки УРСР з питань 
ціноутворення. Річні звіти про роботу відділу. Штатні розписи, кошториси вит-
рат. Документи про роботу профспілки.

Державна інспекція з контролю за цінами у Волинській області, 
м. Луцьк
Ф. Р-3512, 84 спр., 1991 – 1997 рр. Опис. Укр. мова.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1991 р. № 84 «Про 
створення органів державного контролю за цінами», наказу Державної інспекції 
УРСР з контролю за цінами від 13 серпня 1991 р. № 18-к створено Державну 
інспекцію цін по Волинській області. З 1994 року – Державна інспекція з конт-
ролю за цінами у Волинській області. Підпорядковувалась Державній інспекції 
з контролю за цінами Міністерства економіки України.
Здійснювала державний контроль за дотриманням встановленого порядку за-
твердження й застосування цін і тарифів на підприємствах, в організаціях і ус-
тановах різних форм власності, розташованих на території області.
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Накази начальника з основної діяльності (1991 – 1997). Протоколи засі-
дань колегії (1993 – 1997). Положення про Державну інспекцію з контролю за 
цінами у Волинській області (1994). Доручення, завдання Держінспекції цін 
України та інформації про їх виконання. Довідки, доповідні записки про ре-
зультати перевірок додержання державної дисципліни цін, про виконання рі-
шень та постанов облдержадміністрації. Рішення про вилучення в дохід бюд-
жету сум, одержаних підприємствами, організаціями в результаті завищення 
цін і тарифів. Матеріали перевірок держінспекції установами вищого рівня. 
Штатні розписи та кошториси витрат. Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи про роботу профкому.

Державні податкові органи
13 фондів, 732 спр., 1990 – 2000 рр. Описи. Укр. мова.
Обласна:
Державна податкова адміністрація у Волинській області, м. Луцьк, ф. Р-3482, 
161 спр., 1990 – 1997 рр.
Районні:
Державна податкова інспекція по Володимир-Волинському району, ф. 3554, 18 
спр., 1992 – 1996 рр.
Державна податкова інспекція по Горохівському району, ф. Р-3530, 47 спр., 1990 
– 1995 рр.
Державна податкова інспекція по Ковельському району, ф. Р-3523, 51 спр., 1990 
– 1996 рр.
Державна податкова інспекція по Луцькому району, ф. Р-3567, 81 спр., 1990 
– 2000 рр.
Державна податкова інспекція по Любомльському району, ф. Р-3511, 16 спр., 
1990 – 1994 рр.
Державна податкова інспекція по Маневицькому району, ф. Р-3543, 53 спр., 1990 
– 1995 рр.
Державна податкова інспекція по Ратнівському району, ф. Р-3514, 31 спр., 1990 
– 1992 рр.
Державна податкова адміністрація у Турійському районі, ф. Р-3525, 38 спр., 
1990 – 1996 рр.
Міські:
Державна податкова інспекція по м. Володимир-Волинський, ф. Р-3510, 28 спр., 
1990 – 1995 рр.
Державна податкова інспекція м. Ковеля, ф. Р-3498, 136 спр., 1990 – 1995 рр.
Державна податкова адміністрація у м. Луцьку, ф. Р-3549, 55 спр., 1990 – 1997 рр.
Державна податкова інспекція по м. Нововолинську, ф. Р-3513, 17 спр., 1990 
– 1992 рр.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року № 74 
та наказу Міністерства фінансів УРСР від 13 квітня 1990 року № 19 створені 
Державна податкова інспекція по Волинській області та її структурні підрозді-
ли. Державна податкова інспекція по Володимир-Волинському району створена 
згідно з наказом ДПІ по Волинській області від 29.04.1992 р. № 21 (у зв’язку з 
утворенням району). На виконання Указу Президента України «Про утворення 
Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових 
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адміністрацій» від 22 серпня 1996 року № 760/96 на базі державних податкових 
інспекцій створено державні податкові адміністрації. З 25.11.1996 р. – Держав-
на податкова адміністрація у Волинській області. Підпорядковувались Головній 
державній податковій інспекції України, з 1996 року – Державній податковій 
адміністрації України.
Здійснює контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю спла-
ти податків, зборів, інших обов’язкових платежів, за валютними операціями, об-
ліком платників податків. Накладає фінансові санкції та адміністративні штра-
фи на порушників податкового законодавства, забезпечує їх стягнення, захищає 
інтереси держави в судових органах у справах, що стосуються сплати податків. 
Надає податкові роз’яснення, здійснює заходи щодо кадрової служби в податко-
вих органах.

Указ Президента про утворення державних податкових адміністрацій 
(1996). Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Документи 
засідань колегії (1993 – 1997). Річні плани роботи. Посадові інструкції працівни-
ків відділів. Документи про проведення нарад і семінарів з питань оподаткування 
громадян України та іноземних громадян. Річні статистичні звіти про нарахуван-
ня податків з власників будівель, земельних, сільськогосподарських податків, про 
результати контрольної роботи, стан платіжної дисципліни, про суми фактичних 
надходжень і недоїмок податків та інших обов’язкових платежів до бюджету. До-
кументи обліку, оцінки і реалізації конфіскованого майна. Матеріали перевірок 
дотримання валютного законодавства. Документи перевірок основної діяльності 
державних установ. Річні звіти про кадри. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи про роботу профспілки.

Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, м. Луцьк
Ф. 3573, 22 спр., 1996 – 1999 рр. Опис. Укр. мова.
Згідно з Указом Президента України від 12 червня 1995 р. № 446/95 та наказом 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 березня 1996 р. 
№ 35 утворене Територіальне відділення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у Волинській області. Відповідно до наказу Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 24 липня 1997 р. № 193 «Про зміну 
юридичного статусу територіальних відділень Комісії» та наказу Волинського 
територіального управління від 13 серпня 1997 р. № 25 Територіальне відділен-
ня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Волинській області 
перейменоване у Волинське територіальне управління Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку.
Основні завдання управління: забезпечення реалізації єдиної державної політики 
щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних у регіоні; 
здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних па-
перів та їх похідних у регіоні; захист прав інвесторів шляхом застосування заходів 
щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, 
застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Накази начальника з основної діяльності. Положення про Волинське те-
риторіальне управління (1999). Штатні розписи, кошториси витрат. Документи 
про перевірку діяльності територіального управління вищими органами влади 
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(акт, службова записка, наказ). Річні статистичні, бухгалтерські звіти. Річні зві-
ти про діяльність управління. Документи про роботу профспілки (протоколи, 
фінансові звіти).

КООПЕРАЦІЯ

БАГАТОГАЛУЗЕВА КООПЕРАЦІЯ

Старший інспектор Головного управління в справах промислової 
та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Волинській 
області, м. Луцьк
Ф. Р-215, 144 спр., 1947 – 1950 рр. Описи. Рос. мова.
Апарат старшого інспектора Головного управління в справах промислової та 
споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР утворений згідно з постанова-
ми Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1946 року № 2445 і від 31 січня 1947 
року № 194 та наказом заступника начальника Головного управління в справах 
промислової та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР від 21 березня 
1947 року № 28-07-к. Здійснював державний контроль за діяльністю промисло-
вої, споживчої кооперації та кооперації інвалідів. Ліквідований відповідно до 
наказу Головного управління в справах промислової та споживчої кооперації 
при Раді Міністрів СРСР від 17 липня 1950 року № 247.

Накази начальника Головного управління в справах промислової і спожи-
вчої кооперації при Раді Міністрів СРСР. Розпорядження, вказівки, інструкції 
Головного управління в справах промислової і споживчої кооперації при Раді 
Міністрів СРСР. Накази старшого інспектора Головного управління в справах 
промислової та споживчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Українській 
РСР. Накази старшого інспектора по Волинській області. Стенограма Українсь-
кої республіканської наради старших інспекторів (1949). Плани роботи апарату 
старшого інспектора по Волинській області. Листування зі старшим інспекто-
ром по УРСР, обкомом КП(б)У і облвиконкомом з організаційних питань, про-
куратурою та судово-слідчими органами стосовно результатів розслідувань, з 
облспоживспілкою, кооперативними організаціями. Доповіді, звіти про роботу 
старшого інспектора по Волинській області. Матеріали перевірок і ревізій тор-
гової і фінансово-господарської діяльності установ системи промислової коо-
перації та кооперації інвалідів.

ПРОМИСЛОВА КООПЕРАЦІЯ

Волинська обласна рада промислової кооперації «Облпромрада», 
м. Луцьк
Ф. Р-341, 1112 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1960 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворена в 1940 році. Відновила діяльність у березні 1944 року. Підпорядковува-
лась Раді промислової кооперації УРСР. Діяла на основі статуту, затвердженого 
президією Укрпромради від 13 вересня 1944 р. № 305. Згідно з постановою Ради 
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Міністрів УРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762 до системи облпромради приєд-
нано артілі кооперації інвалідів та обласної спілки лісопромислової кооперації. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 жовтня 1960 р. № 1698, 
постанови правління Укрпромради від 20 жовтня 1960 р. № 607, постанови Во-
линського облвиконкому від 25 жовтня 1960 р. № 1140 промислова кооперація 
ліквідована з передачею підприємств у відання державних органів.
Об’єднувала кооперативні промислові артілі та кооперативні артілі інвалідів, 
керувала їх діяльністю. Основними завданнями були збільшення виробництва 
товарів широкого вжитку високої якості кооперативними промисловими під-
приємствами для задоволення матеріальних і культурних потреб населення та 
покращення обслуговування його побутових потреб.

Рішення облвиконкому. Постанови, директивні вказівки правління Ради 
промислової кооперації УРСР. Протоколи засідань, постанови правління обл-
промради. Протоколи та матеріали І обласного з’їзду уповноважених промисло-
вої кооперації Волинської області від 23 липня 1946 р. Статути облпромради 
(1953), артілей (1939 – 1941). Положення про конструкторсько-технологічне 
бюро при облпромраді (1959). Аналізи виконання планів; кошториси, титуль-
ні списки капітального будівництва; доповіді, огляди про виконання планів, 
впровадження раціоналізаторських пропозицій та їх ефективність. Листуван-
ня з Укрпромрадою, облвиконкомом і артілями про заготівлю сільськогоспо-
дарських продуктів, виготовлення меблів, торфорозробку. Документи про при-
йняття промислових артілей в обласну раду промислової кооперації (1953), 
об’єднання промислових артілей (1954 – 1955). Документи про реорганізацію 
системи промислової кооперації (1956). Акти передавання артілей у систему 
державної промисловості (1960). Ліквідаційний баланс з додатками (1960). 
Акти документальної ревізії фінансово-господарської діяльності. Договори 
соцзмагання між Волинською та Ровенською облпромрадами. Штатні розписи, 
кошториси адміністративно-господарських витрат. Зведені річні бухгалтерські 
та статистичні звіти. Документи з особового складу, особові справи працівни-
ків (1944 – 1960). Документи про роботу профспілки.

Волинська обласна спілка лісної, лісохімічної, меблевої 
та деревообробної промислової кооперації «Облліспромспілка», 
м. Луцьк
Ф. Р-404, 97 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинська облліспромспілка утворена в січні 1940 р. для керівництва органі-
заційною, господарською, культурно-освітньою діяльністю лісопромислових 
кооперативів, а також для кооперування одинаків-кустарів та ремісників лісо-
промислової галузі. Припиняла роботу в період нацистської окупації області 
1941 – 1944 рр. Відновила діяльність у 1944 р. відповідно до постанови вико-
навчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 22 серпня 
1944 року № 160.
Через систему кооперативно-промислових артілей облліспромспілка займалася ор-
ганізацією вивезення і обробки деревини, лісохімічного виробництва, виробництва 
меблів і товарів широкого вжитку. Перебувала у віданні Укооппромлісспілки.
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762 об’єднана 
з Волинською обласною радою промислової кооперації.
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Постанови, протоколи засідань президії Волинської облліспромспілки. 
Розпорядження голови облліспромспілки. Протоколи засідань, статути ар-
тілей (1940 – 1941). Протоколи загальних зборів робітників і службовців (1949 
– 1950). Плани реалізації готової продукції через роздрібний товарообіг. Ста-
тистичні звіти про виконання планів з випуску валової продукції. Титульні 
списки, кошториси капітального будівництва (1948 – 1950). Штатні розписи 
та кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні бухгалтерські зві-
ти. Ліквідаційний баланс (1953). Звіти з праці, кадрових питань. Документи з 
особового складу.

Кооперативно-промислові артілі
5 фондів, 592 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1958 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцька артіль інвалідів «Вільна праця», ф. Р-101, 157 спр., 1939 – 1941, 1944 
– 1955 рр.
Луцька артіль інвалідів «Харчовик», ф. Р-396, 222 спр., 1944 – 1955 рр.
Луцька промислова артіль «Транспортник», ф. Р-408, 107 спр., 1948 – 1955 рр.
Торчинська лісопромислова артіль «Вільна праця», ф. Р-121, 53 спр., 1940, 1944 
– 1953 рр.
Торчинська артіль інвалідів «Харчовик», ф. Р-697, 53 спр., 1949 – 1958 рр.

Діяльність артілей простежується протягом 1939 – 1941, 1944 – 1958 рр.
Виробляли промислові товари та товари широкого вжитку з місцевої сировини.
У 1953 р. галузеві спілки промкооперації, спілка кооперації інвалідів та спіл-
ка лісопромислової кооперації ліквідовані. Артілі, що підпорядковувалися їм, 
перейшли у підпорядкування облпромради. У 1960 р. передані у відання мініс-
терств і відомств.

Постанови, рішення, вказівки Укрпромради, облвиконкому, облпромради, 
облкоопінспілки. Статути артілей (1939 – 1940, 1948, 1950 – 1951, 1954). Про-
токоли засідань правління, загальних зборів членів артілей. Техпромфінплани 
артілей. Вступний баланс Луцької артілі інвалідів «Вільна праця» (1944). Кошто-
риси, плани капітального будівництва. Штатні розписи, кошториси адміністра-
тивно-господарських витрат. Фінансові та виробничі плани. Акти ревізії фінан-
сово-господарської діяльності. Квартальні статистичні звіти. Річні бухгалтерські 
звіти з додатками. Накази з особового складу, особові справи, відомості нараху-
вання заробітної плати, особові рахунки робітників і службовців.

СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ

Волинська обласна спілка споживчих товариств 
«Облспоживспілка», м. Луцьк
Ф. Р-46, 3803 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Волинська обласна спілка споживчих кооперативних організацій «Облспо-
живспілка» утворена відповідно до постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про ко-
оперативні організації західних областей УРСР» від 8 грудня 1939 року № 1618. 
Переривала діяльність на період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. Відновила 
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роботу 4 квітня 1944 року, діяльність її була підтверджена постановою президії 
Укоопспілки від 15 березня 1944 року № 17. З 1961 року – Волинська обласна 
спілка споживчих товариств «Облспоживспілка». Підпорядковувалась Українсь-
кій спілці споживчих товариств «Укоопспілці».
Здійснювала контроль і керівництво кооперативною та комісійною торгівлею 
в містах, районах і селах області, заготівлею сільськогосподарських продуктів, 
громадським харчуванням.

Постанови, накази, вказівки Народного комісаріату торгівлі СРСР, прав-
лінь Центроспілки СРСР і Укоопспілки, облвиконкому. Постанови та прото-
коли засідань правління облспоживспілки, протоколи обласних нарад праців-
ників споживчої кооперації, виробничих нарад. Протоколи засідань правлінь 
райспоживспілок. Документи обласних з’їздів уповноважених споживчої 
кооперації. Статут облспоживспілки (1989). Протоколи і постанови засідань 
ревізійної комісії, річні плани проведення документальних ревізій і тематичних 
перевірок. Плани розвитку виробничих підприємств, випуску товарів широко-
го вжитку. Листування з Центроспілкою, Укоопспілкою, облвиконкомом, рай-
споживспілками з питань ціноутворення, торгової мережі, прогресивних форм 
торгівлі, про роботу комісії громадського контролю, обслуговування колгоспів 
та населення. Довідники цін на різні види товарів. Акти збитків, заподіяних 
установам системи облспоживспілки нацистськими окупантами (1944 – 1945). 
Економічні аналізи діяльності системи облспоживспілки. Дані про торговель-
ну мережу, бази, підприємства громадського харчування, виробничі підпри-
ємства. Документи про впровадження нової техніки, надходження та вико-
ристання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Проведення семінарів з 
товарознавцями щодо вивчення попиту населення. Матеріали про участь у вис-
тавці досягнень народного господарства СРСР. Інформації, доповідні записки, 
звіти про стан книжкової торгівлі. Плани, листування стосовно укрупнення 
сільських споживчих товариств області. Акти державних комісій про введен-
ня в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Документи про роботу 
комісій кооперативного контролю. Акти обстеження роботи облспоживспілки. 
Документи про соціалістичне змагання між працівниками споживкооперації, 
проведення семінарів з підвищення кваліфікації робітників. Зведені річні ста-
тистичні звіти райспоживспілок, підприємств облспоживспілки. Звіти про ро-
боту з кадрами, списки працівників системи облспоживспілки. Штатні розпи-
си. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Документи про роботу 
профспілки: протоколи загальних профспілкових зборів і засідань місцевого 
комітету, плани роботи, річні статистичні та фінансові звіти.

Районні спілки споживчих товариств (райспоживспілки)
29 фондів, 7724 спр., 1940 – 1941, 1944 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. 
мови.
Берестечківська, ф. Р-815, 313 спр., 1944 – 1959 рр.
Володимир-Волинська, ф. Р-722, 304 спр., 1944 – 1967, 1969 – 1976, 1978 – 1991 рр.
Голобська, ф. Р-3346, 38 спр., 1944 – 1957 рр.
Горохівська, ф. Р-1455, 613 спр., 1944 – 1996 рр.
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Заболоттівська, ф. Р-1491, 31 спр., 1946, 1950 – 1953, 1956 – 1959 рр.
Іваничівська, ф. Р-1625, 376 спр., 1944, 1946 – 1963, 1966 – 1998 рр.
Камінь-Каширська, ф. Р-2033, 605 спр., 1946 – 1995 рр.
Ківерцівська, ф. Р-503, 495 спр., 1944 – 1973, 1975 – 1992 рр.
Ковельська, ф. Р-1113, 530 спр., 1944, 1946 – 1994 рр.
Колківська, ф. Р-1384, 193 спр., 1944, 1946 – 1962 рр.
Локачинська, ф. Р-1566, 212 спр., 1944 – 1949, 1951 – 1962, 1965 – 1983, 1988 
– 1994 рр.
Луківська, ф. Р-1975, 92 спр., 1944 – 1959 рр.
Луцька, ф. Р-587, 689 спр., 1944 – 1962, 1966 – 1993 рр.
Любешівська, ф. Р-2197, 162 спр., 1945 – 1963, 1965 – 1982 рр.
Любомльська, ф. Р-486, 505 спр., 1944 – 2000 рр.
Маневицька, ф. Р-640, 462 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр.
Оваднівська, ф. Р-2169, 76 спр., 1946 – 1958 рр.
Олицька, ф. Р-2294, 70 спр., 1944 – 1957 рр.
Піддубцівська, ф. Р-53, 7 спр., 1940 – 1941 рр.
Ратнівська, ф. Р-832, 365 спр., 1944 – 1961, 1965 – 1995 рр.
Рожищенська, ф. Р-2288, 430 спр., 1944 – 1995 рр.
Сенкевичівська, ф. Р-1076, 19 спр., 1944 – 1953 рр.
Старовижівська, ф. Р-536, 263 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр.
Теремнівська, ф. Р-52, 64 спр., 1944 – 1955, 1957 – 1958 рр.
Торчинська, ф. Р-2006, 101 спр., 1945 – 1962 рр.
Турійська, ф. Р-2282, 375 спр., 1944 – 1959, 1965 – 1997 рр.
Устилузька, ф. Р-1103, 46 спр., 1944 – 1957 рр.
Цуманська, ф. Р-451, 248 спр., 1945 – 1962 рр.
Шацька, ф. Р-1560, 40 спр., 1946 – 1958 рр.

Утворені в 1940 р. Припиняли роботу на період нацистської окупації 1941 – 
1944 рр., відновивши її в 1944 році. Підпорядковувалися Волинській обласній 
спілці споживчих товариств.
Об’єднували споживчі товариства районів, надавали їм практичну допомогу в 
здійсненні господарської  діяльності, впровадженні в практику досягнень нау-
ково-технічного прогресу, передового досвіду, контролювали їх роботу; вирішу-
вали господарські спори між організаціями і підприємствами споживчої коопе-
рації; вели власну господарську діяльність, спрямовану на створення необхідної 
виробничої та соціальної інфраструктури споживчої кооперації.

Постанови, інструкції Центроспілки СРСР та Укоопспілки. Рішення Бе-
рестечківського, Горохівського, Камінь-Каширського, Колківського, Маневи-
цького, Олицького, Цуманського райвиконкомів. Постанови, розпорядження 
правління облспоживспілки. Розпорядження голів правлінь райспоживспілок з 
основної діяльності, з особового складу. Постанови обласного комітету народ-
ного контролю. Спільні постанови правлінь та райкомів профспілки. Протоко-
ли та постанови засідань правлінь райспоживспілок і сільських споживчих то-
вариств, протоколи виробничих нарад, звітно-виборних зборів уповноважених 
пайовиків, засідань комісії зі встановлення трудового стажу. Плани та аналізи 
фінансово-господарської діяльності, кон’юнктурні огляди. Кошториси на капі-
тальне будівництво. Листування з облспоживспілкою, сільськими споживчими 
товариствами про стан і розвиток споживчої кооперації, планування роботи. 
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Інформації, доповідні записки про стан торгівлі і громадського харчування, 
будівництва, проведення виставок, ярмарків, стан планово-економічної роботи, 
роботу комісій кооперативного контролю. Річні плани і звіти про впроваджен-
ня нових форм торгівлі. Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
Списки торговельної мережі, підприємств громадського харчування. Штатні 
розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Особові справи 
робітників і службовців Берестечківської РСС (1944, 1946, 1948 – 1958). Річні 
бухгалтерські та статистичні звіти, відомості на отримання заробітної плати. 
Документи про роботу профспілки.

Промислові комбінати споживчих товариств
4 фонди, 139 спр., 1947 – 1959 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський обласний, ф. Р-1720, 66 спр., 1947 – 1959 рр.
Районні:
Луцький, ф. Р-1000, 11 спр., 1947 – 1949 рр.
Олицький, ф. Р-900, 57 спр., 1948 – 1955 рр.
Цуманський, ф. Р-462, 5 спр., 1948 – 1950 рр.

Організовані відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР «Про ор-
ганізацію в системі споживчої кооперації УРСР підприємств по виробництву 
товарів широкого вжитку та побутового обслуговування населення» від 21 лип-
ня 1944 р. № 845 і постанови виконавчого комітету Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих від 5 вересня 1944 р. № 199. Підпорядковувались обласній 
та районним спілкам споживчих товариств.
Виготовляли товари широкого вжитку з місцевої сировини та відходів у власних 
майстернях і шляхом надомництва. Контролювали та інструктували сільські 
споживчі товариства щодо організації виробничих підприємств.

Постанови, вказівки правління облспоживспілки, райспоживспілок. Річ-
ні виробничо-фінансові плани та плани господарської діяльності. Затверджені 
норми розцінок. Кошториси на будівництво об’єктів, книги наказів з особового 
складу, особові рахунки робітників і службовців промкомбінату Олицької рай-
споживспілки (1948 – 1955). Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фі-
нансові та статистичні звіти. Протоколи загальних зборів і засідань місцевого 
комітету працівників профспілки (1959).

Волинська обласна контора по закупівлі зернових хлібопродуктів 
«Облхлібторг», м. Луцьк
Ф. Р-22, 27 спр., 1939 – 1941 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Утворена відповідно до постанови президії правління Укоопспілки від 4 лис-
топада 1939 року № 727. Підпорядковувалась Українській конторі по закупівлі 
зернових хлібопродуктів «Укрхлібторг». Ліквідована 5 січня 1941 року на під-
ставі постанови президії правління Укоопспілки від 25 грудня 1940 року № 675 
та постанови правління Волинської облспоживспілки від 4 січня 1941 року 
№ 2. Заготівлю зернових культур і рапсу покладено на заготуправління облспо-
живспілки.
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Займалася організацією закупівель зернових, бобових та маслянистих культур, 
борошна та круп, збутом зерна та продуктів його переробки; контролювала 
діяльність райхлібторгів і сільських споживчих товариств із закупівель, прий-
мання та зберігання зерна.

Постанови РНК УРСР, президії правління Укоопспілки, облвиконкому, 
облспоживспілки, накази уповноваженого Наркомату заготівель по Волинсь-
кій області. Типове положення про обласні контори Укрхлібторгу в західних 
областях України (1940). Виписки з протоколів засідання правління облспо-
живспілки. Листування з держбанком, профспілкою. Акти передавання зерна 
і хліба пунктам заготзерна. Накази з особового складу (1939 – 1941). Списки 
робітників і службовців обласної та районних контор. Відомості на виплату 
заробітної плати працівникам Облхлібторгу та районних контор. Річні статис-
тичні звіти.

Райхлібторг Володимир-Волинської райспоживспілки, 
м. Володимир-Волинськ Волинської обл.
Ф. Р-1167, 6 спр., 1939 – 1940 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Утворений відповідно до постанови президії правління Укоопспілки «Про ор-
ганізацію районного апарату Укрхлібторгу в західних областях України» від 
27 січня 1940 року № 20. Підпорядковувався обласній конторі «Облхлібторг». 
Ліквідований згідно з постановою правління Волинської облспоживспілки від 
9 жовтня 1940 року № 43 та директивою Укрхлібторгу від 4 жовтня 1940 року. 
Функції його покладені на райспоживспілку.
Займався організацією та закупівлею хлібопродуктів у районі, контролював ро-
боту сільського споживчого товариства по закупівлі хліба безпосередньо у селян, 
здійснював облік закуплених хлібопродуктів і надсилав звіти облхлібторгу.

Розпорядження контори облхлібторгу про відпуск продуктів. Договори 
на переробку зерна в млинах. Відомості надходження зерна від заготпунктів, 
рахунки, розписки, квитанції, накладні. Акти передавання збіжжя колишніх 
нетрудових господарств райхлібторгу. Документи з особового складу (1940).

ІНВАЛІДНА КООПЕРАЦІЯ

Волинська обласна спілка кооперації інвалідів «Облкоопінспілка», 
м. Луцьк
Ф. Р-123, 114 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна спілка кооперації інвалідів «Облкоопінспілка» розпоча-
ла діяльність у 1940 р. Відновила її у 1944 р. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів УРСР «Про ліквідацію Ізмаїльської, Тернопільської, Станіславської і 
Ровенської обласних спілок кооперації інвалідів Української РСР» від 29 вере-
сня 1949 р. № 2787 реорганізована у Волинську міжобласну спілку кооперації 
інвалідів, до складу якої увійшли артілі Ровенської облкоопінспілки. Згідно з 
постановою президії Укоопінради від 5 січня 1953 р. № 3 Волинська міжобл-
коопінспілка реорганізована у Волинську облкоопінспілку. Підпорядковувалась 
Українській раді кооперації інвалідів.
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Об’єднувала усі види кооперативних організацій інвалідів; керувала організа-
ційною, виробничою, фінансовою, культурно-освітньою роботою артілей; зай-
малася трудовлаштуванням інвалідів, створенням належних робочих і побуто-
вих умов для них.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1953 р. № 1762 
об’єднана з Волинською обласною радою промислової кооперації.

Постанови, директиви Укоопінради, рішення Волинського та Ровенсько-
го облвиконкомів. Постанови президії облкоопінспілки та міжоблкоопінспіл-
ки. Протоколи засідань правління та виробничих нарад, статути артілей (1940). 
Матеріали 3-го міжобласного з’їзду уповноважених кооперації інвалідів Во-
линської та Ровенської областей (1950). Кошториси та плани капітального 
будівництва. Норми виробітку та розцінки. Плани, звіти про трудовлаштування 
інвалідів. Штатні розписи, кошториси витрат. Статистичні звіти з товарообігу 
та заготівлі сільськогосподарських продуктів. Зведені річні бухгалтерські зві-
ти. Ліквідаційний баланс (1953). Документи з особового складу: особові спра-
ви, списки робітників і службовців, відомості нарахування заробітної плати, 
особові рахунки.

ОСВІТА, ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І ПРОСВІТНИЦЬКИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації, 
м. Луцьк
Ф. Р-59, 4082 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1996 рр. Описи, каталоги. Рос., 
укр. мови.
Відділ народної освіти  Волинського облвиконкому був утворений у 1939 році. 
В 1941 – 1944 рр. тимчасово припиняв діяльність у зв’язку з нацистською оку-
пацією Волинської області. Відновив свою роботу після визволення області в 
1944 році. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 22 лип-
ня 1988 р. № 194 та рішень облвиконкому від 19 серпня 1988 р. № 173, обласної 
Ради народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 на базі відділу народної ос-
віти і управління професійно-технічної освіти було створене управління народ-
ної освіти облвиконкому. У зв’язку із створенням обласної державної адмініст-
рації було припинено діяльність виконкому обласної Ради народних депутатів 
та згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів від 23 квітня 1992 р. 
№ 9/13 було ліквідоване управління народної освіти облвиконкому. Відповідно 
до розпорядження представника Президента України у Волинській області від 5 
травня 1992 р. № 83 – Управління народної освіти облдержадміністрації. Згідно 
з розпорядженням представника Президента України у Волинській області від 
21 травня 1992 р. № 117 «Про встановлення граничної чисельності та фонду 
оплати праці працівників обласної державної адміністрації» – Управління осві-
ти облдержадміністрації. Відповідно до рішення обласної ради від 2 листопада 
1994 р. № 2/3 було припинено діяльність управління освіти облдержадміністра-
ції та утворено управління освіти облвиконкому. Згідно з розпорядженням Во-
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линської обласної державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 – управ-
ління освіти облдержадміністрації.
Здійснювало організацію і керівництво системою народної освіти в області, за-
безпечувало контроль щодо навчально-виховного процесу в закладах освіти, ке-
рувало добором та розстановкою керівних педагогічних кадрів установ.

Накази з основної діяльності. Плани розгортання мережі шкіл для дорос-
лих, шкіл робітничої і сільської молоді. Плани роботи. П’ятирічні плани роз-
витку народної освіти в області. Протоколи обласних нарад працівників освіти. 
Документи (постанови, розпорядження) про присвоєння школам області імен 
активних учасників революційних і партизанських дій на Волині. Інформації, 
доповідні записки облвиконкому і Міністерству освіти УРСР про розгортан-
ня мережі шкіл в області, про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР 
про завершення ліквідації неписьменності і малописьменності серед доросло-
го населення. Документи обласних конференцій. Листування з Міністерством 
освіти УРСР про роботу шкіл та дитячих будинків області, про організацію і 
роботу сезонних дитячих майданчиків у колгоспах. Кошториси на будівництво 
шкіл у районах області. Листування, довідки та інформації Міністерству освіти 
УРСР, обкому Компартії України і облвиконкому з питань навчально-виховної 
роботи, про відкриття методичних кабінетів, про атеїстичну роботу серед учнів 
шкіл, естетичне виховання, оздоровлення дітей, про проведення спортивних 
олімпіад учнів шкіл області, юних математиків і фізиків. Документи про тру-
довлаштування випускників; про запобігання та ліквідацію правопорушень се-
ред неповнолітніх. Документи (характеристики, постанови) про нагородження 
вчителів. Довідки Міністерству освіти УРСР про стан професійної підготовки 
учнів і організацію факультативних занять з трудової освіти в школах області. 
Зведені розробки облвно і районних відділів народної освіти до звітів шкіл, 
у яких викладання деяких предметів ведеться іноземними мовами. Річні зві-
ти про роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Інформації, плани, 
звіти про патріотичне виховання в школах і позашкільних установах області; 
виховну роботу в учнівських трудових бригадах; про забезпечення учнів шкіл, 
роботу шкільних музеїв, вихователів у школах, школи і групи продовженого 
дня, шкільні бібліотеки, про наявність методичних кабінетів, фільмотек, про 
трудове навчання в школах області. Звіти про роботу районних відділів народ-
ної освіти, про роботу шкіл і позашкільних установ, Камінь-Каширського і Лу-
цького педучилищ, про розгортання будівництва початкових, неповних серед-
ніх та середніх шкіл, дитячих будинків, садків; про роботу районних, міських 
і сільських бібліотек, методичних кабінетів районних відділів народної освіти, 
про влаштування дітей і підлітків, що залишились без батьків. Статистичні зві-
ти. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошто-
риси, звіти) про роботу профспілкового комітету.
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Відділи освіти райдержадміністрацій та міських рад
33 фонди, 8951 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр. Описи, каталоги. Рос., 
укр. мови.
Районні:
Берестечківський, ф. Р-1074, 50 спр., 1944 – 1954 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-1285, 337 спр., 1944 – 1999 рр.
Голобський, ф. Р-1008, 30 спр., 1944 – 1952 рр.
Головнянський, ф. Р-516, 570 спр., 1944 – 1954 рр.
Горохівський, ф. Р-1550, 419 спр., 1944 – 2000 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1574, 37 спр., 1944, 1946 – 1959 рр.
Іваничівський, ф. Р-2486, 422 спр., 1947 – 1962, 1968 – 1993 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-612, 528 спр., 1944 – 1993 рр.
Ківерцівський, ф. Р-3097, 376 спр., 1948 – 1991 рр.
Ковельський, ф. Р-2219, 415 спр., 1949 – 1992 рр.
Колківський, ф. Р-762, 70 спр., 1945 – 1956 рр.
Локачинський, ф. Р-1290, 215 спр., 1945 – 1995 рр.
Луківський, ф. Р-2080, 162 спр., 1944 – 1959 рр.
Луцький, ф. Р-925, 485 спр., 1944 – 1990 рр.
Любешівський, ф. Р-1031, 162 спр., 1944 – 1988 рр.
Любомльський, ф. Р-2842, 363 спр., 1944 – 1995 рр.
Маневицький, ф. Р-1283, 355 спр., 1944 – 1955, 1965 – 1993 рр.
Оваднівський, ф. Р-981, 47 спр., 1949 – 1958 рр.
Олицький, ф. Р-893, 175 спр., 1939, 1944 – 1954 рр.
Піддубцівський, ф. Р-45, 2 спр., 1940 р.
Ратнівський, ф. Р-1778, 256 спр., 1944 – 1955, 1965 – 2000 рр.
Рожищенський, ф. Р-520, 579 спр., 1944 – 1997 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-819, 13 спр., 1945 – 1953 рр.
Старовижівський, ф. Р-1573, 228 спр., 1944 – 1962, 1970, 1976 – 1997 рр.
Теремнівський, ф. Р-734, 93 спр., 1944 – 1958 рр.
Торчинський, ф. Р-2265, 11 спр., 1956 – 1962 рр.
Турійський, ф. Р-2551, 229 спр., 1949 – 1962, 1965 – 1995 рр.
Устилузький, ф. Р-991, 88 спр., 1944 – 1956 рр.
Цуманський, ф. Р-447, 52 спр., 1947 – 1954 рр.
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-3368, 139 спр., 1975 – 1995 рр.
Ковельський, ф. Р-296, 422 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1994 рр.
Луцький, ф. Р-25, 1354 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр.
Нововолинський, ф. Р-3215, 267 спр., 1963 – 1996 рр.

У грудні 1939 р. почали створюватись відділи народної освіти. В 1941 – 1944 рр. 
тимчасово припиняли діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської 
області. Поновили свою роботу після визволення області в 1944 році. З 1992 р. 
– відділи освіти. Підпорядковувались місцевим органам державної виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування.
Здійснювали керівництво і контроль за діяльністю навчальних закладів, поза-
шкільних дитячих установ, що знаходяться на районному та міському фінансу-
ванні, організовували і контролювали роботу дошкільних установ, сприяли 
підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів.
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Накази з основної діяльності. Протоколи нарад директорів шкіл, учителів, 
засідань секцій, методичних комісій. Документи (протоколи, рішення, інформа-
ції та ін.) про роботу рад по освіті, про вивчення та впровадження передового 
досвіду. Інформації, довідки про роботу відділів освіти, про роботу шкіл, про 
стан фізичного виховання та розвиток художньої самодіяльності в школах, про 
навчально-виховну роботу, виробничі учнівські бригади, роботу методичних 
кабінетів. Плани розгортання мережі шкіл і дитячих садків. Документи (прото-
коли, доповіді, плани та ін.) про проведення конференцій учителів. Методичні 
розробки вчителів. Свідоцтва вчителів про закінчення обласних педагогічних 
курсів підготовки вчителів І – ІV класів у м. Ковелі (1940 – 1941). Річні звіти 
про роботу шкіл. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Доку-
менти (протоколи, плани, звіти) про роботу профспілкових комітетів.

Волинське обласне управління професійно-технічної освіти, м. Луцьк
Ф. Р-3150, 1015 спр., 1969 – 1987 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинське обласне управління професійно-технічної освіти було створено від-
повідно до постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів 
Української РСР від 3 червня 1969 р. № 366, наказу Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117.
Основні функції управління – керівництво навчальною, виробничою, виховною 
діяльністю закладів професійно-технічної освіти, організаційне, кадрове, мето-
дичне забезпечення.
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22 липня 1988 р. № 194, 
рішень облвиконкому від 19 серпня 1988 року № 173 та обласної Ради народних 
депутатів від 5 жовтня 1988 року № 7/2 на базі управління професійно-техніч-
ної освіти і відділу народної освіти було створено управління народної освіти 
облвиконкому. 

Накази Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-тех-
нічній освіті. Накази начальника з основної діяльності. Положення про про-
фтехучилища (1970). Протоколи нарад при начальнику управління, методичних 
об’єднань, засідань журі щодо підсумків обласної виставки технічної і худож-
ньої творчості училищ, засідань секцій. Інформації Держкомітету РМ УРСР 
щодо професійно-технічної освіти, про підсумки випускних кваліфікаційних 
екзаменів, про якісний склад молоді, прийнятої в навчальні заклади, про хід 
будівництва та стан матеріальної бази училищ, про підсумки навчально-вироб-
ничої діяльності навчальних господарств сільських профтехучилищ, про стан 
роботи з раціоналізації, винахідництва і технічної творчості учнів професій-
но-технічної освіти. Листування з Держкомітетом Ради Міністрів УРСР з про-
фесійно-технічної освіти про політико-виховну роботу в профтехучилищах. 
Довідки училищ про успішність учнів. Методичні розробки, статті з обміну 
досвідом, довідки про стан методичної роботи в училищах. Документи (по-
ложення, плани протоколи та ін.) про роботу навчально-методичного кабінету 
Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. Статистичні 
звіти про кількість, якість і рух працівників по управлінню і училищах, про 
мережу навчальних закладів, наявність і рух контингенту учнів, про наявність 
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і ремонт виробничого устаткування, сільськогосподарських машин. Річні звіти 
про методичну роботу в навчальних закладах, підвідомчих управлінню, про 
роботу вечірніх відділень, про стан навчально-виробничої роботи, виконання 
навчальних планів і програм по групах з річним навчанням. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошто-
риси, звіти) про роботу профспілкового комітету. Накази з особового складу, 
поіменні книги учнів Луцької № 1 (1946 – 1948), Ківерцівської № 6/2 (1946 
– 1949), Ковельської № 3 (1945 – 1951) шкіл фабрично-заводської освіти.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
Ф. Р-376, 2438 спр., 1946 – 1999 рр. Описи, каталоги. Рос., укр. мови.

У квітні 1940 р. на Волині почав діяти перший вищий навчальний заклад – Лу-
цький державний учительський інститут. Тимчасово припиняв свою діяльність 
у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Поновив роботу від-
повідно до постанови Ради Міністрів Української РСР і Центрального Комітету 
КП(б)У від 6 квітня 1946 р. № 596. Згідно з постановами облвиконкому і бюро 
обкому КП(б)У від 2 липня 1951 р. № 96, Ради Міністрів Української РСР від 
25 вересня 1951 р. № 2733 та рішенням облвиконкому від 4 грудня 1951 р. № 1416 
– реорганізований у Луцький державний педагогічний інститут. Відповідно до 
рішення облвиконкому від 5 лютого 1952 р. № 144, наказу Міністерства освіти 
УРСР від 16 лютого 1952 р. № 82 педінституту було присвоєне ім’я видатної ук-
раїнської поетеси Лесі Українки. Згідно з постановою Ради Міністрів Українсь-
кої РСР від 28 червня 1957 р. № 640 – передано у підпорядкування Міністерства 
вищої освіти УРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 5 жовтня 1960 р. № 1652 – передано у підпорядкування Міністерства вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР. Згідно з Указом Президента України від 
12 грудня 1991 р. № 2 – підпорядковується Міністерству освіти України. Від-
повідно до Указу Президента України від 16 липня 1993 р. № 266/93 та наказу 
Міністерства освіти України від 12 серпня 1993 р. № 296 – реорганізований у 
Волинський державний університет імені Лесі Українки, з грудня 1999 р. підпо-
рядковується Міністерству освіти і науки України.
Забезпечував фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, 
здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покли-
кань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки 
кадрів, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

Накази, директивні вказівки Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР. Накази ректора з основної діяльності. Протоколи засідань вче-
ної ради, ректорату, кафедр, приймальних та екзаменаційних комісій. Плани 
роботи. Документи (протоколи, плани, звіти) про роботу методичної ради, 
про роботу факультетів. Угода про співробітництво між Волинським держав-
ним університетом імені Лесі Українки і Інститутом дослідів Волині (1996). 
Навчальні посібники, методичні вказівки, рекомендації викладачів. Збірники 
праць наукових конференцій. Звіти про науково-дослідну роботу, голів держав-
них екзаменаційних комісій, про педагогічну практику студентів. Річні статис-
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тичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. До-
кументи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету та 
профспілкового комітету студентів.

Луцький державний технічний університет, м. Луцьк
Ф. Р-3085, 888 спр., 1966 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцьке відділення загальнотехнічного факультету Київського автомобільно-до-
рожнього інституту було організоване відповідно до наказу Міністерства вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР від 2 липня 1966 р. № 422, рішення обл-
виконкому від 19 липня 1966 р. № 342. Згідно з рішенням облвиконкому від 
30 серпня 1968 р. № 390 – Луцький загальнотехнічний факультет Київського ав-
томобільно-дорожнього інституту. Відповідно до рішення колегії Міністерства 
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 19 липня 1971 р., наказу Львівсь-
кого ордена Леніна політехнічного інституту від 30 серпня 1971 р. № 1285 Луць-
кий загальнотехнічний факультет підпорядкований Львівському ордена Леніна 
політехнічному інституту. З 1975 р. – Луцький філіал Львівського ордена Леніна 
політехнічного інституту. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 
1991 р. № 78, наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 
від 4 квітня 1991 р. № 87 створено Луцький індустріальний інститут. Відповід-
но до Указу Президента України від 12 грудня 1991 р. № 2 – підпорядковується 
Міністерству освіти України. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 грудня 1997 р. № 1463 – Луцький державний технічний університет.
Основні функції: підготовка висококваліфікованих спеціалістів, здійснення на-
уково-дослідницької діяльності, розвиток зв’язків із зарубіжними вузами, під-
приємствами й організаціями в галузі підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації спеціалістів, спільного проведення досліджень.

Накази, розпорядження з основної діяльності. Статут (1991). Плани ро-
боти. Протоколи засідань вченої ради, кафедр. Документи (програми, протоко-
ли, звіти та ін.) про проведення студентських науково-технічних конференцій. 
Доповідні записки, довідки, інформації Міністерству вищої і середньої спе-
ціальної освіти УРСР про навчально-виховну роботу, кількість працівників, 
розподіл студентів. Методичні рекомендації, підготовлені викладачами. Річні 
звіти про навчально-виховну роботу. Звіти про науково-дослідну роботу ка-
федр. Звіти голови Державної екзаменаційної комісії. Штатні розписи, кошто-
риси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошторис, звіти) 
про роботу профспілкового комітету.

Львівсько-Волинський загальнотехнічний факультет Львівського 
ордена Леніна політехнічного інституту, м. Нововолинськ 
Волинської області
Ф. Р-2891, 24 спр., 1964 – 1967 рр. Опис. Рос. мова.
У 1960 році був організований Філіал загальнотехнічного вечірнього факультету 
Київського ордена Леніна політехнічного інституту в м. Нововолинську. Відповід-
но до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 22 серпня 
1964 р. № 463 – переданий у підпорядкування Львівського політехнічного інсти-
туту та перейменований на Львівсько-Волинський загальнотехнічний факультет 
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Львівського політехнічного інституту з метою підвищення якості підготовки спе-
ціалістів без відриву від виробництва та створення більш сприятливих умов для 
навчання студентів-заочників Львівської та Волинської областей. З 1967 р. – під-
порядковується Львівському ордена Леніна політехнічному інституту.

Накази Міністерства вищої і середньо-спеціальної освіти УРСР. Листу-
вання з Київським і Львівським політехнічними інститутами про відкриття 
кафедр, про обладнання факультету. Звіти про роботу Львівсько-Волинського 
загальнотехнічного факультету. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси 
витрат, річні бухгалтерські звіти.

ТЕХНІКУМИ

Берестечківський зоотехнічний технікум, м. Берестечко Волинської 
області
Ф. Р-2246, 223 спр., 1961 – 1978 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківський зоотехнічний технікум було створено відповідно до розпоряд-
ження Ради Міністрів Української РСР від 3 серпня 1961 р. № 943-р, наказів 
Міністерства сільського господарства УРСР від 5 серпня 1961 р. № 468 та Во-
линського обласного управління сільського господарства від 14 серпня 1961 р. 
№ 120 на базі Чернігівського зооветеринарного технікуму.
Готував спеціалістів для галузей сільського господарства.
Ліквідований відповідно до наказів Міністерства сільського господарства УРСР 
«Про часткове упорядкування мережі сільськогосподарських технікумів у 
1978 році» від 31 травня 1978 р. № 179 та Волинського обласного управління 
сільського господарства від 21 червня 1978 р. № 156.

Накази Міністерства сільського господарства УРСР, Волинського об-
ласного управління сільського господарства. Протоколи засідань педагогічної 
ради, предметних, циклових комісій, виробничих нарад. Плани роботи. Ін-
формації, довідки про роботу технікуму. Звіти про навчально-виховну роботу. 
Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти з основної 
діяльності. Ліквідаційний баланс. Документи (протоколи, кошториси, звіти) 
про роботу місцевого комітету профспілки.

Горохівський державний сільськогосподарський технікум, 
м. Горохів Волинської області
Ф. Р-2248, 807 спр., 1955 – 2001 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Горохівський сільськогосподарський технікум був організований відповідно 
до постанови Ради Міністрів Української РСР від 1 листопада 1954 р. № 1724, 
наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 20 листопада 1954 р. 
№ 684 на базі Горохівської однорічної сільськогосподарської школи по підго-
товці бригадирів виробничих бригад. Згідно з наказом Міністерства сільського 
господарства УРСР «Про організацію радгоспів-технікумів» від 17 січня 1972 р. 
№ 20 – Горохівський радгосп-технікум. Відповідно до наказу Міністерства агро-
промислового комплексу України  від 12 березня 1998 р. № 76 перейменований 
у Горохівський державний сільськогосподарський технікум.
Готував спеціалістів для галузей сільського господарства.
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Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР, 
Волинського обласного управління сільського господарства. Накази директора 
з основної діяльності (1980 – 2000). Протоколи засідань педагогічної ради, цик-
лових, методичних комісій. Статути (1955, 1969). Плани роботи. Інформації, 
довідки про роботу технікуму. Звіти про навчально-виховну роботу. Документи 
(протоколи, звіти, списки) про розподіл молодих спеціалістів. Статистичні зві-
ти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні звіти з основної діяльності. Доку-
менти (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум, 
м. Володимир-Волинський Волинської області
Ф. Р-2255, 716 спр., 1946 – 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою облвиконкому від 15 листопада 1944 р. № 310 було віднов-
лено діяльність Володимир-Волинського технікуму механізації сільського гос-
подарства. Відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 
9 серпня 1966 р. № 594 його перейменовано у Володимир-Волинський технікум 
гідромеліорації і механізації сільського господарства. Згідно з наказом Мініс-
терства сільського господарства і продовольства України від 29 вересня 1992 р. 
№ 103 – Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум.
Готував спеціалістів для галузей сільського господарства.

Накази, директивні вказівки Міністерства сільського господарства УРСР. 
Протоколи засідань педагогічної ради, державних екзаменаційних, циклових, 
предметних, методичних комісій. Плани роботи. Інформації, довідки про ро-
боту технікуму. Методичні розробки викладачів. Звіти про навчально-виховну 
роботу. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Доку-
менти (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Рожищенський зооветеринарний технікум, м. Рожище Волинської 
області
Ф. Р-2852, 367 спр., 1956 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Рожищенський зооветеринарний технікум було створено відповідно до розпо-
рядження Ради Міністрів Української РСР від 29 серпня 1956 р. № 799-р. Згідно 
з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 на базі 
Рожищенського зооветеринарного технікуму, що ліквідується, було створено Ро-
жищенський технікум Львівської академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжи-
цького.
Готував спеціалістів для галузей сільського господарства.

Накази директора з основної діяльності (1979 – 1991). Протоколи засі-
дань педагогічної ради, циклових, предметних комісій. Статут (1970). Плани 
роботи. Інформації, довідки про роботу технікуму. Методичні розробки викла-
дачів. Звіти про навчально-виховну роботу. Документи (протоколи, відомості, 
списки) про розподіл молодих спеціалістів. Статистичні звіти. Штатні розпи-
си, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кош-
ториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.
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Нововолинський електромеханічний технікум, м. Нововолинськ 
Волинської області
Ф. Р-2301, 414 спр., 1956 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Червоноградський вечірній гірничо-будівельний технікум був утворений у 
1956 році. Згідно з постановою Ради народного господарства Львівського еко-
номічного адміністративного району від 22 квітня 1958 р. № 161 – Нововолин-
ський вечірній гірничо-будівельний технікум, м. Нововолинськ Волинської об-
ласті, у м. Червоноград Львівської області – філіал цього технікуму. Відповідно 
до наказу Міністерства електротехнічної промисловості СРСР від 10 червня 
1976 р. № 282 – Нововолинський електромеханічний технікум.
Готував спеціалістів для гірничої галузі та для підприємств електротехнічної 
промисловості.

Протоколи засідань педагогічної ради, державної кваліфікаційної, цик-
лових комісій, ради технікуму. Плани роботи. Інформації, довідки про роботу 
технікуму. Звіти про навчально-виховну роботу. Документи (протоколи, відо-
мості, списки) про розподіл молодих спеціалістів. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Ковельський машинобудівний технікум, м. Ковель Волинської 
області
Ф. Р-3451, 257 спр., 1978 – 1996 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Ковельський вечірній машинобудівний технікум був організований відповідно 
до наказу Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробниц-
тва СРСР від 11 вересня 1978 р. № 228. Згідно з наказом Міністерства маши-
нобудування для тваринництва і кормовиробництва СРСР від 25 липня 1984 р. 
№ 192 – Ковельський машинобудівний технікум.
Готував кваліфіковані кадри для Ковельського заводу сільськогосподарських ма-
шин «Ковельсільмаш» та інших галузей народного господарства.

Накази директора з основної діяльності. Статути технікуму (1979, 1984, 
1990). Протоколи засідань педагогічної ради, циклових комісій, загальних 
зборів працівників, державної кваліфікаційної комісії. Інформації, довідки про 
діяльність технікуму. Плани навчально-виховної роботи. Паспорт соціального 
розвитку колективу технікуму (1981 – 1985). Програма діяльності технікуму 
(1993). Положення про проведення олімпіад, літніх та осінньо-зимових сту-
дентських ігор, про порядок призначення і виплати стипендій, про посадові 
інструкції. Текстові звіти про роботу технікуму. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового комітету.

Луцький комерційний технікум, м. Луцьк
Ф. Р-2972, 526 спр., 1965 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцький технікум радянської торгівлі був організований у 1965 році. Згідно з 
наказом Міністерства торгівлі України «Про перейменування технікумів торгів-
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лі України» від 19 вересня 1991 р. № 91 перейменовано у Луцький комерційний 
технікум.
Готував спеціалістів для галузей торгівлі і громадського харчування.

Накази Міністерства торгівлі УРСР. Накази директора з основної діяль-
ності (1971 – 1973, 1976 – 1999). Статут (1966). Протоколи засідань педагогіч-
них рад, методичних, циклових, державної екзаменаційної комісій. Інформації, 
довідки про роботу технікуму. Навчальні плани. Методичні розробки виклада-
чів технікуму. Звіти про роботу технікуму. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, коштори-
си, звіти) про роботу профспілкового комітету.

УЧИЛИЩА

Волинське державне училище культури і мистецтв, м. Луцьк
Ф. Р-2606, 621 спр., 1952 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Технікум підготовки культурно-освітніх працівників у смт Ківерці Волинської 
області було створено відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР 
від 9 серпня 1952 р. № 2564, рішення Волинського облвиконкому від 15 серпня 
1952 р. № 1139 та наказу Комітету в справах культурно-освітніх установ при 
Раді Міністрів УРСР від 18 серпня 1952 р. № 957. Згідно з постановою Ради 
Міністрів Української РСР від 22 грудня 1954 р. № 1940 Ківерцівський технікум 
підготовки культурно-освітніх працівників передано з підпорядкування Мініс-
терства культури УРСР у підпорядкування Волинського обласного управління 
культури. З 1961 р. – Ківерцівське культурно-освітнє училище. З 1963 р. – Луць-
ке культурно-освітнє училище. З 1990 р. – Луцьке училище культури. Відповідно 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 1997 р. 
№ 218, наказу управління культури облдержадміністрації від 17 квітня 1997 р. 
№ 39/1-4 та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 
на базі луцьких державного музичного училища і училища культури створено 
Волинське державне училище культури і мистецтв.
Готувало молодших спеціалістів за напрямами: мистецтво, культура, театральне 
мистецтво.

Накази Міністерства культури УРСР. Накази директора з основної діяль-
ності. Плани навчально-виховної і масової роботи. Інформації, довідки про ро-
боту. Протоколи педагогічних рад, засідань ради трудового колективу, предмет-
них і циклових комісій. Статути училища (1993, 1997). Відомості про історію 
училища. Звіти про роботу стаціонарного і заочного відділів, про проведення 
науково-виховної роботи, про роботу методичної комісії. Програми академіч-
них концертів студентів. Статистичні звіти про роботу училища. Штатні розпи-
си і кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кош-
ториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.
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Луцьке державне музичне училище, м. Луцьк
Ф. Р-2688, 476 спр., 1959 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Луцьке державне музичне училище було створене відповідно до наказу Мініс-
терства культури УРСР від 6 червня 1959 р. № 236-в.
Готувало спеціалістів дитячих музичних шкіл, оркестрантів, солістів театрів, ан-
самблів. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 14 квітня 1997 р. № 218 та наказу управління культури облдержадміністрації 
від 17 квітня 1997 р. № 39/1-4 на базі луцьких державного музичного училища і 
училища культури створене Волинське державне училище культури і мистецтв.

Накази директора з основної діяльності (1963 – 1997). Паспорт училища 
(1959). Протоколи засідань педагогічних рад, предметних комісій, методичних 
рад. Плани навчально-виховної роботи училища. Листування з Міністерством 
культури, інформації, доповідні записки про навчально-виховну роботу. Звіти 
голів державної кваліфікаційної комісії. Статистичні звіти. Штатні розписи, 
кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, коштори-
си, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Медичні училища
7 фондів, 4037 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Камінь-Каширське, ф. Р-3306, 1988 спр., 1952 – 1972 рр.
Ківерцівське, ф. Р-3415, 343 спр., 1963 – 1991 рр.
Ковельське, ф. Р-2510, 358 спр., 1947 – 1994 рр.
Луцьке, ф. Р-627, 640 спр., 1944 – 1998 рр.
Любомльське, ф. Р-2411, 107 спр., 1963 – 1975 рр.
Нововолинське, ф. Р-2907, 69 спр., 1966 – 1972 рр.
Рожищенське, ф. Р-2051, 532 спр., 1966 – 1971 рр.

Камінь-Каширська школа медичних сестер була створена згідно з рішеннями 
облвиконкому від 12 вересня 1952 р. № 1290 та Камінь-Каширського райвикон-
кому від 24 вересня 1952 р. № 944. Відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я УРСР від 24 червня 1954 р. № 404 реорганізована в Камінь-Каширське 
медичне училище. Ліквідоване згідно з рішенням облвиконкому від 1 березня 
1972 р. № 84.
Ківерцівське медичне училище було створене відповідно до рішення облвикон-
кому від 14 червня 1963 року № 426.
Ковельська школа медичних сестер була створена згідно з постановою Ради 
Народних Комісарів УРСР «Про підготовку середніх медичних кадрів на Ук-
раїні» від 1 жовтня 1945 р. № 1574 та постановою Волинського облвиконкому 
від 5 березня 1946 р. № 91. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
УРСР від 24 червня 1954 р. № 404 реорганізована в Ковельське медичне учи-
лище. Згідно з наказом Управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 
4 серпня 1997 р. № 124/од було ліквідоване Ковельське медичне училище і на 
його базі створено Ковельську філію Луцького базового медичного училища.
Луцька фельдшерсько-акушерська школа створена згідно з постановою викон-
кому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 4 жовтня 1944 р. № 248. 
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 24 червня 1954 р. 
№ 404 реорганізована в Луцьке медичне училище. Згідно з наказом Міністерс-
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тва охорони здоров’я України від 22 липня 1996 р. № 220 – Луцьке базове ме-
дичне училище.
Любомльське медичне училище створене відповідно до рішення облвиконкому 
від 14 червня 1963 року № 426. Ліквідоване відповідно до наказу Волинського 
відділу охорони здоров’я від 29 серпня 1975 р. № 397.
Нововолинське медичне училище створене відповідно до рішення облвиконко-
му від 24 червня 1966 р. № 297 та наказу Волинського обласного відділу охоро-
ни здоров’я від 13 серпня 1966 р. № 711а. Ліквідоване згідно з рішенням облви-
конкому від 1 березня 1972 р. № 84.
Рожищенське медичне училище створене відповідно до рішення облвиконкому 
від 24 червня 1966 р. № 297 та наказу Волинського обласного відділу охорони 
здоров’я від 19 серпня 1966 р. № 716. Ліквідоване згідно з наказами Міністерс-
тва охорони здоров’я УРСР від 20 січня 1971 р. № 24 та Волинського обласного 
відділу охорони здоров’я від 4 лютого 1971 р. № 40.
Училища готували фельдшерів, акушерок, зубних техніків, медичних сестер.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР. Накази директорів з ос-
новної діяльності. Статути Ковельського (1969), Камінь-Каширського (1971) 
медичних училищ. Плани навчальної та виховної роботи училищ. Протоколи 
вступних та семестрових екзаменів, засідань державних екзаменаційних ко-
місій, педагогічних рад, засідань методичних об’єднань, навчально-методич-
них рад, предметних комісій. Інформації, довідки про роботу училищ. Мето-
дичні розробки викладачів. Звіти державних кваліфікаційних комісій. Звіти 
про роботу училищ. Статистичні звіти. Штатні розписи і кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу 
профспілкових комітетів училищ. Документи (накази, особові справи, особові 
рахунки) з особового складу Камінь-Каширського, Рожищенського медичних 
училищ.

Педагогічні училища
3 фонди, 2458 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинське, ф. Р-985, 426 спр., 1944 – 1995 рр.
Камінь-Каширське, ф. Р-827, 1268 спр., 1945 – 1956 рр.
Луцьке, ф. Р-407, 764 спр., 1944 – 1998 рр.

Володимир-Волинська педагогічна школа розпочала свою роботу в грудні 
1939 р. Тимчасово припиняла діяльність у зв’язку з нацистською окупацією 
Волинської області. Відповідно до постанови виконавчого комітету Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих від 5 вересня 1944 р. № 182 було відновлено 
роботу Володимир-Волинської педагогічної школи. Згідно з наказом Народного 
комісара освіти УРСР від 6 грудня 1944 р. № 4975А та постановою облвикон-
кому від 15 грудня 1944 р. № 357 – перейменована у Володимир-Волинське пе-
дагогічне училище. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 5 липня 
1949 р. № 1792 та наказу Волинського обласного відділу народної освіти від 
25 липня 1949 р. № 129а – Володимир-Волинське педагогічне училище фізичної 
культури. З 1961 р. – Володимир-Волинське педагогічне училище. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів Української РСР від 7 травня 1971 року № 203 
– Володимир-Волинське педагогічне училище імені А. Ю. Кримського.
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Камінь-Каширське педагогічне училище було відкрито згідно з постановою 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 26 березня 1945 р. № 171. 
Ліквідоване згідно з наказом Міністерства освіти УРСР від 6 липня 1956 р. 
№ 299 та наказом Волинського обласного відділу народної освіти від 10 липня 
1956 р. № 171/к.
Луцька педагогічна школа розпочала свою роботу в грудні 1939 р. Тимчасово 
припиняла діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. 
Відповідно до постанови виконавчого комітету Волинської обласної Ради депу-
татів трудящих від 5 вересня 1944 р. № 182 було відновлено роботу Луцької пе-
дагогічної школи. Згідно з наказом Народного комісара освіти УРСР від 6 груд-
ня 1944 р. № 4975а та постановою облвиконкому від 15 грудня 1944 р. № 357 
– перейменована у Луцьке педагогічне училище. Відповідно до постанови Ради 
Міністрів Української РСР від 15 серпня 1979 р. № 402 – Луцьке педагогічне 
училище імені Ярослава Галана.
Готували вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, вихователів до-
шкільних установ.

Накази Міністерства освіти УРСР, Волинського обласного відділу на-
родної освіти. Накази директора Луцького педагогічного училища з основної 
діяльності (1981 – 1998). Статути Луцького педучилища (1962, 1998). Протоко-
ли засідань педагогічних рад, предметних комісій. Річні плани роботи. Інфор-
мації, доповідні записки про роботу училищ. Методичні розробки викладачів 
училищ. Текстові звіти про навчально-виховну роботу. Звіти голови державної 
кваліфікаційної комісії про результати екзаменів випускників. Статистичні зві-
ти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету. Документи 
(накази, особові справи, відомості нарахування заробітної плати) з особового 
складу Камінь-Каширського педагогічного училища.

Професійно-технічні училища
16 фондів, 4281 спр., 1953 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківське професійно-технічне училище № 27, м. Берестечко, ф. Р-3249, 
163 спр., 1978 – 1997 рр.
Володимир-Волинське професійно-технічне училище № 23, м. Володимир-Во-
линський, ф. Р-2402, 352 спр., 1954 – 1995 рр.
Камінь-Каширське професійно-технічне училище № 4, м. Камінь-Каширський, 
ф. Р-3003, 251 спр., 1965 – 1998 рр.
Ковельське професійно-технічне училище № 5, м. Ковель, ф. Р-2953, 341 спр., 
1965 – 1998 рр.
Ковельське професійно-технічне училище № 7, м. Ковель, ф. Р-2952, 351 спр., 
1967 – 1997 рр.
Колківське вище професійне училище № 24, смт Колки, ф. Р-3436, 350 спр., 
1963 – 1997 рр. 
Луківське сільське професійно-технічне училище № 12, смт Луків, ф. Р-1897, 
176 спр., 1954 – 1968 рр.
Луцьке міське професійно-технічне училище № 18, м. Луцьк, ф. Р-2740, 154 спр., 
1953 – 1966 рр.
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Луцьке вище професійне училище № 9, м. Луцьк, ф. Р-2971, 447 спр., 1966 – 
1999 рр. 
Любешівське професійно-технічне училище № 25, смт Любешів, ф. Р-3319, 
99 спр., 1965 – 1996 рр.
Любомльське професійно-технічне училище № 8, м. Любомль, ф. Р-3427, 
179 спр., 1967 – 1996 рр.
Маневицьке професійно-технічне училище № 28, смт Маневичі, ф. Р-3488, 
80 спр., 1985 – 1992 рр.
Нововолинське професійно-технічне училище № 1, м. Нововолинськ, ф. Р-2396, 
467 спр., 1953 – 1996 рр.
Оваднівське професійно-технічне училище № 21, с. Овадне Володимир-Волин-
ського району, ф. Р-3367, 361 спр., 1960 – 1998 рр.
Старовижівське професійно-технічне училище № 26, смт Стара Вижівка, 
ф. Р-3472, 217 спр., 1978 – 1999 рр.
Торчинське професійно-технічне училище № 3, смт Торчин Луцького району, 
ф. Р-3473, 293 спр., 1965 – 1994 рр.
Берестечківське сільське професійно-технічне училище № 7 (СПТУ № 7) на 
350 учнів було створене відповідно до наказів Волинського обласного управ-
ління професійно-технічної освіти від 18 липня 1978 р. № 96 та від 31 серпня 
1978 р. № 114. Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-
технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих про-
фесійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-техніч-
не училище (СПТУ)» – Берестечківське середнє професійно-технічне училище 
№ 27 (СПТУ № 27). Відповідно до наказу Управління освіти облдержадмініст-
рації від 17 лютого 1993 р. № 155 – Берестечківське професійно-технічне учи-
лище № 27 (ПТУ-27).
Володимир-Волинська школа механізації сільського господарства була органі-
зована в 1945 році. З 1953 р. – Володимир-Волинське училище механізації сіль-
ського господарства № 8 (УМСГ № 8). Згідно з постановою Ради Міністрів СРСР 
від 16 грудня 1953 р. № 2954 передане з підпорядкування Міністерства сільсь-
кого господарства СРСР у підпорядкування Головного управління професійної 
освіти Міністерства культури СРСР. Відповідно до наказу Житомирського об-
ласного управління трудових резервів від 26 липня 1957 р. № 218 – Володи-
мир-Волинське училище механізації сільського господарства № 8 (УМСГ № 8) 
передане у підпорядкування Львівського обласного управління трудових резер-
вів. Згідно з наказом Львівського обласного управління трудових резервів від 19 
серпня 1957 р. № 270 – Володимир-Волинське училище механізації сільського 
господарства № 8 (УМСГ № 8). Відповідно до постанови облвиконкому від 13 
жовтня 1958 р. № 1094 училище механізації № 8 переведено з м. Володимир-
Волинський у с. Овадне Володимир-Волинського району. З 1959 р. Оваднівське 
училище механізації сільського господарства № 8 (УМСГ № 8) підпорядковуєть-
ся Львівському міжобласному управлінню професійно-технічної освіти. Згідно 
з наказом Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти 
від 27 листопада 1963 р. № 613 Оваднівське училище механізації сільського гос-
подарства реорганізоване в Оваднівське сільське професійно-технічне училище 
№ 8. Відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по про-
фесійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядку-
вання Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти в під-
порядкування Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. 
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Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної осві-
ти «Про зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Оваднівське 
сільське професійно-технічне училище № 1 (СПТУ № 1). Відповідно до наказу 
Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 31 берез-
ня 1971 р. № 48 – Оваднівське сільське професійно-технічне училище № 1 по 
підготовці кваліфікованих робітників з середньою освітою. Згідно з наказом 
Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 23 травня 
1974 р. № 51 – Оваднівське сільське середнє професійно-технічне училище № 1. 
Відповідно до наказу Волинського обласного управління професійно-технічної 
освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих професійно-тех-
нічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне училище» 
– Оваднівське середнє професійно-технічне училище № 21 (СПТУ № 21). Згідно 
з наказом управління освіти облдержадміністрації від 28 квітня 1993 р. № 343 
– Професійно-технічне училище № 21 (ПТУ-21), с. Овадне Володимир-Волин-
ського району.
Володимир-Волинське технічне училище № 3 (ТУ № 3) на 300 учнів було ство-
рене згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1954 р. № 1573 та 
наказом Житомирського обласного управління трудових резервів від 20 вере-
сня 1954 р. № 325. Відповідно до наказу Житомирського обласного управління 
трудових резервів від 26 липня 1957 р. № 218 – передано у підпорядкування 
Львівського обласного управління трудових резервів. Згідно з наказом Львівсь-
кого обласного управління трудових резервів від 19 серпня 1957 р. № 270 – Во-
лодимир-Волинське технічне училище № 3 (ТУ № 3). З 1959 р. – підпорядко-
вується Львівському міжобласному управлінню професійно-технічної освіти. 
Відповідно до наказу Львівського міжобласного управління професійно-техніч-
ної освіти від 19 серпня 1963 р. № 442 реорганізоване у міське професійно-тех-
нічне училище № 37 (МПТУ № 37). З 1969 р. – Володимир-Волинське сільське 
професійно-технічне училище № 7 (СПТУ № 7). Згідно з наказом Державно-
го комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 
1969 р. №  117 – переведене з підпорядкування Львівського міжобласного управ-
ління професійно-технічної освіти в підпорядкування Волинського обласного 
управління професійно-технічної освіти. Відповідно до наказу Волинського об-
ласного управління професійно-технічної освіти «Про зміну нумерації профтех-
училищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Володимир-Волинське сільське професійно-
технічне училище № 3 (СПТУ № 3). Згідно з наказом Волинського обласного 
управління професійно-технічної освіти від 23 жовтня 1972 р. № 119 – Воло-
димир-Волинське сільське професійно-технічне училище № 3 по підготовці 
кваліфікованих робітників із середньою освітою. Відповідно до наказу Волин-
ського обласного управління професійно-технічної освіти від 19 березня 1974 р. 
№ 25 – Володимир-Волинське сільське середнє професійно-технічне училище 
№ 3. Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної 
освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих професійно-тех-
нічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне училище 
(СПТУ)» – Володимир-Волинське середнє професійно-технічне училище № 23 
(СПТУ № 23). Відповідно до наказу Управління освіти облдержадміністрації 
від 22 липня 1993 р. № 487 – Володимир-Волинське професійно-технічне учи-
лище № 23 (ПТУ-23).
Камінь-Каширське міське професійно-технічне училище № 55 (МПТУ № 55) 
на 400 учнів було створене згідно з наказом Головного управління професійно-
технічної освіти при Раді Міністрів УРСР від 24 вересня 1965 р. № 115, рішенням 
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облвиконкому «Про розширення мережі профтехучилищ в області» від 30 жов-
тня 1965 р. № 623. Відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів 
УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене 
з підпорядкування Львівського міжобласного управління професійно-технічної 
освіти в підпорядкування Волинського обласного управління професійно-тех-
нічної освіти. Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-
технічної освіти «Про зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 
– Камінь-Каширське міське професійно-технічне училище № 4 (МПТУ № 4). 
Відповідно до наказу Волинського обласного управління професійно-технічної 
освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих професійно-тех-
нічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне учили-
ще (СПТУ)» – Камінь-Каширське середнє професійно-технічне училище № 4 
(СПТУ № 4). З 1993 р. – Камінь-Каширське професійно-технічне училище № 4 
(ПТУ-4).
Ковельське міське професійно-технічне училище № 58 (МПТУ № 58) на 400 
учнів було створене згідно з наказом Головного управління професійно-техніч-
ної освіти при Раді Міністрів УРСР від 24 вересня 1965 р. № 115, рішенням об-
лвиконкому «Про розширення мережі профтехучилищ в області» від 30 жовтня 
1965 р. № 623 та наказом Львівського міжобласного управління професійно-тех-
нічної освіти від 2 грудня 1965 р. № 465. Відповідно до наказу Державного комі-
тету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. 
№ 117 – переведене з підпорядкування Львівського міжобласного управління 
професійно-технічної освіти в підпорядкування Волинського обласного управ-
ління професійно-технічної освіти. Згідно з наказом Волинського обласного уп-
равління професійно-технічної освіти «Про зміну нумерації профтехучилищ» 
від 3 січня 1970 р. № 1 – Ковельське міське професійно-технічне училище № 5 
(МПТУ № 5). Відповідно до розпоряджень Ради Міністрів УРСР від 17 березня 
1975 р. № 152-р, облвиконкому від 24 березня 1975 р. № 102-р, наказу Волин-
ського обласного управління професійно-технічної освіти від 7 квітня 1975 р. 
№ 40 – Ковельське міське середнє професійно-технічне училище № 5. Згідно 
з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 
1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих професійно-технічних учи-
лищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне училище (СПТУ)» – 
Ковельське середнє професійно-технічне училище № 7 (СПТУ № 5). Відповідно 
до наказу Управління освіти облдержадміністрації від 25 грудня 1992 р. № 656 
– Ковельське професійно-технічне училище № 5 (ПТУ-5). 
Ковельське міське професійно-технічне училище № 57 (МПТУ № 57) на 400 уч-
нів було створено згідно з наказами Державного комітету Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті від 4 серпня 1967 р. № 78 та Львівського міжоб-
ласного управління професійно-технічної освіти від 22 серпня 1967 р. № 275. 
Відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професій-
но-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведено з підпорядкування 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти в підпоряд-
кування Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. Згід-
но з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної освіти 
«Про зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р № 1 – Ковельське 
міське професійно-технічне училище № 7 (МПТУ № 7). Відповідно до наказу 
Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 19 березня 
1974 р. № 25 – Ковельське міське середнє професійно-технічне училище № 7. 
Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної осві-
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ти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих професійно-технічних 
училищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне училище (СПТУ)» 
– Ковельське середнє професійно-технічне училище № 7 (СПТУ № 7). З 1993 р. 
– Ковельське професійно-технічне училище № 7 (ПТУ-7).
Колківське училище механізації сільського господарства № 17 (УМСГ № 17) 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти було ство-
рене відповідно до рішення облвиконкому від 11 січня 1963 р. № 19. Згідно з 
наказом Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 
27 листопада 1963 р. № 613 реорганізоване у Колківське сільське професійно-
технічне училище № 17 (СПТУ № 17). Відповідно до наказу Державного комі-
тету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. 
№ 117 – переведене з підпорядкування Львівського міжобласного управління 
професійно-технічної освіти в підпорядкування Волинського обласного управ-
ління професійно-технічної освіти. Згідно з наказами Волинського обласного 
управління професійно-технічної освіти від 3 січня 1970 р. № 1, від 12 березня 
1976 р. № 38 – Колківське сільське професійно-технічне училище № 4 (СПТУ 
№ 4). Відповідно до наказу Волинського обласного управління професійно-
технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих про-
фесійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-технічне 
училище (СПТУ)» – Колківське середнє професійно-технічне училище № 24 
(СПТУ № 24). Згідно з наказом Управління освіти облдержадміністрації від 
3 липня 1992 р. № 109 – реорганізоване у Колківське вище професійне училище 
№ 24 (ВПУ-24).
Луківське училище механізації сільського господарства № 12 (УМСГ № 12) на 
240 учнів було створене згідно з рішенням облвиконкому від 15 грудня 1953 р. 
№ 1591, наказом Житомирського обласного управління трудових резервів від 
31 серпня 1954 р. № 301. Відповідно до наказу Житомирського обласного уп-
равління трудових резервів від 26 липня 1957 р. № 218 – передане у підпоряд-
кування Львівського обласного управління трудових резервів. Згідно з нака-
зом Львівського обласного управління трудових резервів від 19 серпня 1957 р. 
№ 270 – Луківське училище механізації сільського господарства № 12 (УМСГ 
№ 12). З 1959 р. – підпорядковується Львівському міжобласному управлінню 
професійно-технічної освіти. Відповідно до наказу Львівського міжобласного 
управління професійно-технічної освіти від 27 листопада 1963 р. № 613 реор-
ганізоване у Луківське сільське професійно-технічне училище № 12. Згідно з 
наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній 
освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядкування Львівського 
міжобласного управління професійно-технічної освіти в підпорядкування Во-
линського обласного управління професійно-технічної освіти. Відповідно до 
наказу Волинського обласного управління професійно-технічної освіти «Про 
зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Луківське сільське 
професійно-технічне училище № 2 (СПТУ № 2). Згідно з наказом Волинського 
обласного управління професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 
«Про реорганізацію діючих професійно-технічних училищ області в єдиний 
тип – середнє професійно-технічне училище (СПТУ)» – Луківське середнє про-
фесійно-технічне училище № 22 (СПТУ № 22).
Луцька школа механізації сільського господарства була створена відповідно до 
наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 26 липня 1951 р. № 863 
та рішення облвиконкому від 6 серпня 1951 р. № 806. З 1953 р. – Луцьке учили-
ще механізації сільського господарства № 7 (УСМГ № 7). Згідно з постановою 
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Ради Міністрів СРСР від 16 грудня 1953 р. № 2954 передане з підпорядкування 
Міністерства сільського господарства СРСР у підпорядкування Головного уп-
равління професійної освіти Міністерства культури СРСР. Відповідно до наказу 
Житомирського обласного управління трудових резервів від 26 липня 1957 р. 
№ 218 – передане у підпорядкування Львівського обласного управління трудо-
вих резервів. Згідно з наказом Львівського обласного управління трудових ре-
зервів від 19 серпня 1957 р. № 270 – Луцьке училище механізації сільського 
господарства № 11 (УМСГ № 11). З 1959 р. – підпорядковується Львівському 
міжобласному управлінню професійно-технічної освіти. Відповідно до наказу 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 23 чер-
вня 1960 р. № 198 реорганізоване в Луцьке будівельне управління № 9. З 1964 р. 
– Луцьке міське професійно-технічне училище № 18 (МПТУ № 18) Львівсь-
кого міжобласного управління професійно-технічної освіти. Згідно з наказом 
Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 
30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядкування Львівського міжоблас-
ного управління професійно-технічної освіти в підпорядкування Волинського 
обласного управління професійно-технічної освіти. Відповідно до наказу Во-
линського обласного управління професійно-технічної освіти «Про зміну ну-
мерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Луцьке міське професійно-
технічне училище № 2 (МПТУ № 2). Згідно з наказом Волинського обласного 
управління професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реор-
ганізацію діючих професійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє 
професійно-технічне училище (СПТУ)» – Луцьке середнє професійно-технічне 
училище № 2 (СПТУ № 2).
Луцьке технічне училище № 10 (ТУ № 10) на 400 учнів було створене відповід-
но до наказу Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти 
від 24 травня 1966 р. № 207, рішення облвиконкому від 21 червня 1966 р. № 283. 
Згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-
технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядкування 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти в підпо-
рядкування Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. 
Відповідно до наказу Волинського обласного управління професійно-технічної 
освіти «Про зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Луць-
ке технічне училище № 1. Згідно з наказом Волинського обласного управління 
професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію 
діючих професійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професій-
но-технічне училище (СПТУ)» – Луцьке середнє професійно-технічне училище 
№ 9 (СПТУ № 9). Відповідно до наказу Управління освіти облдержадміністрації 
від 18 грудня 1992 р. № 639 – Професійно-технічне училище № 9, м. Луцька. 
Згідно з наказом Управління освіти облдержадміністрації від 27 жовтня 1993 р. 
№ 583 реорганізоване у Вище професійне училище № 9 (ВПУ-9), м. Луцьк.
Любешівське міське професійно-технічне № 56 на 400 учнів було створене від-
повідно до наказу Львівського міжобласного управління професійно-технічної 
освіти від 20 жовтня 1965 р. № 394, рішення облвиконкому «Про розширення 
мережі профтехучилищ в області» від 30 жовтня 1965 р. № 623. З 1968 р. – Лю-
бешівське сільське професійно-технічне училище № 14 (СПТУ № 14). Згідно 
з наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній 
освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядкування Львівського 
міжобласного управління професійно-технічної освіти  в підпорядкування Во-
линського обласного управління професійно-технічної освіти. Відповідно до 
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наказу Волинського обласного управління професійно-технічної освіти «Про 
зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Любешівське сіль-
ське професійно-технічне училище № 5 (СПТУ № 5). Згідно з розпоряджен-
нями Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1975 р. № 152-р, облвиконкому від 
24 березня 1975 р. № 102-р, наказом Волинського обласного управління про-
фесійно-технічної освіти від 7 квітня 1975 р. № 40 – Любешівське сільське се-
реднє професійно-технічне училище № 5. Відповідно до наказу Волинського 
обласного управління професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 
«Про реорганізацію діючих професійно-технічних училищ області в єдиний тип 
– середнє професійно-технічне училище (СПТУ)» – Любешівське середнє про-
фесійно-технічне училище № 25 (СПТУ № 25). З 1993 р. – Любешівське про-
фесійно-технічне училище № 25 (ПТУ-25).
Любомльське міське професійно-технічне училище № 63 (МПТУ № 63) на 300 
учнів було створене згідно з наказом Міністерства сільського будівництва УРСР 
і Державного комітету при Раді Міністрів УРСР по професійно-технічній ос-
віті від 18 жовтня 1967 р. № 321/115. Відповідно до наказу Державного комі-
тету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті від 30 липня 1969 р. 
№ 117 – переведене з підпорядкування Львівського міжобласного управління 
професійно-технічної освіти в підпорядкування Волинського обласного управ-
ління професійно-технічної освіти. Згідно з наказом Волинського обласного уп-
равління професійно-технічної освіти «Про зміну нумерації профтехучилищ» 
від 3 січня 1970 р. № 1 – Любомльське міське професійно-технічне училище 
№ 8 (МПТУ № 8). Відповідно до наказу Волинського обласного управління про-
фесійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих 
професійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-тех-
нічне училище (СПТУ)» – Любомльське середнє професійно-технічне училище 
№ 8 (СПТУ № 8). З 1993 р. – Любомльське професійно-технічне училище № 8 
(ПТУ-8).
Маневицьке середнє сільське професійно-технічне училище № 8 (СПТУ № 8) 
було створене згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-
технічної освіти від 5 липня 1982 р. № 112. Відповідно до наказу Волинського 
обласного управління професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 
«Про реорганізацію діючих професійно-технічних училищ області в єдиний тип 
– середнє професійно-технічне училище» – Маневицьке середнє професійно-
технічне училище № 28 (СПТУ № 28). З 1993 р. – Маневицьке професійно-тех-
нічне училище № 28 (ПТУ-28).
Нововолинська гірничопромислова школа №1 (ГПШ № 1) була створена згідно 
з наказом Житомирського міжобласного управління професійної освіти Мініс-
терства культури УРСР від 28 листопада 1953 р. № 370. Відповідно до наказу 
Житомирського обласного управління трудових резервів від 26 липня 1957 р. 
№ 218 – передана у підпорядкування Львівського обласного управління трудо-
вих резервів. Згідно з наказом Львівського обласного управління трудових ре-
зервів від 19 серпня 1957 р. № 270 – Нововолинська гірничопромислова шко-
ла № 1. З 1959 р. – підпорядковується Львівському міжобласному управлінню 
професійно-технічної освіти. Відповідно до наказу Львівського міжобласного 
управління професійно-технічної освіти від 6 липня 1962 р. № 283 була перей-
менована у Нововолинське міське професійно-технічне училище № 20 (МПТУ 
№ 20). Згідно з наказом Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професій-
но-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведене з підпорядкування 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти в підпоряд-
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кування Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. Від-
повідно до наказів Волинського обласного управління професійно-технічної ос-
віти від 3 січня 1970 р. № 1, від 12 березня 1976 р. № 38 – Нововолинське міське 
професійно-технічне училище № 1 (МПТУ № 1). Згідно з наказом Волинського 
обласного управління професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 
«Про реорганізацію діючих професійно-технічних училищ області в єдиний 
тип – середнє професійно-технічне училище (СПТУ)» – Нововолинське серед-
нє професійно-технічне училище № 1 (СПТУ № 1). З 1993 р. – Нововолинське 
професійно-технічне училище № 1 (ПТУ-1). 
Старовижівське сільське професійно-технічне училище № 6 на 600 учнів було 
створене відповідно до наказів Державного комітету Ради Міністрів УРСР по 
професійно-технічній освіті і Українського об’єднання Ради Міністрів УРСР 
«Укрсільгосптехніка» від 22 лютого 1978 р. № 32/74 та Волинського обласно-
го управління професійно-технічної освіти від 30 березня 1978 р. № 43. Згідно 
з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 
28 квітня 1978 р. № 62 – Старовижівське середнє професійно-технічне учили-
ще № 6. Відповідно до наказу Волинського обласного управління професій-
но-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію діючих 
професійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професійно-тех-
нічне училище» – Старовижівське середнє професійно-технічне училище № 26 
(СПТУ № 26). З 1993 р. – Старовижівське професійно-технічне училище № 26 
(ПТУ-26).
Торчинське міське професійно-технічне училище № 52 (МПТУ № 52) створене 
згідно з наказом Головного управління професійно-технічної освіти при Раді 
Міністрів УРСР від 24 вересня 1965 р. № 115, рішенням облвиконкому «Про 
розширення мережі профтехучилищ в області» від 30 жовтня 1965 р. № 623. 
Відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професій-
но-технічній освіті від 30 липня 1969 р. № 117 – переведено з підпорядкування 
Львівського міжобласного управління професійно-технічної освіти в підпоряд-
кування Волинського обласного управління професійно-технічної освіти. Згід-
но з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної освіти 
«Про зміну нумерації профтехучилищ» від 3 січня 1970 р. № 1 – Торчинське 
міське професійно-технічне училище № 3 (МПТУ № 3). Відповідно до наказів 
Волинського обласного управління професійно-технічної освіти від 30 вересня 
1971 р. № 135, від 23 жовтня 1972 р. № 119 – Торчинське міське професійно-тех-
нічне училище № 3 по підготовці кваліфікованих робітників з середньою осві-
тою. Згідно з наказом Волинського обласного управління професійно-технічної 
освіти від 19 березня 1974 р. № 25 – Торчинське міське середнє професійно-тех-
нічне училище № 3. Відповідно до наказу Волинського обласного управління 
професійно-технічної освіти від 1 серпня 1984 р. № 114 «Про реорганізацію 
діючих професійно-технічних училищ області в єдиний тип – середнє професій-
но-технічне училище» – Торчинське середнє професійно-технічне училище 
№ 3 (СПТУ № 3). З 1993 р. – Торчинське професійно-технічне училище № 3 
(ПТУ-3).
Училища готували фахівців середньої ланки для різних галузей народного гос-
подарства.

Накази, директивні вказівки Головного управління професійно-тех-
нічної освіти при Раді Міністрів УРСР, Державного комітету Ради Міністрів 
УРСР по професійно-технічній освіті, Житомирського обласного управління 
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трудових резервів, Львівського міжобласного управління професійно-техніч-
ної освіти. Накази директорів з основної діяльності. Плани підготовки кадрів 
для промисловості і сільського господарства. Протоколи педагогічних рад і 
виробничих нарад, об’єднань, циклових комісій. Листування з Державним ко-
мітетом Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті і Львівським між-
обласним управлінням професійно-технічної освіти, Волинським обласним 
управлінням професійно-технічної освіти щодо навчально-виховної роботи. 
Паспорти шкіл, училищ, навчальних кабінетів. Методичні розробки виклада-
чів. Доповіді про навчально-методичну роботу. Інформації, доповідні записки, 
довідки про підсумки навчально-виховної роботи. Річні текстові і статистичні 
звіти про роботу шкіл, училищ. Звіти про наявність виробничого устаткування, 
про прийом, наявність, рух учнів училищ. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про 
роботу профспілкових комітетів.

Луцьке професійне торгово-кулінарне училище, м. Луцьк
Ф. Р-3058, 31 спр., 1944 – 1962, 1966 – 1970 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою облвиконкому від 15 грудня 1944 р. № 359 було відновлено 
роботу Луцької школи торгово-кулінарного учнівства на 150 учнів. Відповідно 
до наказів Міністерства торгівлі УРСР від 20 серпня 1966 р. № 324 та Управ-
ління торгівлі облвиконкому від 5 вересня 1966 р. № 156 – Луцьке професійне 
торгово-кулінарне училище.
Готувало спеціалістів для галузей торгівлі і громадського харчування.

Накази директора з основної діяльності (1968 – 1970). Протоколи засідань 
педагогічних рад, методичних комісій. Листування з Міністерством торгівлі 
про роботу школи. Плани прийому учнів, підготовки і підвищення кваліфікації 
кадрів кулінарних професій. Методичні розробки вчителів. Річні звіти про ро-
боту школи, училища. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, 
річні бухгалтерські звіти.

Луцьке кооперативне професійно-технічне училище, м. Луцьк
Ф. Р-2725, 503 спр., 1944 – 1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Навчально-курсовий комбінат Волинської облспоживспілки був утворений від-
повідно до рішення президії Волинської облспоживспілки від 11 липня 1944 р. 
Згідно з постановою президії правління Української спілки споживчих това-
риств від 29 вересня 1945 р. № 612 – реорганізований у торгово-кооператив-
ну школу. Відповідно до постанови правління Волинської облспоживспілки від 
30 липня 1959 р. № 314 – Кооперативне училище Волинської облспоживспілки з 
дворічним терміном навчання. Згідно з постановою правління Волинської облс-
поживспілки від 6 липня 1960 р. № 331 перейменоване у Кооперативне училище 
з однорічним терміном навчання. Відповідно до постанови правління Волин-
ської облспоживспілки від 2 жовтня 1968 р. № 126/4 перейменоване у Луцьке 
кооперативне професійно-технічне училище.
Готувало спеціалістів для галузі споживчої кооперації.



505

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

Постанови, розпорядження, директивні вказівки Волинської облспо-
живспілки, заочного відділення Ровенського технікуму радянської і коопера-
тивної торгівлі. Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій, 
предметних комісій. Навчальні плани та програми. Положення про торгово-ко-
оперативну школу (1944, 1950, 1957). Звіти про роботу училища. Статистичні 
звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи 
(положення, плани, кошториси) про роботу навчально-консультаційного пунк-
ту Волинської облспоживспілки.

ЗАКЛАДИ З ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Волинський обласний навчально-методичний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів, м. Луцьк
Ф. Р-402, 1202 спр., 1945 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови облвиконкому від 23 грудня 1939 р. були організовані 
місячні курси перепідготовки інспекторів та завідувачів дошкільних установ 
на 35 осіб, з 1940 р. – Волинський обласний інститут удосконалення вчителів. 
У 1944 році, після визволення Волинської області від нацистських окупантів, 
відновив роботу Волинський обласний інститут удосконалення кваліфікації 
вчителів. З 1973 р. – Волинський обласний інститут удосконалення вчителів. 
Відповідно до наказу Управління освіти облдержадміністрації від 23 березня 
1993 р. № 275 було ліквідовано Волинський обласний інститут удосконалення 
вчителів та на його базі створено Волинський обласний навчально-методичний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Здійснював організаційне і методичне керівництво роботою з підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів області, узагальнення і пропаганди передового 
педагогічного досвіду, вивчення й удосконалення навчально-виховного процесу 
у школах і дошкільних закладах.

Накази директора з основної діяльності. Положення про інститут (1960). 
Плани роботи. Інформації і довідки управлінню освіти про стан викладання, 
якість знань учнів. Листування з науково-дослідним інститутом педагогіки 
Академії Наук УРСР про навчально-виховну роботу в школах області. Прото-
коли конференцій, засідань наукової ради. Методичні розробки, посібники про 
передовий досвід учителів, з питань навчання і виховання учнів. Документи 
(протоколи, інформації, звіти та ін.) обласного конкурсу «Учитель року», об-
ласних олімпіад, про роботу семінарів і курсів підвищення кваліфікації вчи-
телів, обласного відділення педагогічного товариства, про проведення облас-
них педагогічних читань. Анотований поточний бібліографічний покажчик 
«Творчі пошуки педагогів Волині» (1997), каталог передового педагогічного 
досвіду (1999). Хрестоматія «Література рідного краю для 5 – 6 класів» (1999). 
Річні звіти про роботу інституту. Документи (протоколи, плани, звіти) про ро-
боту профспілкового комітету.
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ПРОФЕСІЙНІ ШКОЛИ

Волинська середня сільськогосподарська школа по підготовці 
голів колгоспів, смт Рожище Волинської області
Ф. Р-1028, 676 спр., 1951 – 1956 рр. Описи. Рос. мова.
Волинська середня сільськогосподарська школа по підготовці голів колгоспів 
була створена відповідно до постанови облвиконкому і бюро обкому КП(б)У 
від 18 червня 1951 р., наказу Міністерства сільського господарства УРСР «Про 
організацію середніх сільськогосподарських шкіл по підготовці голів колгос-
пів у Дрогобицькій, Ровенській і Волинських областях УРСР» від 21 листопада 
1951 р. № 1345 на базі Рожищенської однорічної школи полеводів.
Ліквідована згідно з наказом Міністерства сільського господарства УРСР від 
16 травня 1956 р. № 344.

Постанови, директивні вказівки Міністерства сільського господарства 
УРСР, обласного управління сільського господарства. Протоколи засідань пе-
дагогічних рад, предметних комісій, державної кваліфікаційної комісії. Річні 
звіти про роботу школи. Класні журнали. Документи (накази, особові справи, 
особові рахунки) з особового складу.

Володимир-Волинська однорічна сільськогосподарська школа 
по підготовці рахівників і бухгалтерів колгоспів, 
м. Володимир-Волинський Волинської області
Ф. Р-1352, 120 спр., 1949 – 1964 рр. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинська однорічна школа по підготовці рахівничих кадрів колго-
спів Волинської області була утворена відповідно до постанови Ради Міністрів 
Української РСР «Про організацію однорічних шкіл рахівничих кадрів колгоспів 
у Волинській, Тернопільській і Станіславській областях УРСР» від 17 грудня 
1948 р. № 2980, наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 28 груд-
ня 1948 р. № 1429. З 1952 р. – Володимир-Волинська однорічна школа по під-
готовці рахівників і бухгалтерів колгоспів. З 1959 р. – Володимир-Волинська 
однорічна сільськогосподарська школа по підготовці рахівників і бухгалтерів 
колгоспів. 
Ліквідована відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР 
від 11 вересня 1964 р. № 258.

Протоколи засідань педагогічних рад. Навчальні плани. Річні звіти про ро-
боту школи. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Доку-
менти (накази, відомості нарахування заробітної плати) з особового складу.

Поворська однорічна сільськогосподарська школа по підготовці 
завідуючих тваринницькими фермами і молодших ветеринарних 
фельдшерів, с. Поворськ Волинської області
Ф. Р-2695, 140 спр., 1946 – 1956 рр. Описи. Рос. мова.
Поворська зоотехнічно-ветеринарна школа була створена в 1946 році (Поворська 
зооветшкола). З 1952 р. – Поворська однорічна сільськогосподарська школа по 
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підготовці завідуючих тваринницькими фермами і молодших ветеринарних 
фельдшерів (Поворська школа тваринників), с. Поворськ Маневицького району 
Волинської області.
Припинила свою діяльність відповідно до наказу Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР від 16 травня 1956 р. № 344.

Накази Волинського обласного управління сільського господарства. 
Протоколи засідань педагогічних рад, екзаменаційних комісій. Штатні розпи-
си, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (накази, особові 
справи, відомості нарахування заробітної плати) з особового складу.

Волинська обласна школа майстрів сільського будівництва, м. Луцьк
Ф. Р-1626, 261 спр., 1949 – 1977 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Однорічна школа десятників-будівельників була створена відповідно до поста-
нови Ради Міністрів Української РСР від 14 липня 1949 р. № 1895 та рішення 
облвиконкому від 6 вересня 1949 р. № 794. З 1956 р. – Волинська обласна школа 
майстрів-десятників по будівництву в колгоспах, з 1961 р. – Волинська облас-
на однорічна школа майстрів сільськогосподарського будівництва (Волинська 
обласна школа майстрів-будівельників), з 1965 р. – Волинська обласна школа 
майстрів сільського будівництва.
Відповідно до наказів Міністерства сільського господарства УРСР «Про час-
ткове впорядкування мережі обласних шкіл майстрів сільського будівництва» 
від 22 серпня 1978 р. № 117-д та Волинського обласного управління сільського 
господарства від 1 вересня 1978 р. № 215 Волинську обласну школу майстрів 
сільського будівництва переведено до Горохівського радгоспу-технікуму.

Накази Волинського обласного управління по справах сільського і кол-
госпного будівництва. Протоколи засідань педагогічних рад. Статути (1950, 
1956). Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Докумен-
ти (протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого комітету профспілки.

Навчально-курсовий комбінат Державного тресту 
«Нововолинськвугілля», м. Нововолинськ
Ф. Р-2623, 57 спр., 1955 – 1964 рр. Описи. Рос. мова.
Розпочав свою роботу в 1955 році.
Готував спеціалістів для шахт тресту «Нововолинськвугілля» (машиністів 
вугільних комбайнів, підйомних установок, майстрів-підривників, електрослю-
сарів автоматизованих установок).
Відповідно до наказів Державного тресту «Нововолинськвугілля», комбінату 
«Укрзахідвугілля» від 19 жовтня 1964 р. № 307 Навчально-курсовий комбінат 
став відділом тресту «Нововолинськвугілля».

Плани по праці. Плани та кошториси витрат на підготовку і підвищення 
кваліфікації робітничих кадрів. Статистичні звіти про підготовку і підвищен-
ня кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.
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ШКІЛЬНА ОСВІТА

Загальноосвітні школи, гімназії
25 фондів, 3442 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Бискупичі-Шляхтинська семирічна школа Порицького району, ф. Р-1879, 9 спр., 
1939 – 1941, 1944 – 1945 рр.
Володимир-Волинська середня школа № 1, м. Володимир-Волинський, ф. Р-2964, 
150 спр., 1956 – 1995 рр.
Горохівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка, 
м. Горохів, ф. Р-2887, 251 спр., 1944 – 2000 рр.
Іваничівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, смт Іваничі, ф. Р-3312, 
99 спр., 1956 – 1960, 1964 – 1999 рр.
Камінь-Каширська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, м. Камінь-
Каширський, ф. Р-3262, 149 спр., 1951 – 1958, 1960 – 1999 рр.
Ківерцівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, м. Ківерці ф. Р-3416, 
162 спр., 1944 – 1952, 1962 – 1993 рр.
Ковельська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 імені Лесі Українки, 
м. Ковель, ф. Р-2969, 463 спр., 1946 – 1999 рр.
Ковельська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа № 4 імені 
Горького, м. Ковель, ф. Р-2737, 146 спр., 1947 – 1968 рр.
Ковельська міська гімназія, м. Ковель, ф. 3570, 16 спр., 1997 – 1999 рр.
Купичівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, с. Купичів Турійського 
району, ф. Р-3281, 93 спр., 1950 – 1997 рр.
Луцька неповна середня школа № 9, м. Луцьк, ф. Р-381, 2 спр., 1940 – 1941 рр.
Луцька польська середня школа № 3, м. Луцьк, ф. Р-1095, 45 спр., 1944 – 1945 рр.
Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 
англійської мови, м. Луцьк, ф. Р-3060, 229 спр., 1946 – 1998 рр.
Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 8, м. Луцьк, ф. Р-3059, 273 спр., 
1944 – 1998 рр.
Луцька гімназія № 21, м. Луцьк, ф. Р-3501, 42 спр., 1986 – 1999 рр.
Любешівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, смт Любешів, ф. Р-3213, 
94 спр., 1956 – 1994 рр.
Любомльська середня загальноосвітня школа № 1 імені Наталії Ужвій, м. Лю-
бомль, ф. Р-3426, 201 спр., 1944 – 1952, 1954 – 1994 рр.
Маневицька середня школа № 2 імені Героя Радянського Союзу Антона Петро-
вича Бринського, смт Маневичі, ф. Р-3461, 95 спр., 1982 – 1994 рр.
Нововолинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2, м. Нововолинськ, 
ф. Р-2986, 196 спр., 1955 – 1996 рр.
Олицька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, смт Олика Ківерцівського райо-
ну, ф. Р-3418, 121 спр., 1949 – 1997 рр.
Ратнівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 
Василя Петровича Газіна, смт Ратне, ф. Р-3405, 58 спр., 1962 – 1964, 1968 – 1971, 
1974 – 1998 рр.
Рожищенська середня школа № 1, м. Рожище, ф. Р-3352, 174 спр., 1954 – 1991 рр.
Старовижівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, смт Стара Вижівка, 
ф. Р-3448, 138 спр., 1952 – 1959, 1962 – 1997 рр.
Торчинська середня школа імені Спиридона Гнатюка, смт Торчин Луцького 
району, ф. Р-3445, 44 спр., 1967 – 1988 рр.
Турійська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1, смт Турійськ, ф. Р-3280, 
192 спр., 1948 – 1998 рр.
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У 1939 році після ліквідації Волинського воєводства і возз’єднання українських 
земель в єдиній Українській державі розпочалось навчання у школах Волинсь-
кої області. 4 березня 1940 р. Рада Народних Комісарів УРСР прийняла поста-
нову «Про реорганізацію системи народної освіти в західних областях УРСР». 
Керуючись нею, у Волинській області почали організацію шкільної системи і 
утворили нову мережу шкіл. Важливим етапом у розвитку освіти в Україні став 
Закон Верховної Ради Української РСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і 
про дальший розвиток народної освіти в Українській РСР» від 17 квітня 1959 р. 
У дусі цього Закону замість загальнообов’язкової семирічної освіти запровад-
жено загальнообов’язкову восьмирічну освіту для дітей і підлітків віком від 7 до 
15 – 16 років. Повну середню освіту здійснювали у середніх загальноосвітніх 
трудових політехнічних школах з виробничим навчанням та у середніх загаль-
ноосвітніх школах робітничої і сільської молоді – вечірніх (змінних), навчали-
ся у цих школах 3 роки. Згідно з Указом Президії Верховної Ради Української 
РСР від 13 квітня 1966 р. у середніх загальноосвітніх трудових політехнічних 
школах особи, що закінчили восьмирічну школу, здобували протягом двох років 
середню загальну та політехнічну освіту і трудове виховання. Відповідно до За-
кону Української РСР «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ, постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. № 660 основним видом се-
редніх навчальних закладів була середня загальноосвітня школа трьох ступенів: 
перший – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий 
– основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій – старша 
школа, що забезпечує повну загальну середню освіту. 
Забезпечували всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібнос-
тей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, екологічне вихо-
вання і фізичне вдосконалення.

Накази директорів з основної діяльності Володимир-Волинської серед-
ньої школи № 1 (1976 – 1995), Ковельської середньої школи № 3 імені Лесі 
Українки (1987 – 1999). Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих 
нарад, батьківського комітету, методичних об’єднань. Статут Луцької загаль-
ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 (1994). Річні навчальні плани роботи. 
Інформації, довідки про роботу шкіл. Методичні розробки вчителів. Річні звіти 
про навчально-виховну роботу. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Документи (протоколи, плани, звіти та ін.) про роботу профспілково-
го комітету. Класні журнали Бискупичі-Шляхтинської семирічної школи (1939 
– 1941, 1944 – 1945), Луцьких неповної середньої школи № 9 (1940 – 1941), 
польської середньої школи № 3 (1944 – 1945).

Дитячі будинки
8 фондів, 998 спр., 1944 – 1993 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Боратинський, ф. Р-1835, 136 спр., 1947 – 1967 рр.
Володимир-Волинський № 1, ф. Р-2993, 115 спр., 1944 – 1960 рр.
Володимир-Волинський № 2, ф. Р-3475, 140 спр., 1944 – 1954 рр.
Ківерцівський, ф. Р-2933, 248 спр., 1945 – 1993 рр.
Луцький, ф. Р-673, 144 спр., 1944 – 1956 рр.
Любешівський, ф. Р-2149, 106 спр., 1946 – 1966 рр.
Рожищенський, ф. Р-3574, 76 спр., 1944 – 1953, 1955 – 1969 рр.
Устилузький, ф. Р-3068, 33 спр., 1957 – 1964, 1966 – 1969 рр.
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Боратинський дитячий будинок на 120 дітей було відкрито згідно з постановою 
виконавчого комітету Луцької районної Ради депутатів трудящих від 21 квітня 
1947 р. № 194. Відповідно до рішення облвиконкому від 12 січня 1968 р. № 16 
та наказу Волинського обласного відділу народної освіти від 16 червня 1968 р. 
№ 158 було ліквідовано.
Вовнянський дитячий будинок був організований відповідно до постанови Во-
линського облвиконкому від 25 квітня 1945 р. № 205. З 1966 р. – Рожищенський 
дитячий будинок. Відповідно до рішення облвиконкому від 12 травня 1970 р. 
№ 178 та наказу Волинського обласного відділу народної освіти від 26 травня 
1970 р. № 127 було реорганізовано Рожищенський дитячий будинок у Рожи-
щенську допоміжну спеціальну школу-інтернат.
Володимир-Волинський дитячий будинок на 100 дітей-сиріт було відкрито 
згідно з постановою виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих від 31 серпня 1944 р. № 175. Відповідно до постанов Ради Народних 
Комісарів Української РСР від 28 серпня 1944 р. № 1088 та облвиконкому «Про 
організацію спеціальних дитячих будинків» від 25 вересня 1944 р. № 250 Воло-
димир-Волинський дитячий будинок звичайного типу було перетворено у спе-
ціальний дитячий будинок на 120 дітей. Згідно з наказом Волинського обласного 
відділу народної освіти від 2 квітня 1948 р. № 54 – Володимир-Волинський 
дитячий будинок № 1. Ліквідований відповідно до наказу Волинського облас-
ного відділу народної освіти від 14 червня 1960 р. № 131.
Зарічанський дитячий будинок було відкрито на 100 дітей-сиріт у с. Заріччя 
Володимир-Волинського району згідно з постановою облвиконкому від 15 січня 
1945 р. № 32. Відповідно до наказу Волинського обласного відділу народної 
освіти від 2 квітня 1948 р. № 54 – Володимир-Волинський дитячий будинок 
№ 2. Ліквідований згідно з рішенням облвиконкому від 19 серпня 1954 р. № 926 
«Про реорганізацію Володимир-Волинського дитячого будинку № 2 у школу-ін-
тернат для розумово відсталих дітей» та наказом Волинського обласного відділу 
народної освіти від 6 вересня 1954 р. № 395.
Камінь-Каширський дитячий будинок було відкрито відповідно до постанови 
облвиконкому від 15 лютого 1946 р. № 37, з 1963 р. – Любешівський дитячий 
будинок. Згідно з рішенням облвиконкому від 9 серпня 1966 р. № 379 був лікві-
дований.
Ківерцівський дитячий будинок на 100 дітей-сиріт було відкрито відповідно до 
постанови облвиконкому від 22 серпня 1945 р. № 449. Згідно з наказом відділу 
народної освіти Ківерцівського райвиконкому від 2 січня 1984 р. № 1 – Ківер-
цівський спеціальний дошкільний дитячий будинок «Сонечко».
Луцький спеціальний дитячий будинок на 180 дітей був організований відповід-
но до постанов Ради Народних Комісарів УРСР від 28 серпня 1944 р. № 1088 та 
облвиконкому «Про організацію спеціальних дитячих будинків» від 25 вересня 
1944 р. № 250. Згідно з рішенням облвиконкому від 9 липня 1956 р. № 593 на 
базі спеціального дитячого будинку було відкрито Луцьку середню школу-ін-
тернат.
Устилузький дитячий будинок розпочав свою діяльність у 1957 році. Згідно з рі-
шенням облвиконкому від 12 січня 1968 р. № 16 та наказом Волинського обласно-
го відділу народної освіти від 28 червня 1968 р. № 169а був ліквідований.
Займалися соціальним захистом дітей-сиріт.

Накази, директивні вказівки Міністерства освіти УРСР, Волинсько-
го обласного відділу народної освіти. Протоколи засідань педагогічних рад. 
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Плани роботи. Річні звіти про роботу дитячих будинків. Статистичні звіти. 
Книги реєстрів та списки вихованців Володимир-Волинського № 1, Камінь-Ка-
ширського, Луцького, Любешівського, Устилузького дитячих будинків. Особові 
справи вихованців Володимир-Волинського дитячого будинку № 2. Документи 
з особового складу Володимир-Волинських № 1, 2, Камінь-Каширського, Лу-
цького, Любешівського дитячих будинків.

Школи-інтернати, ліцеї-інтернати
13 фондів, 2323 спр., 1944 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинський обласний ліцей-інтернат, м. Луцьк, ф. Р-3502, 52 спр., 1991 – 1999 рр.
Володимир-Волинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів 
для глухих дітей, м. Володимир-Волинський, ф. Р-2994, 321 спр., 1944 – 1998 рр.
Володимир-Волинська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа-ін-
тернат з виробничим навчанням, м. Володимир-Волинський, ф. Р-2995, 77 спр., 
1961 – 1973 рр.
Головнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, смт Головне 
Любомльського району, ф. Р-3428, 217 спр., 1959 – 1999 рр.
Заболоттівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів для 
дітей з вадами розумового розвитку, смт Заболоття Ратнівського району, 
ф. Р-3278, 166 спр., 1960 – 1993 рр.
Крупівська допоміжна школа-інтернат, с. Крупа Луцького району, ф. Р-2370, 
231 спр., 1947 – 2000 рр.
Луцька загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів, м. Луцьк, ф. Р-2601, 
355 спр., 1956 – 1997 рр.
Люблинецька загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів, смт Люблинець 
Ковельського району, ф. Р-3345, 241 спр., 1950 – 1998 рр.
Маяківська середня школа-інтернат, с. Маяки Луцького району, ф. Р-2369, 
244 спр., 1960 – 2000 рр.
Нововолинський обласний ліцей-інтернат, м. Нововолинськ, ф. Р-2908, 194 спр., 
1962 – 2000 рр.
Ратнівська восьмирічна школа-інтернат, смт Ратне, ф. Р-2829, 52 спр., 1960 – 
1968 рр.
Рожищенська допоміжна спеціальна школа-інтернат, м. Рожище, ф. Р-3351, 
130 спр., 1970 – 1989 рр.
Сенкевичівська спеціальна загальноосвітня допоміжна школа-інтернат, смт Сен-
кевичівка Горохівського району, ф. Р-2247, 413 спр., 1959 – 2000 рр.

Волинський обласний ліцей-інтернат природничого профілю був утворений 
згідно з розпорядженням облвиконкому від 5 червня 1991 р. № 241-р, наказом 
Управління народної освіти облвиконкому від 10 червня 1991 р. № 76 при об-
ласній станції юних натуралістів. Відповідно до наказу Управління освіти обл-
держадміністрації від 4 листопада 1996 р. № 305 перейменований у Волинський 
обласний ліцей-інтернат.
Володимир-Волинська обласна школа-інтернат для глухонімих дітей, м. Воло-
димир-Волинський, розпочала навчання в 1944 році. З 1959 р. – Володимир-Во-
линська школа-інтернат для глухонімих дітей, з 1972 р. – Володимир-Волинська 
спеціальна школа-інтернат для глухих дітей. Відповідно до наказу Міністерства 
освіти України від 13 травня 1993 р. № 136 – Володимир-Волинська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів для глухих дітей.
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Головнянський дитячий будинок для дітей з фізичними вадами був утворений 
відповідно до рішення облвиконкому від 11 листопада 1957 р. № 966. Згідно 
з рішенням облвиконкому від 12 червня 1959 р. № 600 Головнянський і Сере-
ховичівський дитячі будинки були об’єднані у Головнянський дитячий буди-
нок. Відповідно до рішення облвиконкому від 9 серпня 1961 р. № 875, наказу 
Волинського обласного відділу народної освіти від 25 серпня 1961 р. № 267 
Головнянський дитячий будинок було реорганізовано в санаторну школу-інтер-
нат для дітей з малими і затихаючими формами туберкульозу. Згідно з наказом 
Любомльського районного відділу народної освіти від 10 серпня 1988 р. № 137 
перейменована у Головнянську допоміжну школу-інтернат. Відповідно до нака-
зу Управління освіти облдержадміністрації від 16 липня 1992 р. № 148 реоргані-
зовано в Головнянську допоміжну школу-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які 
залишились без батьківського піклування. Згідно з наказом Міністерства освіти 
України від 13 травня 1993 р. № 136 – Головнянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат.
Заболоттівська школа-інтернат розпочала навчання в 1960 році, з 1967 р. – За-
болоттівська допоміжна школа-інтернат. Відповідно до Закону Української РСР 
«Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ – Заболоттівська допоміжна шко-
ла-інтернат І – ІІ ступенів. Згідно з наказом Міністерства освіти України від 
13 травня 1993 р. № 136 – Заболоттівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І – ІІ ступенів для дітей з вадами розумового розвитку.
Княгинінська середня школа-інтернат розпочала діяльність відповідно до рі-
шення Луцького райвиконкому від 4 квітня 1960 р. № 167, з 1964 р. – Маяківська 
середня школа-інтернат.
Крупо-Границький дитячий будинок на 150 дітей було відкрито відповідно до 
постанови облвиконкому від 12 квітня 1947 р. № 205, з 1962 р. – Крупо-Границь-
ка спеціальна школа для розумово відсталих дітей, з 1963 р. – Крупо-Границька 
допоміжна школа-інтернат, з 1966 р. – Крупівська допоміжна школа-інтернат.
Луцьку середню школу-інтернат було відкрито відповідно до рішення облви-
конкому від 9 липня 1956 р. № 593 на базі Луцького спеціалізованого дитячого 
будинку. З 1992 р. – Луцька загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів.
Любитівська допоміжна школа-інтернат для розумово відсталих дітей була 
організована в 1950 році, з 1972 р. – Любитівська допоміжна школа-інтернат 
для розумово відсталих дітей, с. Любитів Ковельського району. Згідно з розпо-
рядженням облвиконкому від 24 травня 1990 р. № 131-р та наказом управління 
народної освіти облвиконкому від 4 червня 1990 р. № 328 було закрито Лю-
битівську та відкрито Люблинецьку допоміжну школу-інтернат. Відповідно до 
наказу Управління освіти облдержадміністрації від 1 червня 1995 р. № 217 ре-
організована в Люблинецьку загальноосвітню школу-інтернат, смт Люблинець 
Ковельського району.
Нововолинська середня школа-інтернат розпочала діяльність згідно з рішен-
ням Нововолинського міськвиконкому від 30 серпня 1962 р. № 285. Відповідно 
до розпорядження облвиконкому від 6 листопада 1991 р. № 592-р, наказу управ-
ління освіти облвиконкому від 13 листопада 1991 р. № 450 реорганізована у 
Нововолинський обласний ліцей-інтернат.
Ратнівська середня школа-інтернат розпочала навчання в 1960 році. З 1967 р. 
– Ратнівська восьмирічна школа-інтернат.
Рожищенська допоміжна спеціальна школа-інтернат була створена відповідно 
до наказу Волинського обласного відділу народної освіти від 26 травня 1970 р. 
№ 127 на базі Рожищенського дитячого будинку.
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Сенкевичівська середня школа-інтернат була створена відповідно до рішення 
облвиконкому від 28 лютого 1959 р. № 199. З 1976 р. – Сенкевичівська допо-
міжна школа-інтернат, з 1991 р. – Сенкевичівська спеціальна загальноосвітня 
допоміжна школа-інтернат.
Займалися соціальним захистом дітей. Забезпечували всебічний розвиток ди-
тини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, про-
фесійне самовизначення, екологічне виховання і фізичне вдосконалення.

Накази директорів з основної діяльності. Протоколи засідань педагогіч-
них рад, методичних нарад. Інформації, довідки про роботу шкіл-інтернатів. 
Документи (протоколи, звіти) про проведення ліцейних олімпіад. Плани ро-
боти, навчальні плани. Звіти про навчально-виховну роботу шкіл-інтернатів. 
Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські зві-
ти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого комітету 
профспілки.

ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, м. Луцьк
Ф. Р-431, 411 спр., 1944 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Володимир-Волинська міська технічна і сільськогосподарська станція розпоча-
ла свою діяльність у 1944 році. Відповідно до наказу Волинського обласного 
відділу народної освіти від 10 вересня 1945 р. № 245 – Волинська обласна дитя-
ча технічна та сільськогосподарська станція, м. Володимир-Волинський. Згідно 
з наказом Волинського обласного відділу народної освіти від 16 квітня 1946 р. 
№ 56 Волинську обласну дитячу технічну та сільськогосподарську станцію було 
переведено з м. Володимира-Волинського в м. Луцьк. Відповідно до постанови 
облвиконкому і бюро обкому КП(б)У від 28 червня 1952 р. № 107 – Волинсь-
ка обласна станція юних техніків. Згідно з наказом Управління народної освіти 
облвиконкому від 13 липня 1990 р. № 420 – Центр технічної творчості управ-
ління народної освіти облвиконкому. Відповідно до наказу Управління освіти 
облдержадміністрації від 23 листопада 1992 р. № 553 – Центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді.
Сприяв розвитку технічної творчості школярів.

Накази директора з основної діяльності (1969 – 1976, 1989 – 1999). Про-
токоли засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, виробничих нарад. 
Положення про обласні та районні дитячі технічні і сільськогосподарські стан-
ції (1944, 1947). Статут Волинської Малої академії наук (1994). Положення про 
заочну школу Волинського відділення Малої академії наук України (1995). Ме-
тодичні розробки викладачів з технічної творчості. Документи (накази, прото-
коли, звіти та ін.) про проведення олімпіад фізиків, хіміків, обласні змагання 
з судномодельного, авіамодельного спорту і трасового автомоделізму. Річні зві-
ти про роботу станції. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгалтерські 
звіти.
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Волинська обласна станція юних натуралістів, м. Луцьк
Ф. Р-3149, 117 спр., 1962, 1967 – 1985, 1990 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. 
мови.
Волинська обласна станція юних натуралістів була створена відповідно до пос-
танови облвиконкому і бюро обкому КП(б)У від 28 червня 1952 р. № 107.
Здійснювала організаційно-методичну діяльність з проблем екологічної освіти 
молоді, забезпечувала дослідницьку роботу серед юних натуралістів, залучала 
школярів до охорони навколишнього середовища.
Ліквідована відповідно до наказу Управління освіти Волинської облдержад-
міністрації від 10 листопада 1992 р. № 521 з передачею її матеріальної бази на 
баланс обласного ліцею-інтернату природничого профілю.

Накази Міністерства освіти УРСР. Накази директора з основної діяль-
ності (1990 – 1992). Протоколи засідань педагогічних рад, виробничих нарад. 
Положення про станцію (1973), про обласний клуб «Юних дослідників і лю-
бителів природи» при станції (1970). Річні плани роботи. Інформації, довідки 
районних відділів народної освіти про натуралістичну роботу в школах облас-
ті. Методичні розробки викладачів. Звіти про роботу станції. Статистичні зві-
ти. Документи (протоколи, плани) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді, м. Луцьк
Ф. 3561, 58 спр., 1993 – 1999 рр. Опис. Укр. мова.
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді було 
створено відповідно до наказу Управління освіти облдержадміністрації від 
12 травня 1993 р. № 373.
Здійснював організаційно-методичну діяльність з проблем екологічної освіти 
молоді, забезпечував дослідницьку роботу серед юних натуралістів, залучав 
школярів до охорони навколишнього середовища.

Накази директора з основної діяльності. Протоколи засідань педагогіч-
них, методичних рад. Інформації, довідки управлінню освіти про роботу цен-
тру. Плани навчально-виховної та методичної роботи. Документи (протоколи, 
інформації, довідки) про участь школярів у масових натуралістичних заходах, 
про роботу трудових об’єднань. Річні звіти про розвиток еколого-натуралістич-
ної роботи. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бух-
галтерські звіти.

Центр туризму, спорту та екскурсій, м. Луцьк
Ф. Р-2640, 401 спр., 1947 – 1953, 1959 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна дитяча екскурсійно-туристська станція обласного відді-
лу народної освіти розпочала свою роботу в 1940 році. Тимчасово припиняла 
діяльність у роки нацистської окупації Волинської області. Поновила свою ро-
боту після визволення області в 1944 році. З 1977 р. – Волинська обласна станція 
юних туристів обласного відділу народної освіти, з 1988 р. – Управління народ-
ної освіти облвиконкому. Згідно з наказом Управління народної освіти облви-
конкому від 28 грудня 1990 р. № 656 – перейменована у Центр туризму, спорту 
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та екскурсій Управління народної освіти облвиконкому, 1992 р. – Управління 
освіти облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержад-
міністрації.
Займався розробкою програм і методик використання туризму, краєзнавства, 
спорту та екскурсій з метою виховання і навчання учнів.

Накази директора з основної діяльності. Положення про обласну ди-
тячу екскурсійно-туристську станцію (1960). Статут Центру туризму, спорту 
та екскурсій (1991). Інформації, доповідні записки про розвиток туристсько-
краєзнавчої роботи в області. Плани роботи. Протоколи конференцій, вироб-
ничих та педагогічних нарад. Методичні розробки, плакати, буклети, підготов-
лені працівниками станції. Положення про туристсько-краєзнавчі експедиції, 
про змагання з туристського багатоборства, про проведення огляду-конкурсу 
експедиційних загонів. Документи (накази, протоколи, маршрутні листки та 
ін.) зльотів, про туристсько-краєзнавчу роботу, про проведення змагань зі спор-
тивного орієнтування, туристських змагань. Річні звіти про розвиток туристсь-
ко-краєзнавчої роботи. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат, 
річні бухгалтерські звіти.

Державно-комунальне підприємство «Луцька дитяча художня 
школа», м. Луцьк
Ф. Р-3233, 166 спр., 1961 – 2000 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Луцька дитяча художня школа була відкрита згідно з рішенням Луцького міськ-
виконкому від 13 лютого 1961 р. № 72 та наказу Міністерства культури УРСР від 
28 березня 1961 р. № 90-в. Відповідно до рішення Луцького міськвиконкому від 
24 квітня 1997 р. № 192 перейменована у Державно-комунальне підприємство 
«Луцька дитяча художня школа».
Створювала необхідні умови для розвитку народної творчості, навчала дітей об-
разотворчому мистецтву.

Накази директора з основної діяльності (1987 – 2000). Протоколи засі-
дань педагогічних рад. Статут (1997). Плани роботи. Інформації, довідки про 
роботу школи. Каталоги, брошури виставок робіт викладачів і учнів школи 
(1973 – 1976, 1980). Книги відгуків про художні виставки (1965, 1966, 1968, 
1971, 1972, 1974, 1977). Текстові і статистичні звіти про роботу школи. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Палац учнівської молоді, м. Луцьк
Ф. Р-624, 221 спр., 1944 – 1955, 1971 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Палац піонерів розпочав свою роботу в 1940 році. У 1941 – 1944 рр. тимчасово 
припиняв діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. Від-
повідно до наказу Волинського обласного відділу народної освіти від 16 квітня 
1946 р. № 56 – Обласний будинок піонерів та школярів. Згідно з постановою 
облвиконкому і бюро обкому КП(б)У від 28 червня 1952 р. № 107 та наказом 
Міністерства освіти УРСР від 7 вересня 1952 р. № 642 – Луцький Палац піо-
нерів, з 1981 р. – Луцький Палац піонерів та школярів. Згідно з наказом Луцько-
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го міського відділу народної освіти від 16 жовтня 1990 р. № 94-од перейменова-
но у Палац учнівської молоді.
Займався організацією виховної і культурно-масової роботи серед учнівської 
молоді.

Накази директора з основної діяльності (1981 – 1998). Річні плани роботи. 
Протоколи засідань педагогічних рад. Документи (протоколи, плани, списки) 
про роботу методичної ради. Інформації, довідки про роботу Палацу піонерів. 
Методичні розробки вчителів. Протоколи загальних профспілкових зборів.

НАУКА, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

Волинське обласне науково-виробниче об’єднання «Еліта», 
смт Рокині Волинської області
Ф. Р-1485, 1252 спр., 1956 – 1995 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція, с. Гнідава Луць-
кого району, утворена 15 червня 1956 р. на базі радгоспу «Комуніст» Луцького 
району відповідно до постанови бюро Волинського обкому Компартії України і 
облвиконкому від 5 червня 1956 р., наказу обласного управління сільського гос-
подарства від 12 червня 1956 р., в 1979 році центр перенесено в с. Рокині Луць-
кого району. На підставі постанови Центрального Комітету Компартії України, 
Ради Міністрів Української РСР від 16 березня 1960 р. і постанови бюро обкому 
Компартії України і облвиконкому від 24 березня 1960 р. дослідній станції пе-
реданий колгосп «Прогрес» Луцького району. З 9 серпня 1985 р. – Волинське 
обласне науково-виробниче об’єднання «Еліта».
Займалося розробкою, перевіркою і впровадженням у виробництво індустріаль-
них технологій вирощування зернових, технічних, кормових культур, прогре-
сивних технологій виробництва молока, м’яса. Надавало науково-методичну 
допомогу господарствам області, проводило активну пропаганду досягнень віт-
чизняної і зарубіжної науки та передової технології.

Накази з основної діяльності. Статут дослідної станції. Тематичні пла-
ни науково-дослідної роботи. Протоколи засідань наукової ради, методичної 
комісії, науково-технічного товариства. Наукові звіти, доповіді про науково-
дослідну роботу. Плани впровадження наукових досягнень та передового до-
свіду в сільськогосподарське виробництво в області. Листівки і плакати про 
впровадження передового досвіду в сільськогосподарське виробництво, книга 
«Система заходів по землеробству і тваринництву області», видана колективом 
станції, інформації про розробку і впровадження нових методів вирощуван-
ня зернових культур. Книги і брошури з обміну передовим  досвідом стан-
ції, зокрема «Механізація вирощування і збору цукрового буряку на Волині», 
«Вирощування і густота стеблості як основи для збільшення виходу і покра-
щення якості волокна льону-довгунця», «Збільшення виробництва продукції 
рослинництва і тваринництва в західному Поліссі УРСР». Брошура «Породи 
свиней на Волині та їх господарське використання». Документи про підсум-
ки науково-дослідної роботи щодо збільшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції в області, ефективність мінеральних добрив та гербіцидів 
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в умовах Волині, про комплексну механізацію, вирощування картоплі, вико-
ристання осушених земель і раціональне використання добрив у колгоспах і 
радгоспах області, про технологію вирощування і збирання цукрових буряків у 
Волинській і Рівненській областях, вирощування і переробку льону-довгунця. 
Зведення про урожайність сільськогосподарських культур у колгоспах області, 
в дослідних посівах. Документи з дослідного насінництва, з раціоналізації і 
винахідництва. Річні звіти опорно-показових господарств. Лекції і листівки, 
плакати з питань інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, перспек-
тивні та районовані сорти зернових та зернобобових культур. Рекомендації із 
застосування мінеральних добрив і деяких ґрунтових пестицидів під цукровий 
буряк, картоплю і кукурудзу. Рукописи авторів листівок про роботу передови-
ків сільськогосподарського виробництва на Волині. Штатні розписи і кошто-
риси витрат, річні статистичні звіти, бухгалтерські звіти. Протоколи загальних 
профспілкових зборів та засідань профспілкового комітету.

Волинський філіал інституту землеустрою Української академії 
аграрних наук, м. Луцьк
Ф. Р-580, 1131 спр., 1944 – 1994 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
У 1944 році розпочало діяльність Управління землевпорядження Волинського 
обласного земельного відділу, з 1947 р. – Управління землевпорядження і сіво-
змін Волинського обласного управління сільського господарства, з 1953 р. – Від-
діл землевпорядження і сівозмін Волинського обласного управління сільського 
господарства і заготівель, з 1954 р. – Управління землевпорядження Волинсько-
го обласного управління сільського господарства, з 1955 р. – Відділ землевпо-
рядження Волинського обласного управління сільського господарства, з 1959 р. 
– Відділ землевпорядження і сівозмін Волинського обласного управління сільсь-
кого господарства. Відповідно до постанови Центрального Комітету Компартії 
України від 28 лютого 1961 р. № 240, наказів Міністерства сільського господарс-
тва УРСР від 29 червня 1961 р. № 403, Республіканського проектного інституту 
«Укрземпроект» Міністерства сільського господарства УРСР від 1 липня 1961 р. 
№ 7 на базі частини колишнього відділу землевпорядження і сівозмін обласного 
управління сільського господарства та експедиції з обстеження ґрунтів була ор-
ганізована Волинська землевпорядна експедиція Республіканського проектно-
го інституту по землевпорядкуванню «Укрземпроект» Міністерства сільського 
господарства УРСР. Згідно з наказом Республіканського проектного інституту 
по землевпорядкуванню «Укрземпроект» від 8 вересня 1969 р. № 322-к створе-
но Волинський філіал Республіканського проектного інституту по землевпоряд-
куванню «Укрземпроект». Згідно з наказом Українського науково-дослідного і 
проектно-вишукувального інституту по землеустрою «УкрНДІземпроект» від 
31 липня 1989 р. № 44 – Волинський філіал Українського науково-дослідного 
і проектно-вишукувального інституту по землеустрою «УкрНДІземпроект». На 
підставі наказу Української академії аграрних наук від 14 квітня 1992 р. № 100 – 
Волинський філіал Інституту землеустрою Української академії аграрних наук.
Проводив дослідження ґрунтів, облік землі по угіддях і землекористувачах, здій-
снював контроль за правильним використанням землі, землевпорядкувальними 
роботами в колгоспах області.
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Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Річні 
плани проектно-вишукувальних робіт. Статут Волинського філіалу Інституту 
землеустрою Української академії аграрних наук (1992). Документи про до-
слідження ґрунтів і землевпорядкування; звіти контрольних обмірів земельних 
посівів, виконання плану землевпорядкувальних, осушувальних робіт; зведені 
дані про врожайність на облікованих полях і ділянках колгоспів області, роз-
поділу землі за угіддями і землекористувачами у районах області. Звіти, відо-
мості обліку виконаних землевпорядних робіт. Відомості про організацію кол-
госпів і регулювання їх землекористування; про об’єднання земель колгоспів, 
колективізацію в районах області, кількість селянських господарств, хуторів 
та хід їх ліквідації; про використання державного земельного фонду в розрізі 
районів, відведення земель для присадибних господарств колгоспників. Акти 
технічного прийому аерогеодезичних і землевпорядних робіт. Річні звіти про 
виконання плану проектно-вишукувальних робіт. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Протоколи загальних 
профспілкових зборів та засідань профспілкового комітету.

Експедиція по дослідженню ґрунтів і складанню ґрунтових планів і 
карт у колгоспах при Волинському обласному управлінні сільського 
господарства, м. Луцьк
Ф. Р-1837, 22 спр., 1956 – 1961 рр. Опис. Укр., рос. мови.
Згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 17 червня 1955 р. 
№ 766 була організована експедиція по дослідженню ґрунтів і складанню ґрун-
тових планів і карт у колгоспах при Волинському обласному управлінні сільсь-
кого господарства (обласна державна сільськогосподарська дослідна станція).
Проводила польове дослідження ґрунтів, складала ґрунтові плани і карти з де-
тальною агровиробничою характеристикою земель по кожному колгоспу і рад-
госпу.
Ліквідована в 1961 році. Відповідно до наказу № 7 Республіканського проект-
ного інституту «Укрземпроект» Міністерства сільського господарства УРСР від 
1 липня 1961 р. на базі частини колишнього відділу землевпорядження і сіво-
змін обласного управління сільського господарства та експедиції з обстеження 
ґрунтів була організована Волинська землевпорядна експедиція Республікансь-
кого проектного інституту по землевпорядкуванню «Укрземпроект».

Накази з основної діяльності. Інформації про хід обстеження ґрунтів 
області. Плани роботи з обстеження ґрунтів, акти перевірок. Штатні розписи, 
кошториси витрат, річні звіти.

Волинське відкрите акціонерне товариство проектного інституту 
містобудування «Діпроміст», м. Луцьк
Ф. Р-918, 832 спр., 1945 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Обласна проектно-кошторисна контора «Облпроект» при відділі в справах архі-
тектури виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих організована 
згідно з постановами виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
від 15 січня 1945 р. № 25, від 20 жовтня 1945 р. № 525. На підставі постанови 
Ради Міністрів СРСР від 6 квітня 1951 р. № 1137, наказу Управління в справах 
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архітектури при Раді Міністрів Української РСР від 23 травня 1951 р. № 163 
до складу обласної проектної контори «Облпроект» Управління в справах архі-
тектури при Раді Міністрів Української РСР увійшли: обласне проектне бюро 
«Облсільгоспроект» Управління в справах сільського та колгоспного будівниц-
тва; обласна проектна контора «Облшляхпроект» шляхового відділу Волинсь-
кого облвиконкому; проектне бюро при конторі «Меліоводбуд» Міністерства 
сільського господарства СРСР. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 
9 лютого 1955 р. № 93, наказом Міністерства міського і сільського будівниц-
тва від 28 лютого 1955 р. № 93 – Волинська обласна проектна контора «Обл-
міськсільпроект». Відповідно до рішення облвиконкому від 9 вересня 1957 р. 
№ 756 – Волинська обласна проектна контора «Облпроект». Згідно з постано-
вою Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1963 р. № 1103 – Волинський філіал 
Українського державного інституту проектування міст «Діпроміст». Відповідно 
до наказу Держбуду УРСР від 7 серпня 1991 р. № 92 – Волинське проектно-ви-
робниче підприємство «Діпромісто», з 1993 р. – Волинський державний проект-
ний інститут містобудування «Діпроміст». Відповідно до рішення Міністерства 
України у справах будівництва і архітектури від 26 квітня 1994 р. № 90 – Во-
линське відкрите акціонерне товариство проектного інституту містобудування 
– АТ Волинський «Діпроміст».
Здійснював проектування житлових та адміністративних об’єктів, складання 
кошторисів капітального та поточного ремонту забудівель області.

Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад, засідань архі-
тектурної комісії, будівельно-технічної ради. Експертні висновки на технічну 
документацію. Плани проектно-вишукувальних робіт і титульні списки. Відо-
мості про впровадження нової техніки, звіти про роботу відділу, про виконан-
ня плану проектно-вишукувальних робіт. Відомості про переселення з хуторів 
(1952), про планування і будівництво міст, районів і сіл області. Документи про 
проектування підприємств і будівельних об’єктів. Науково-технічна докумен-
тація під будівництво будинків, споруд в області. Штатні розписи і кошториси. 
Звіти про кадри. Бухгалтерські, статистичні звіти. Документи (протоколи за-
гальних зборів, засідань профспілкового комітету, кошториси, фінансові звіти) 
про роботу профспілкової організації.

Проектно-кошторисне бюро при Волинському обласному управлінні 
в справах сільського та колгоспного будівництва «Облсільпроект», 
м. Луцьк
Ф. Р-917, 158 спр., 1945 – 1951 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Проектно-кошторисне бюро при Волинському обласному управлінні в спра-
вах сільського та колгоспного будівництва «Облсільпроект», м. Луцьк, утворе-
не згідно з постановами Ради Народних Комісарів СРСР від 28 квітня 1945 р. 
№ 926 і виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 листо-
пада 1945 р. № 582.
Займалось проектуванням об’єктів цивільного та адміністративно-господарсько-
го призначення.
Ліквідоване в 1951 році. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
6 квітня 1951 р. № 1137, наказу Управління в справах сільського та колгоспного 
будівництва при Раді Міністрів Української РСР від 18 травня 1951 р. № 133 
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до складу обласної проектної контори «Облпроект» Управління в справах архі-
тектури при Раді Міністрів Української РСР увійшли: обласне проектне бюро 
«Облсільпроект» Управління в справах сільського та колгоспного будівництва; 
обласна проектна контора «Облшляхпроект» шляхового відділу Волинського 
облвиконкому; проектне бюро при конторі «Меліоводбуд» Міністерства сільсь-
кого господарства СРСР.

Постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. 
Науково-технічна документація щодо будівництва, на відновлення будинків, 
амбулаторій, об’єктів соціально-культурного, побутового призначенння облас-
ті. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бух-
галтерські звіти.

Проектно-вишукувальна контора при Волинському обласному 
шляховому відділі «Облпроектшлях», м. Луцьк
Ф. Р-916, 17 спр., 1947 – 1951 рр. Опис. Рос. мова.
Проектно-вишукувальна контора «Облпроектшлях» при Волинському обласно-
му шляховому відділі утворена в 1947 році.
Займалась проектуванням, будівництвом, відбудовою доріг і мостів на території 
області.
Ліквідована в 1951 році. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
6 квітня 1951 р. № 1137, наказу Управління в справах сільського та колгоспного 
будівництва при Раді Міністрів Української РСР від 18 травня 1951 р. № 133 
до складу обласної проектної контори «Облпроект» Управління в справах архі-
тектури при Раді Міністрів Української РСР увійшли: обласне проектне бюро 
«Облсільгосппроект» Управління в справах сільського та колгоспного будівниц-
тва; обласна проектна контора «Облшляхпроект» шляхового відділу Волинсь-
кого облвиконкому; проектне бюро при конторі «Меліоводбуд» Міністерства 
сільського господарства СРСР.

Положення про контору (1947). Штатні розписи. Річні бухгалтерські зві-
ти. Статистичні звіти.

Кооперативно-державний проектно-вишукувальний інститут 
«Волиньагропроект», м. Луцьк
Ф. Р-2557, 552 спр., 1958 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
від 8 лютого 1958 р. № 116 було створено проектну організацію міжколгоспних 
будівельних організацій Волинської області «Міжколгосппроект», з 1968 р. – про-
ектний інститут «Волиньоблколгосппроект». Згідно з постановами ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. № 390, правління Українського між-
колгоспного об’єднання по будівництву від 25 серпня 1969 р. № 281 створе-
но Волинський філіал Республіканського проектно-вишукувального інституту 
«Укрколгосппроект». Відповідно до наказу Волинського філіалу Республікансько-
го проектно-вишукувального інституту «Укрколгосппроект» від 6 травня 1986 р. 
№ 38 ліквідовано Волинський філіал Республіканського проектно-вишукувально-
го інституту «Укрколгосппроект» і на його базі створено Кооперативно-держав-
ний проектно-вишукувальний інститут «Волиньагропроект».
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Виконував проектно-пошукові роботи для будівництва житла, об’єктів соцкульт-
побуту, розширення та технічного переобладнання тваринницьких ферм, об’єктів 
з ремонту сільгосптехніки, злітних смуг сільгоспавіації, виробничих баз будівель-
них організацій; створював проекти планування забудови населених пунктів об-
ласті, проводив геологорозвідувальні роботи з виявлення місцевих будматеріалів.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної та архітек-
турно-технічної рад. Титульні списки проектно-вишукувальних робіт. Річні 
технічні звіти. Науково-технічна документація під забудову житлових квар-
талів у с. Комсомольське Володимир-Волинського району (1966), забудову 
с. Кортеліси Ратнівського району (1967), с. Ратнів Луцького району (1970), про-
ект планування та забудови центральної садиби Волинської дослідної станції 
в с. Рокині Луцького району (1973). Документи про роботу первинних органі-
зацій Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-техніч-
ного товариства (заяви, розрахунки, акти та ін.). Штатні розписи, кошториси 
витрат, річні бухгалтерські звіти. Протоколи загальних профспілкових зборів 
та засідань профспілкового комітету.

Волинський відділ комплексного проектування Ровенського філіалу 
Українського проектно-технологічного інституту 
«Укрсільгосптехпроект», м. Луцьк
Ф. Р-3106, 234 спр., 1965 – 1985 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказів Українського об’єднання «Укрсільгосптехніка» від 
24 квітня 1965 р. № 131, Волинського обласного об’єднання «Сільгосптехні-
ка» від 31 липня 1965 р. № 155 при обласному об’єднанні «Сільгосптехніка» 
було створене проектне бюро. Згідно з постановою Ради Міністрів Українсь-
кої РСР від 16 травня 1969 р. № 302 і наказом Українського об’єднання Ради 
Міністрів Української РСР «Укрсільгосптехніка» від 10 липня 1969 р. № 207 
– відділ комплексного проектування Українського проектно-технологічного інс-
титуту «Укрсільгосптехпроект». Відповідно до наказів Українського об’єднання 
Ради Міністрів Української РСР «Укрсільгосптехніка» від 13 січня 1978 р. № 15, 
Українського проектно-технологічого інституту «Укрсільгосптехпроект» від 
25 січня 1978 р. № 12 – Волинський філіал Українського проектно-технологіч-
ного інституту «Укрсільгосптехпроект», з 1983 р. – Волинський відділ комплек-
сного проектування Ровенського філіалу Українського проектно-технологічного 
інституту «Укрсільгосптехпроект».
Розробляв технічну документацію на удосконалення окремих вузлів машин 
і обладнання, які застосовуються у сільськогосподарському виробництві за 
пропозиціями раціоналізаторів і винахідників. Надавав допомогу районним 
об’єднанням і відділенням «Сільгосптехніка» у складанні індивідуальних про-
ектів і кошторисно-фінансових розрахунків на виконання окремих нескладних 
робіт з механізації тваринницьких ферм та інших підсобних підприємств, а та-
кож щодо розробки і застосування удосконалень і передової техніки з механіза-
ції робіт у сільськогосподарському виробництві.

Накази з основної діяльності. Положення про проектне бюро при облас-
ному об’єднанні «Сільгосптехніка» (1965). Протоколи виробничих нарад. Річні 
плани проектно-вишукувальних робіт. Річні звіти про підсумки виконання пла-
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ну проектно-вишукувальних робіт. Документи про роботу первинних організа-
цій Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів, науково-техніч-
ного товариства (заяви, розрахунки, акти та ін.). Штатні розписи, кошториси 
витрат, річні бухгалтерські звіти. Протоколи загальних профспілкових зборів 
та засідань профспілкового комітету.

Закрите акціонерне товариство «Інститут “Волиньводпроект”», 
м. Луцьк
Ф. Р-3107, 507 спр., 1967 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинська комплексна проектно-розвідувальна експедиція Львівського філіалу 
Українського державного проектно-розвідувального та науково-дослідного інс-
титуту «Укрдіпроводгосп» була створена згідно з рішенням виконкому Волин-
ської обласної Ради депутатів трудящих від 5 серпня 1964 р. № 453. Відповідно 
до наказу Міністерства меліорації і водного господарства УРСР від 26 липня 
1967 р. № 466 – Волинська комплексна проектно-розвідувальна експедиція Ук-
раїнського державного проектно-розвідувального та науково-дослідного інс-
титуту «Укрдіпроводгосп». На підставі постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 28 травня 1969 р. № 391, наказу Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР від 15 грудня 1969 р. № 676 – реорганізована у Волинський 
філіал Українського державного проектно-розвідувального та науково-дослід-
ного інституту «Укрдіпроводгосп». Відповідно до рішення виконкому Луцької 
міської Ради депутатів трудящих від 28 листопада 1991 р. № 580 – Волинське 
проектно-вишукувальне орендне підприємство «Волиньводпроект». Згідно з рі-
шенням установчих зборів від 21 лютого 1994 р. – Закрите акціонерне товарис-
тво «Інститут “Волиньводпроект”».
Займалось розробкою проектно-кошторисної документації з водогосподарсько-
го і меліоративного будівництва гідротехнічних споруд, насосних станцій, роз-
ширення русел річок, берегоукріплення, захисту від підтоплення території і на-
селених пунктів, рекультивацією земель.

Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань тех-
нічної ради, зборів акціонерного товариства. Статути (1991, 1994). Річні плани 
проектно-вишукувальних робіт, плани по праці. Документи з охорони праці і 
техніки безпеки (плани, звіти). Штатні розписи і кошториси витрат. Техніч-
но-економічні показники проектів на культурно-технічні роботи. Кошториси 
проектно-вишукувальних робіт. Річні аналізи виконання виробничих планів. 
Інформації про хід проектування і виготовлення документації на об’єкти масо-
во-колгоспного водогосподарського будівництва, про проведення проектно-ви-
шукувальних робіт. Річні виробничо-технічні, бухгалтерські і статистичні зві-
ти. Колективні договори. Документи (протоколи, кошториси, фінансові звіти) 
про роботу профспілкової організації.

Волинський філіал Державного науково-дослідного та проектно-
вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», м. Луцьк
Ф. Р-3157, 323 спр., 1968 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинський обласний відділ Республіканського проектного інституту «Укр-
житлоремпроект» був утворений згідно з постановою Ради Міністрів Української 
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РСР від 4 квітня 1968 р. № 166, наказом Міністерства комунального господарс-
тва УРСР від 25 липня 1968 р. № 338. Відповідно до розпорядження викон-
кому Луцької міської Ради депутатів трудящих від 16 жовтня 1992 р. № 284-р 
– Колективне проектно-виробниче підприємство «Волиньжитлоремпроект». На 
підставі розпорядження виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих від 
11 жовтня 1993 р. № 285-р – Волинський філіал Державного галузевого про-
ектно-вишукувального інституту проектування будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів житлово-комунального, громадського і промислового призна-
чення «Укрпроектреконструкція», з 1995 р. – Волинський філіал Державного 
науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконс-
трукція».
Здійснював проектно-кошторисні роботи з реконструкції і капітального ремонту 
житлових, соціально-культурних і комунальних об’єктів, благоустрою, реконс-
трукції вулиць та площ.

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Перс-
пективні, річні плани роботи. Тематичні плани проектно-вишукувальних робіт. 
Інформації, довідки про роботу відділу. Річні звіти про технічну діяльність. 
Штатні розписи, кошториси витрат. Статистичні звіти про кадри. Річні бухгал-
терські звіти. Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань місцевого 
комітету профспілки.

Відкрите акціонерне товариство «Український проектний 
і проектно-конструкторський інститут машинобудівної 
промисловості “Укрмашпромпроект”», м. Луцьк
Ф. Р-3271, 338 спр., 1973 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Луцьке відділення Державного інституту по проектуванню заводів спеціалізова-
ного автомобільного транспорту «Діпроспецавтотранс» утворене відповідно до 
наказу Міністерства автомобільної промисловості СРСР від 26 лютого 1973 р. 
№ 35. Згідно з розпорядженням виконкому Луцької міської Ради депутатів тру-
дящих від 9 грудня 1992 р. № 340-р – Орендне підприємство – «Український 
державний проектний і проектно-конструкторський інститут машинобудівної 
промисловості “Укрдіпромашпром”». Відповідно до розпорядження Луцького 
міськвиконкому від 20 квітня 1994 р. № 100-р – Відкрите акціонерне товариство 
Українського проектного і проектно-конструкторського інституту машинобудів-
ної промисловості «Укрмашпромпроект».
Займався виконанням робочих креслень усіх частин проекту для будівництва 
нових, реконструкції і розширення діючих підприємств та інших об’єктів авто-
мобільної промисловості, проектуванням нестандартного обладнання.

Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих 
нарад. Річні плани проектно-вишукувальних робіт. Штатні розписи, коштори-
си витрат, річні бухгалтерські звіти. Колективні договори. Протоколи загаль-
них профспілкових зборів та засідань місцевого комітету профспілки.
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КУЛЬТУРА

Відділ мистецтв виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих, м. Луцьк
Ф. Р-49, 83 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1953 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. 
мови.
Утворений у 1939 р. Діяльність підтверджена постановою першої сесії Волин-
ської обласної Ради депутатів трудящих від 8 січня 1941 р. Відновив свою діяль-
ність у лютому 1944 р. Керував роботою установ мистецтв. Підпорядковувався 
Управлінню в справах мистецтв при РНК УРСР і Волинському облвиконко-
му. Припинив діяльність згідно з постановою Волинського облвиконкому від 
15 червня 1953 р. з передачею функцій обласному управлінню культури.

Накази комітетів у справах мистецтв при РНК СРСР, УРСР. Накази з ос-
новної діяльності. Плани, репертуарні плани театральних установ. Листування 
з Комітетом у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР про роботу відділу, 
установ мистецтв. Річні бухгалтерські звіти, штатні розписи обласного відділу 
та підвідомчих установ. Особові справи працівників установ (1939 – 1941). 
Списки, характеристики культпрацівників, представлених до нагород (1952).

Управління культури Волинської обласної державної адміністрації, 
м. Луцьк
Ф. Р-592, 2435 спр., 1953 – 1997 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. № 1102 та рі-
шення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 червня 
1953 р. № 659 на базі об’єднання обласних відділів культурно-освітньої робо-
ти, мистецтв і кінофікації утворене Волинське обласне управління культури ви-
конкому обласної Ради депутатів трудящих, з 7 жовтня 1977 р. – управління 
культури Волинського облвиконкому, з 5 травня 1992 р. – облдержадміністрації, 
з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержадміністрації. Здійснювало керів-
ництво в галузі культурно-освітньої роботи та мистецтва.

Накази, постанови, директивні вказівки міністерств культури СРСР, 
УРСР, рішення виконкому обласної Ради народних депутатів. Накази з основ-
ної діяльності. Накази Міністерства культури УРСР про проведення республі-
канських семінарів інструкторів-методистів (1953). Перспективні і річні плани 
розвитку культури, плани капітального будівництва клубних установ і бібліо-
тек, розвитку мережі музеїв на громадських засадах. Список народних музеїв 
Волині. Титульні списки на капітальне будівництво. Протоколи засідань худож-
ньої ради, секцій. Програми виступів, протоколи проведення обласних, рес-
публіканських фестивалів, оглядів художньої самодіяльності, народних універ-
ситетів. Листування з Міністерством культури УРСР, облвиконкомом про стан 
культури в області; охорону і реставрацію історичних пам’яток, встановлення 
на них меморіальних дощок; про присвоєння сільським клубам звання «Клуб 
відмінної роботи», бібліотекам – «Бібліотека відмінної роботи». Плани будів-
ництва об’єктів культури (1957 – 1965). Відомості про відкриття музучилища в 
м. Луцьку (1959). Доповідні записки про поїздки Волинського народного хору 
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в Люблінське воєводство ПНР і перебування в області представників культури 
з Польщі. Списки культпрацівників,  представлених до нагород (1962), при-
своєння почесних звань діячам культури і мистецтва області (1967). Творча 
біографія і характеристика на самодіяльного композитора Стефанишина М. С. 
(1965). Історичні довідки до списку сіл області, знищених у роки нацистської 
окупації. Річні бухгалтерські звіти господарсько-фінансової діяльності, штатні 
розписи, кошториси. Соціалістичні зобов’язання працівників культури і доку-
менти про їх виконання. Документи місцевого комітету профспілки.

Відділ у справах культурно-освітньої роботи виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих, м. Луцьк
Ф. Р-420, 112 спр., 1945 – 1953 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Утворений згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про затвердження 
Положення про Комітет у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР» 
від 24 березня 1945 р. № 476. Здійснював керівництво і контроль за роботою 
районних культурно-освітніх відділів та державних клубів, бібліотек, Будинків 
народної творчості, музеїв. Ліквідований відповідно до постанови виконкому 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 червня 1953 р. з передачею 
функцій новоутвореному обласному управлінню культури.

Накази, постанови Комітету в справах культурно-освітніх установ при 
Раді Міністрів УРСР, рішення облвиконкому. Протоколи обласних нарад з пи-
тань культурно-освітньої роботи та засідань атестаційної комісії. Перспектив-
ний план розгортання будівництва сільських клубів, плани науково-методичної 
роботи обласного історико-краєзнавчого музею і районних клубів. Плани-звіти 
обласного та районних відділів культурно-освітньої роботи. Положення про 
охорону пам’яток культури на території Української РСР (1948) та реєстри 
пам’яток культури і старовини (1946). Паспорти на обласні та районні куль-
тосвітні установи. Інформації і листування з Комітетом культосвітніх установ 
при Раді Міністрів Української РСР, з партійними та радянськими організація-
ми з питань культурно-освітньої роботи на Волині. Список районних будинків 
культури (1952), культпрацівників. Відомості про нагородження кращих учас-
ників обласних оглядів художньої самодіяльності. Квартальні плани роботи 
районних бібліотек, річні, статистичні, бухгалтерські звіти. Доповідні записки. 
Штатні розписи, кошториси прибутків і видатків обласного відділу, кошториси 
на будівництво районних будинків культури.

Відділи культурно-освітньої роботи виконавчих комітетів районних 
рад депутатів трудящих
11 фондів, 376 спр., 1944 – 1954 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-814, 98 спр., 1944 – 1954 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-715, 7 спр., 1946 – 1952 рр.
Горохівський, ф. Р-810, 24 спр., 1949 – 1953 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1925, 16 спр., 1946 – 1950, 1952 – 1953 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2774, 27спр., 1946 – 1953 рр.
Ківерцівський, ф. Р-505, 17 спр., 1947 – 1950, 1952 рр.
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Любомльський, ф. Р-1980, 48 спр., 1945 – 1953 рр.
Маневицький, ф. Р-1326, 26 спр., 1946, 1948 – 1952 рр.
Старовижівський, ф. Р-533, 13 спр., 1946 – 1950 рр.
Теремнівський, ф. Р-779, 85 спр., 1944 – 1952 рр.
Цуманський, ф. Р-887, 15 спр., 1944 – 1949 рр.

Згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про затвердження Положення 
про Комітет у справах культурно-освітніх установ при РНК УРСР» від 24 берез-
ня 1945 р. № 476 утворені інспектури в справах культурно-освітньої роботи при 
райвиконкомах. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 13 червня 
1946 р. № 1033 та згідно з постановою облвиконкому від 15 червня 1946 р. № 374 
«Про перетворення районних інспектур культурно-освітньої роботи на відді-
ли культурно-освітньої роботи виконкомів районних Рад депутатів трудящих» 
перетворено на відділи культурно-освітньої роботи райвиконкомів. До 1945 р. 
(1939 – 1941, 1944 рр.) їхні функції виконували районні відділи народної осві-
ти. Керували роботою районних будинків культури і сільських клубів, районних 
і сільських бібліотек, хат-читалень, музеїв, здійснювали контроль за роботою 
районних відділів кінофікації. Підпорядковувались обласному відділу культур-
но-освітньої роботи. Ліквідовані згідно з рішенням Волинського облвиконкому 
від 15 червня 1953 р. з передачею функцій районним відділам культури.

Накази, директивні вказівки Комітету в справах культурно-освітніх ус-
танов при Раді Міністрів УРСР, обласного управління культури. Розпоряджен-
ня, рішення облвиконкому. Накази по районних відділах з основної діяльності. 
Плани роботи Горохівського, Головнянського, Теремнівського відділів. Прото-
коли, довідки, інформації про огляди художньої самодіяльності Берестечківсь-
кого, Теремнівського районів. Списки і паспорти археологічних та історичних 
пам’яток Берестечківського району (1951). Текстові та статистичні звіти про 
роботу відділів, установ клубного типу, бібліотек. Перспективні, річні плани 
роботи закладів культури. Списки, заяви, особові картки, автобіографії, осо-
бові справи працівників культури Берестечківського району (1946 – 1953). До-
говори на соцзмагання працівників культури і довідки про їх виконання. Штат-
ні розписи, кошториси і звіти про їх виконання. Документи місцевого комітету 
профспілки Берестечківського відділу (1950). Листування з облвиконкомом, 
обласним управлінням культури з основної діяльності.

Відділи культури райдержадміністрацій та виконавчих комітетів 
міських рад
30 фондів, 3921 спр., 1946 – 1947, 1949 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2106, 236 спр., 1954 – 1974, 1976 – 1988 рр.
Голобський, ф. Р-1938, 13 спр., 1953 – 1955 рр.
Головнянський, ф. Р-788, 10 спр., 1953 – 1954 рр.
Горохівський, ф. Р-1949, 334 спр., 1953 – 1976, 1979 – 1992 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1926, 6 спр., 1953 – 1954 рр.
Затурцівський, ф. Р-1239, 14 спр., 1949 – 1953, 1955 – 1956 рр.
Іваничівський, ф. Р-3396, 95 спр., 1967 – 1975, 1977 – 1995 рр.
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Камінь-Каширський, ф. Р-2777, 227 спр., 1953 – 1991 рр.
Ківерцівський, ф. Р-3434, 167 спр., 1964 – 1992 рр.
Ковельський, ф. Р-1547, 262 спр., 1954 – 1992 рр.
Колківський, ф. Р-1331, 49 спр., 1953 – 1958 рр.
Локачинський, ф. Р-2122, 128 спр., 1953 – 1955, 1958 – 1960, 1965 – 1985 рр.
Луцький, ф. Р-1779, 164 спр., 1951 – 1962, 1967 – 1994 рр.
Любешівський, ф. Р-1912, 135 спр., 1953 – 1962, 1965 – 1972, 1978 – 1988 рр.
Любомльський, ф. Р-1262, 435 спр., 1953 – 1994 рр.
Маневицький, ф. Р-1284, 232 спр., 1953 – 1960, 1965 – 1971, 1973 – 1992 рр.
Нововолинський, ф. Р-2261, 29 спр., 1957 – 1962 рр.
Оваднівський, ф. Р-986, 7 спр., 1955 – 1956 рр.
Олицький, ф. Р-889, 36 спр., 1946 – 1947, 1950 – 1955 рр.
Ратнівський, ф. Р-1775, 136 спр., 1954 – 1956, 1965 – 1993 рр.
Рожищенський, ф. Р-2007, 206 спр., 1954 – 1989 рр.
Старовижівський, ф. Р-3456, 127 спр., 1967 – 1998 рр.
Теремнівський, ф. Р-2824, 34 спр., 1953 – 1958 рр.
Торчинський, ф. Р-1238, 46 спр., 1951 – 1962 рр.
Турійський, ф. Р-2885, 224 спр., 1965 – 1996 рр.
Устилузький, ф. Р-987, 16 спр., 1951 – 1956 рр.
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-3369, 63 спр., 1975 – 1994 рр.
Ковельський, ф. Р-3489, 34 спр., 1986 – 1998 рр.
Луцький, ф. Р-3298, 273 спр., 1969 – 1996 рр.
Нововолинський, ф. Р-3360, 183 спр., 1974 – 1998 рр.

Відповідно до рішення Волинського облвиконкому від 15 червня 1953 р. № 659 
утворені відділи культури райвиконкомів (з 1992 р. – райдержадміністрацій, з 
1994 р. – райвиконкомів, з 1995 р. – райдержадміністрацій) та відділи культури 
міськвиконкомів.
Здійснювали керівництво роботою культурно-освітніх закладів, забезпечували 
збереження пам’яток історії, культури. Підпорядковувались обласному управ-
лінню культури.

Накази Міністерства культури УРСР, Міністерства кінематографії УРСР, 
обласного управління культури. Перспективні плани, аналізи і підсумки робо-
ти відділів культури. Листування з обласним відділом кінофікації. Протоколи 
нарад працівників культури. Накази по відділах культури з основної діяль-
ності. Типові положення про Горохівський, Ковельський, Любешівський від-
діли культури. Постанови, рішення, довідки, інформації про роботу районних 
і міських відділів, проведення оглядів художньої самодіяльності, конкурсів. 
Документи про проведення фестивалів, святкування ювілейних дат, про неру-
хомі пам’ятники історії та культури. Плани, креслення, акти здачі пам’ятника 
Лесі Українки в її садибі с. Колодяжне Ковельського району. Плани проведен-
ня семінарів. Матеріали проведення днів культури з відзначення 100-річчя з 
дня народження Лесі Українки. Списки працівників культури. Штатні розписи, 
кошториси і звіти про їх виконання. Річні плани роботи, місячні звіти. Статис-
тичні звіти про роботу відділів, клубів, бібліотек. Протоколи спільних засідань 
ради відділу і профспілкового комітету. Документи про соцзмагання.
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Волинський обласний український музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка, м. Луцьк
Ф. Р-594, 513 спр., 1944 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 20 грудня 1939 р. 
в м. Луцьку організовано Державний український драматичний театр. У роки 
Другої світової війни театр призупинив свою діяльність, а постановою вико-
навчого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 23 червня 
1944 р. № 91 відновив роботу як Волинський обласний драматичний театр. 
Згідно з постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 3 березня 1945 р. та наказом 
Комітету в справах мистецтв при РНК УРСР від 19 травня 1945 р. на базі Волин-
ського обласного театру та Миргородського пересувного музично-драматичного 
театру Полтавської області утворено Волинський обласний музично-драматич-
ний театр. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1950 р. 
№ 630 Волинському обласному українському драматичному театру присвоєно 
ім’я Т. Г. Шевченка. З 1966 р. іменується «Волинський обласний український 
музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка». Підпорядковувався обласному 
управлінню культури.

Директивні вказівки, накази, рішення Міністерства культури УРСР, об-
ласного управління культури. Постанова Ради Народних Комісарів УРСР і 
ЦК КП(б)У про об’єднання Миргородського театру з Луцьким, паспорт теат-
ру (1945). Положення про Волинський обласний музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка (1950). Наказ Комітету в справах мистецтва при РМ УРСР 
про присвоєння театру імені Т. Г. Шевченка. Листування з Міністерством куль-
тури УРСР, облуправлінням культури про роботу драмтеатру. Протоколи ви-
робничих нарад, засідань художньої ради театру. Репертуарні плани театру, 
програми показаних спектаклів. Виробничо-фінансові плани і основні показ-
ники про їх виконання. Річні звіти про основну діяльність театру. Штатні роз-
писи, кошториси витрат, статистичні звіти. Іменний список працівників театру. 
Списки працівників культури, представлених до нагород. Документи про робо-
ту профспілкової організації.

Волинський обласний театр ляльок, м. Луцьк
Ф. Р-3274, 170 спр., 1975 – 1995 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про створення театрів для 
дітей та зміцнення їх матеріальної бази» від 12 грудня 1969 р., наказу Мініс-
терства культури УРСР від 17 жовтня 1975 р. № 611 та рішення Волинського 
облвиконкому від 24 липня 1973 р. № 250 з 10 жовтня 1975 р. розпочав свою 
роботу Волинський обласний театр ляльок. У 1980 – 1981 рр. нагороджувався 
дипломами ІІ – ІІІ ступенів Міністерства культури УРСР. Головне завдання те-
атру – проводити роботу з глядачем з метою дальшої пропаганди театрального 
мистецтва та залучення широкого кола юних глядачів до творчої діяльності. 
Підпорядковувався обласному управлінню культури облвиконкому.

Статут Волинського театру ляльок (1975). Накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань художньої ради театру. Річні статистичні, бухгалтерські 
звіти, виробничо-фінансові плани роботи. Кошториси витрат. Афіші, програми 



529

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

вистав. Довідки, інформації про роботу театру. Протоколи засідань профспіл-
кового комітету. Списки творчого та адміністративно-керівного складу театру.

Нововолинський український драматичний театр, м. Нововолинськ 
Волинської області
Ф. Р-1756, 59 спр., 1951 – 1962 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У травні 1946 р. розпочав роботу Волинський пересувний драматичний театр у 
м. Горохові, який обслуговував 22 райони області. Згідно з постановою виконав-
чого комітету Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 7 січня 1947 р. 
№ 22 призначено нову базу в м. Ковелі, згодом – у м. Володимирі-Волинсько-
му. Відповідно до постанови бюро обкому КПУ та облвиконкому від 4 жовт-
ня 1958 р. № 1049 театр переміщено в м. Нововолинськ, де створено Новово-
линський пересувний драматичний театр, з лютого 1960 р. – Нововолинський 
український музично-драматичний міський театр, з 1961 р. – Нововолинський 
український драматичний театр. Припинив діяльність відповідно до наказу Во-
линського обласного управління культури від 25 лютого 1963 р. № 70, на його 
базі створено Нововолинський міський будинок культури. Здійснював театраль-
но-мистецькі постановки, займався пропагандою театрального мистецтва серед 
населення. Підпорядковувався обласному управлінню культури.

Звіти про роботу театру. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. Кош-
торис на добудову та реконструкцію театру. Листування з обласним відділом 
культури з питань діяльності театру.

Волинський краєзнавчий музей, м. Луцьк
Ф. Р-2083, 500 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинський музей був створений 16 червня 1929 р., як проінформувала поль-
ськомовна газета «Пшегльонд Волиньскі». Державний обласний краєзнавчий 
музей було створено на підставі постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 
8 травня 1940 р. «Про організацію державних музеїв і бібліотек у Західних об-
ластях України» з такими відділами: краєзнавчий, історичний, етнографічний, 
археологічний. У роки Другої світової війни музей призупинив свою діяльність, 
а постановою виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів тру-
дящих від 15 червня 1944 р. № 84 відновив роботу як Волинський державний 
обласний історико-краєзнавчий музей. Згодом був перейменований на Волин-
ський обласний краєзнавчий музей, відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР «Про мережу державних музеїв системи Міністерства культури УРСР» 
від 20 вересня 1965 р. № 912 – Волинський краєзнавчий музей. Діяльність му-
зею спрямована на дослідження і вивчення матеріалів з історії та природи Во-
лині: збір, облік та збереження експонатів; створення та удосконалення музей-
них експозицій, проведення масових заходів, надання методичної та практичної 
допомоги в роботі відділів музею та громадських музейних закладів.
Підпорядковувався управлінню культури облдержадміністрації.

Накази, постанови, рішення міністерств культури СРСР, УРСР, облвикон-
кому, обласного управління культури. Постанова облвиконкому про відкриття 
музею (1944). Постанова колегії Міністерства культури УРСР про присвоєння 
найменування «Народний музей» музеям, створеним на громадських засадах 
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(1968). Плани роботи, протоколи засідань науково-методичної ради. Листуван-
ня з музеями, організаціями, окремими особами про придбання в них докумен-
тів, матеріалів, речей для  поповнення експозицій музею. Інформації, довідки 
про роботу музею. Списки експонатів, вивезених, знищених або ушкоджених 
нацистськими окупантами (1944). Списки воїнів Радянської Армії, яким при-
своєне звання Героя Радянського Союзу за визволення області від нацистської 
окупації; списки Героїв Соціалістичної Праці (1973). Документи про створен-
ня Кортеліського історичного музею (1979 – 1980). Листування з організаціями 
та установами про створення музею В. Липинського в с. Затурці (1992 – 1995). 
Книга вражень. Штатні розписи, кошториси витрат. Плани роботи музею. Ста-
тистичні, текстові звіти про роботу музею. Акти передачі при зміні керівників. 
Річні бухгалтерські звіти. Соціалістичні зобов’язання і довідки про їх виконан-
ня. Документи про роботу профспілкової організації.

Волинський центр народної творчості, м. Луцьк
Ф. Р-389, 799 спр., 1944 – 2000 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Обласний Будинок народної творчості утворений згідно з постановою Ради На-
родних Комісарів УРСР від 20 грудня 1939 р. і рішенням виконкому Волинської 
обласної ради депутатів трудящих «Про організацію театрів, філармоній, му-
зичних установ та обласного Будинку народної творчості» від 4 січня 1940 р. 
Відновив свою діяльність згідно з постановою облвиконкому від 4 жовтня 
1944 р. № 249 після звільнення Волині від нацистської окупації як Волинський 
обласний Будинок народної творчості. Відповідно до рішення облвиконкому від 
12 жовтня 1979 р. № 343 – Волинський обласний науково-методичний центр 
народної творчості і культурно-освітньої роботи. Згідно з постановою колегії 
обласного управління культури від 25 вересня 1991 р. № 11/3 перейменований у 
Волинський центр народної творчості. 
Здійснював організаційно-методичну роботу, спрямовану на відродження на-
родних свят, звичаїв, обрядів, театралізованих масових заходів, обласних ог-
лядів художньої самодіяльності, координував діяльність культурно-просвітніх 
установ області. Підпорядковувався обласному управлінню культури.

Накази і постанови Міністерства культури УРСР. Положення про облас-
ний Будинок народної творчості (1947), театри народної творчості при облас-
ному, районних будинках культури (1959). Плани роботи, протоколи засідань 
художньої ради. Методичні розробки, плакати, програми проведення оглядів 
художньої самодіяльності та організації виставок народної творчості. Збірники 
Волинського фольклору (1944 – 1956). Пісні самодіяльних композиторів Во-
лині (1964). Народні пісні, вірші, записані на Волині (1965, 1969). Докумен-
ти про проведення огляду художньої самодіяльності, присвяченого 300-річчю 
возз’єднання України з Росією (1954) та іншим ювілейним датам. Каталоги 
виставок народних самодіяльних митців Волині (1979 – 1991), список народних 
майстрів, нагороджених дипломами і грамотами за участь в обласній виставці 
(1971). Листування з питань розвитку народної творчості. Характеристики на 
майстрів народної творчості, самодіяльні колективи. Статут Волинського цен-
тру народної творчості (1992). Документи про проведення свята Дня незалеж-
ності України, 50-річчя УПА (1992), фото учасників обласних оглядів (1991 
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– 1993). Штатні розписи, квартальні плани, статистичні звіти, кошториси ви-
трат. Протоколи профспілкових зборів.

Волинська обласна філармонія, м. Луцьк
Ф. Р-923, 503 спр., 1946 – 1999 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Державна обласна філармонія утворена згідно з постановою Ради Народних Ко-
місарів УРСР від 20 грудня 1939 р. і рішенням виконкому Волинської обласної 
ради депутатів трудящих «Про організацію театрів, філармоній, музичних уста-
нов та обласного Будинку народної творчості» від 4 січня 1940 р. Відповідно до 
постанови облвиконкому від 26 березня 1945 р. № 176 відновила діяльність як 
Волинська обласна філармонія. У її складі функціонували 8 творчих колективів. 
Основне завдання – підвищення культурного рівня населення шляхом пропа-
ганди музики, естрадного мистецтва і народної творчості. Підпорядковувалась 
обласному управлінню культури.

Накази, інформації, довідки Міністерства культури УРСР, облвиконко-
му, обласного відділу культури. Накази директора з основної діяльності. Поло-
ження (1952), статут (1961). Репертуарні плани філармонії, програми і плани 
Волинського народного хору (1950, 1956) та інших концертних бригад. Списки 
працівників філармонії (1979). Паспорти вокального тріо Мареничів, ансамб-
лю «Світязь», Волинського державного українського народного хору (1983).  
Відомості про творчу діяльність режисера Шарварка Б. Г. (1984). Програми, 
афіші концертів, маршрути гастролей концертних бригад філармонії. Доку-
менти про нагородження колективу філармонії (1998). Протоколи засідання і 
плани художньої ради філармонії. Листування з Комітетом у справах мистецтв, 
Укрконцертом про концертну діяльність. Звіти про роботу філармонії. Кошто-
риси і штатні розписи та звіти про їх виконання. Документи місцевого комітету 
профспілки.

Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Олени Пчілки, м. Луцьк
Ф. Р-480, 996 спр., 1944 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 8 травня 1940 р. 
№ 635 та постанови облвиконкому «Про організацію музеїв і бібліотек по Во-
линській області» від 10 червня 1940 р. № 410 було організовано Державну об-
ласну бібліотеку для дорослих у м. Луцьку. В роки нацистської окупації біб-
ліотека була повністю знищена. Відновила діяльність у квітні 1944 р. Згодом 
почала функціонувати як Волинська обласна бібліотека для дорослих. З 1980 р. 
– Волинська державна обласна наукова бібліотека, з 1986 р. – Волинська де-
ржавна обласна універсальна наукова бібліотека. Згідно з рішенням облвикон-
кому від 26 березня 1990 р. № 74 та відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР від 27 лютого 1991 р. № 47 Волинській державній обласній універсальній 
науковій бібліотеці було присвоєне ім’я Олени Пчілки.
Здійснювала організаційно-методичне керівництво і координувала діяльність 
бібліотек усіх відомств та організацій на території області. Підпорядкована об-
ласному управлінню культури.
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Накази Міністерства культури УРСР, обласного управління культури. До-
кументи про роботу науково-методичної ради (протоколи, довідки, рішення), 
про огляд любительських об’єднань і клубів (постанова, положення, інформа-
ції). Документи про роботу шкіл передового досвіду молодого керівника. Літо-
пис найважливіших пам’ятних подій історії Волині. Бібліографічні покажчики. 
Положення про обласні бібліотеки (1948). Плани, програми проведення літе-
ратурних вечорів. Протоколи виробничих нарад, обласних семінарів. Довідки, 
інформації про роботу бібліотечного відділу, читального залу; бібліотеки від-
мінної роботи (1960 – 1961). План заходів з обміну досвідом між Волинською 
та Брестською областями (1961 – 1962). Адресні папки грузинських письмен-
ників (1969). Документи на будівництво Волинської обласної бібліотеки для 
дорослих (1974 – 1978), про соцзмагання між районними бібліотеками області 
та довідки про їх виконання. Документи про співробітництво з бібліотеками 
Польської Республіки (1991 – 1992). Статут і паспорт бібліотеки (1992). Звіти 
про роботу. Штатні розписи, кошториси і звіти про їх виконання. Документи 
місцевого комітету профспілки.

Волинська обласна бібліотека для дітей, м. Луцьк
Ф. Р-910, 852 спр., 1947 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 8 травня 1940 р. 
№ 635 та постанови облвиконкому «Про організацію музеїв і бібліотек по Волин-
ській області» від 10 червня 1940 р. № 410 було організовано Державну обласну 
бібліотеку для дітей в м. Луцьку. В роки війни призупинила свою діяльність, а 
згідно з постановою виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 
25 грудня 1946 р. № 838 відновила роботу як Обласна бібліотека для дітей. Згодом 
функціонувала як Волинська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. На вико-
нання наказу Міністерства культури УРСР від 6 квітня 1962 р. була реорганізо-
вана у Волинську обласну бібліотеку для дітей. Бібліотека є центром науково-ме-
тодичної роботи та координації роботи бібліотек усіх відомств, які обслуговують 
читачів-учнів 1 – 8 класів. Підпорядковується обласному управлінню культури.

Накази, розпорядження, інформації облвиконкому, управління культу-
ри. Положення про бібліотеку для дітей (1962). Плани роботи і звіти обласної, 
районних і міських дитячих бібліотек. Протоколи засідання науково-методич-
ної ради, виробничих нарад працівників обласної і районних бібліотек, чита-
цьких конференцій, літературних вечорів, міжобласних семінарів бібліотекарів 
Волинської і Ровенської областей (1963, 1964), науково-практичних конферен-
цій, практикумів з різних питань (1974). Акти перевірок районних дитячих біб-
ліотек. Щоденники роботи обласної бібліотеки для дітей. Документи обласних 
семінарів-практикумів. Матеріали (постанови, протоколи, довідки, рішення) 
про роботу міжвідомчої бібліотечної ради. Методичні інструкції, листи. Ре-
цензії на методично-бібліографічні матеріали обласних бібліотек. Інформації, 
довідки про стан краєзнавчої роботи дитячих бібліотек області (1973). Ма-
теріали (плани, інформації) огляду роботи бібліотек шкіл області. Методичні 
розробки тематичних вечорів, літературно-музичних ранків. Статут Волинсь-
кої обласної бібліотеки для дітей (1996). Документи про соціалістичне змаган-
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ня працівників бібліотеки і підсумки його виконання. Звіти про роботу. Штатні 
розписи, кошториси видатків і звіти про їх виконання. Документи місцевого 
комітету профспілки.

Управління кінофікації Волинського облвиконкому, м. Луцьк
Ф. Р-371, 971 спр., 1944 – 1985 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Волинське обласне управління кінофікації розпочало свою діяльність згідно з 
розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР від 14 березня 1944 р. Керува-
ло роботою районних відділів кінофікації. Підпорядковувалось Головному уп-
равлінню кінофікації та кінопрокату Міністерства культури УРСР. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1953 р. № 1102 та згідно з рі-
шенням виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 червня 
1953 р. № 659 ліквідоване з передачею функцій новоутвореному відділу кінофі-
кації обласного управління культури. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР № 1808 від 24 грудня 1958 р., наказу Міністерства культури УРСР від 
5 січня 1959 р. № 2-М та наказу обласного управління культури від 23 січня 
1959 р. «Про здійснення заходів по дальшому удосконаленню і здешевленню 
адміністративно-управлінського апарату радянських установ, підприємств і ор-
ганізацій» відділ кінофікації було об’єднано з обласною конторою кінопрока-
ту і на їх базі утворено відділ кінофікації і кінопрокату обласного управління 
культури. Відповідно до рішення виконкому Волинської облради від 10 жовтня 
1963 р. № 706 відділ ліквідований і утворено управління кінофікації Волинсько-
го облвиконкому. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 6 серпня 1988 р. 
№ 225 та рішенням 7-ої сесії Волинської обласної Ради народних депутатів 20-го 
скликання від 5 жовтня 1988 р. управління кінофікації припинило свою діяль-
ність. Функції передані обласному управлінню культури. Здійснювало керівниц-
тво роботою з кінофікації та експлуатації кіноустановок відділів культури, кон-
тролювало діяльність підлеглих відділень, розробляло і здійснювало заходи для 
поліпшення кінообслуговування населення. Підпорядковувалось Міністерству 
культури УРСР.

Накази Міністерства кінематографії УРСР, Міністерства культури УРСР, 
облвиконкому, обласного управління кінофікації. Положення про управлін-
ня кінофікації, районні відділи кінофікації. Накази з основної діяльності. 
П’ятирічні і річні плани розвитку кіномережі області. Листування з Міністерс-
твом кінематографії УРСР, облвиконкомом з питань поліпшення обслуговуван-
ня населення кіно, впровадження раціоналізаторських пропозицій, проведення 
обласних і республіканських конкурсів. Паспорти на приміщення клубів для 
демонстрування фільмів. Інформації, доповідні записки завідуючих районни-
ми відділами кінофікації про роботу кінотеатрів. Список кіноустановок області 
(1952). Списки передових колективів області (1974). Відомості про будівниц-
тво клубів та списки населених пунктів, у яких демонструються кінофільми 
(1953). Матеріали (доповіді, розрахунки, інструкції, графіки) про перехід на 
7-годинний робочий день (1960) і 5-денний робочий тиждень (1967). Плани 
підвищення кваліфікації і підготовки кадрів. Кошториси на будівництво кіно-
театрів у містах Любомль і Луцьку. Штатні розписи, кошториси і звіти про їх 
виконання. Статистичні звіти. Документи місцевого комітету профспілки.
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Районні відділи кінофікації
15 фондів, 281 спр., 1944 – 1954 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Берестечківський, ф. Р-813, 22 спр., 1947 – 1954 рр.
Голобський, ф. Р-1940, 15 спр., 1945 – 1953 рр.
Головнянський, ф. Р-3140, 19 спр., 1947 – 1952 рр.
Заболоттівський, ф. Р-1927, 16 спр., 1948 – 1953 рр.
Ківерцівський, ф. Р-506, 8 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1950 рр.
Луківський, ф. Р-2014, 16 спр., 1946 – 1952 рр.
Любешівський, ф. Р-1913, 16 спр., 1947 – 1952 рр.
Любомльський, ф. Р-1979, 61 спр., 1945 – 1953 рр.
Маневицький, ф. Р-1282, 23 спр., 1950 – 1953 рр.
Олицький, ф. Р-905, 23 спр., 1945 – 1951 рр.
Ратнівський, ф. Р-1777, 10 спр., 1950 – 1953 рр.
Рожищенський, ф. Р-521, 4 спр., 1950 – 1952 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-973, 16 спр., 1947 – 1953 рр.
Старовижівський, ф. Р-534, 18 спр., 1948 – 1952 рр.
Цуманський, ф. Р-909, 14 спр., 1946 – 1952 рр.

Утворені згідно з розпорядженням Ради Народних Комісарів УРСР від 14 берез-
ня 1944 р. Керували роботою державної відомчої і профспілкової кіномережі в 
районах. Підпорядковувались обласному  управлінню кінофікації. Згідно з рі-
шенням виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 червня 
1953 р. приєднані до новоутворених райвідділів культури.

Накази Міністерства кінематографії УРСР, облуправління кінофікації, 
районних відділів кінофікації. Плани розгортання кіномережі у Берестечківсь-
кому (1952 – 1953), Старовижівському (1951 – 1952) і Цуманському (1948 – 
1952) районах. Штатні розписи, кошториси видатків, річні бухгалтерські звіти 
та звіти про діяльність кіномережі. Протоколи виробничих нарад, загальних 
зборів. Документи з особового складу (відомості нарахування заробітної пла-
ти). Документи про роботу профспілки (протоколи, кошториси, фінзвіти).

Волинський виробничий комбінат музичного товариства УРСР, 
м.  Луцьк
Ф. Р-3515, 94 спр., 1970 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1970 році були утворені Луцькі виробничі майстерні музично-хорового това-
риства УРСР. Відповідно до рішення секретаріату правління музично-хорового 
товариства УРСР від 9 грудня 1971 р. та наказу директора Луцьких виробничих 
майстерень музично-хорового товариства УРСР від 30 грудня 1971 р. № 159 
було створено Волинський міжобласний виробничий комбінат музично-хорово-
го товариства УРСР. Згідно з постановою ІІ з’їзду музично-хорового товариства 
і наказом від 19 березня 1975 р. № 1, відповідно до наказу директора Волинсь-
кого міжобласного виробничого комбінату музично-хорового товариства УРСР 
від 11 травня 1975 р. № 63 був перейменований на Волинський міжобласний 
виробничий комбінат музичного товариства УРСР, з 1984 року – Волинський 
виробничий комбінат музичного товариства УРСР (згідно з наказом директора 
від 9 січня 1984 р. № 9 були ліквідовані Рівненські виробничі майстерні). Зай-
мався пошиттям сценічних костюмів та виготовленням обрядової атрибутики.
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Накази директора з особового складу, особові рахунки, відомості нара-
хування заробітної плати.

Волинська обласна організація Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури, м. Луцьк
Ф. Р-3146, 466 спр., 1966 – 1993 рр. Описи. Укр. мова.
Обласна організація Добровільного товариства охорони пам’яток історії та куль-
тури УРСР створена згідно з постановою Ради Міністрів УРСР «Питання Рес-
публіканського Добровільного Товариства охорони пам’яток історії та культури 
УРСР» від 28 березня 1966 р. № 289, рішенням Волинського облвиконкому від 21 
жовтня 1966 р № 480. Відповідно до постанови РМ УРСР «Про затвердження Ста-
туту Українського товариства охорони пам’яток історії та культури» від 12 червня 
1967 р. № 378 – Волинська обласна організація Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури. З 1990 р. – Волинська обласна організація Українсь-
кого товариства охорони пам’яток історії та культури. Основним завданням є за-
лучення широких верств населення до активної участі у здійсненні заходів щодо 
виявлення, популяризації і збереження пам’яток історії та культури та визначних 
місць, що становлять наукову, історичну і культурну цінність.

Накази і постанови Українського товариства охорони пам’яток історії і 
культури, розпорядження голови правління. Стенограма першої настановчої 
конференції (1966). Документи пленумів, засідань президії правління, облас-
ної і районних конференцій (протоколи, доповіді, постанови), про роботу нау-
ково-методичної ради, секцій. Плани заходів з охорони і збереження пам’яток 
історії, археології, мистецтва (1970 – 1975). Списки пам’яток історії, культури 
і архітектури області, плани щодо їх благоустрою (1966 – 1972). Матеріали з 
підготовки до 100-річчя з дня народження Лесі Українки (рішення, довідка, 
план). Лекції про пам’ятні місця (1969 – 1977), списки видатних людей Волині 
(1971). Бібліографічні науково-допоміжні покажчики. Списки сіл, знищених 
нацистськими окупантами в роки Великої Вітчизняної війни. Доповідні запис-
ки, довідки, інформації про роботу товариства. Нариси про спалені села облас-
ті (1971 – 1988). Науковий звіт про роботу західнобузького загону Волинської 
археологічної експедиції. Документи Волинської ранньослов’янської археоло-
гічної експедиції. Список музеїв на громадських засадах в області (1989). Ка-
талог філокартичної виставки «Життя і творчість Т. Г. Шевченка». Паспорти, 
схематичні плани розташування, кошториси на реконструкцію пам’яток архі-
тектури населених пунктів області, фотографії ікон ХVІІ – ХІХ століть, церков 
Волинської області (1938, 1964 – 1985). Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні звіти з основної діяльності, бухгалтерські звіти. Документи про роботу 
профспілкової організації (протоколи, кошториси, звіти).

Державний історико-культурний заповідник № 125, м. Луцьк
Ф. Р-3444, 84 спр., 1985 – 1994 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови РМ УРСР від 26 березня 1985 р. № 130 та згідно з 
рішенням Волинського облвиконкому від 22 квітня 1985 р. № 125 на базі комп-
лексу пам’яток історії та культури ХІІІ–ХІХ століть, взятих під охорону держа-
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вою, створений історико-культурний заповідник республіканського значення в 
м. Луцьку. З 1994 року – Державний історико-культурний заповідник № 125. 
Він є науково-дослідною і науково-освітньою установою, що здійснює охорону, 
використання, реставрацію, вивчення і пропаганду пам’яток історії та культури. 
Підпорядковувався облвиконкому.

Інформації облвиконкому, міськвиконкому. Документи про створення за-
повідника (накази, рішення, положення). Накази директора з основної діяль-
ності. Листування з дослідниками історії, колекціонерами (1985 – 1986), з 
видавництвами, науковими установами Польської Народної Республіки (1986 
– 1987). Програми та сценарії свят, каталоги фотовиставок, буклети «Луцький 
замок», «Дзвони: історія і сучасність» (1987 – 1991), підготовлені працівника-
ми заповідника. Списки архівних документів з історії м. Луцька. Документи за-
сідань науково-методичної ради (протоколи, доповіді, положення). Тематико-
експозиційні плани виставок, фотовиставок. Історичні довідки про пам’ятки 
історії, культури, архітектури, які знаходяться на території заповідника. Пер-
спективні плани роботи історико-культурного заповідника. Історична довідка 
на пам’ятку архітектури «Кірха» ХХ ст. (1988). Річні статистичні звіти, штатні 
розписи, кошториси видатків.

Волинський обласний методичний кабінет культурно-освітньої 
роботи, м. Луцьк
Ф. Р-388, 44 спр., 1945 – 1954 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Розпочав діяльність у 1945 р. Забезпечував вивчення, узагальнення і поширен-
ня кращого досвіду культурно-освітньої роботи, сприяв методичному забезпе-
ченню культосвітніх працівників, підвищенню їх ідейно-теоретичного рівня і 
кваліфікації. Підпорядковувався обласному відділу культурно-освітньої роботи. 
Ліквідований у 1954 р.

Накази Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів 
УРСР, розпорядження Центрального науково-методичного кабінету культур-
но-освітньої роботи, постанови облвиконкому. Положення про обласний ме-
тодичний кабінет, районні будинки культури. Протоколи засідань обласної 
методичної ради. Інструкції та методичні вказівки з культурно-освітньої робо-
ти. Квартальні плани роботи районних відділів культури. Накази з особового 
складу. Звіти про роботу методичного кабінету. Штатні розписи. Річні бухгал-
терські звіти.

Обласний художньо-виробничий комбінат Волинської організації 
Спілки художників України, м. Луцьк
Ф. Р-1447, 412 спр., 1950 – 1997 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Згідно з розпорядженням РМ СРСР від 15 травня 1950 р. № 7290 та відповідно 
до постанови РМ УРСР від 13 липня 1950 р. № 2037, згідно з рішенням облви-
конкому від 23.12.1950 р. № 1376 утворено Волинське обласне виробничо-твор-
че кооперативне товариство робітників образотворчого мистецтва «Укоопху-
дожник». Згідно з постановою РМ УРСР від 23 лютого 1951 р. № 357 – обласне 
кооперативне товариство художників у м. Луцьку. Відповідно до постанови РМ 
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УРСР від 22 листопада 1963 р. № 1302 та наказу Художнього фонду УРСР від 19 
грудня 1963 р. № 168 на базі товариства з 1 січня 1964 р. створено Волинське об-
ласне відділення Художнього фонду УРСР. Згідно з наказом Художнього фонду 
УРСР від 20 квітня 1965 р. № 76 перейменоване у Волинські художньо-вироб-
ничі майстерні Художнього фонду УРСР. Відповідно до рішення Ради областей 
Спілки художників України від 12 грудня 1990 р. № 96 та наказу Волинської об-
ласної організації Спілки художників УРСР від 18 грудня 1990 р. № 6 художньо-
виробничі майстерні ХФ УРСР реорганізовані у художньо-виробничі майстерні 
Волинської організації Спілки художників УРСР, з 1992 р. – обласний худож-
ньо-виробничий комбінат Волинської організації Спілки художників України. 
Займався організацією виробничо-художніх майстерень, творчих кооперативів, 
цехів для виготовлення художньої продукції в області.

Постанови РМ УРСР, накази Художнього фонду УРСР (1963). Постано-
ви і розпорядження правління Української Спілки кооперативних товариств 
художників «Укоопхудожник», рішення облвиконкому. Протоколи засідань 
правління, художньої ради і загальних зборів. Статут обласного товариства 
працівників образотворчого мистецтва (1950), паспорт підприємства (1986). 
Каталоги творчих робіт, персональних виставок художників Волині (1970 
– 1973), народних майстрів. Листування з Художнім фондом УРСР з питань 
образотворчого мистецтва, проведення художніх виставок. Накази з основної 
діяльності. Плани роботи товариства. Річні виробничо-фінансові плани і звіти 
про їх виконання. Штатні розписи, кошториси витрат, статистичні звіти. Доку-
менти про роботу профспілкової організації (протоколи, кошториси, фінансові 
звіти).

Об’єднання самодіяльних композиторів Волині, м. Луцьк
Ф. Р-3208, 21 спр., 1964 – 1967, 1969 – 1985 рр. Опис. Укр. мова.
Створено в 1956 р. при Волинському обласному Будинку народної творчості. У 
своїй роботі керувалося статутом. Діяло на госпрозрахункових засадах.
Брало активну участь у створенні художнього репертуару для вокально-хорових і 
музичних колективів, у громадській роботі міста, області; вирішувало творчі, ор-
ганізаційні питання, проводило семінари, допомагало аматорським колективам.

Документи про роботу об’єднання самодіяльних композиторів Волині 
(плани роботи, програми, творчі звіти, афіші, доповіді, запрошення). Список 
самодіяльних композиторів (1982). Річні звіти.

Волинське обласне лекційне бюро, м. Луцьк
Ф. Р-390, 63 спр., 1946 – 1956 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Утворене в жовтні 1945 р. При бюро працювало 3 науково-методичні секції: 
природничо-наукова, сільськогосподарська, суспільно-політична. Займалось де-
монструванням пересувних фотовиставок і фотовітрин на політичні, історичні, 
науково-технічні, природознавчі, антирелігійні теми, надавало методичну до-
помогу районним лекторіям шляхом виїздів лекторів у райони, де вони аналі-
зували тематику читання лекцій, допомагали складати плани роботи і графіки 
читання лекцій, рецензували тексти лекцій і проводили показові методичні на-
ради. В методичних питаннях було підвідомче Центральному лекційному бюро 
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при Міністерстві культури УРСР, а в організаційних – Головному управлінню 
лекційної пропаганди. Ліквідоване в квітні 1957 р. згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР від 19 березня 1957 р. з передачею функцій Волинському облас-
ному відділенню Товариства для поширення політичних і наукових знань.

Накази Міністерства культури УРСР, обласного управління культури. 
Листування з головним управлінням лекційної пропаганди, обласним і район-
ними відділами культури. Річні і квартальні плани роботи обласного лекційно-
го бюро і його секцій (1955 – 1956). Списки обласних та районних лекторських 
груп. Річні фінансові звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-
господарських видатків (1946 – 1953). Акти документальних ревізій (1953). 
Відомості нарахування заробітної плати. Накази з особового складу.

Волинська обласна організація товариства «Знання» України, м. Луцьк
Ф. Р-921, 765 спр., 1948 – 2002 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Розпочала діяльність у січні 1948 р. як Волинське обласне відділення Товарис-
тва для поширення політичних і наукових знань УРСР. Відповідно до рішення 
правління Всесоюзного товариства для поширення політичних і наукових знань, 
постанови президії Республіканського товариства та президії правління облас-
ного відділення товариства від 26 червня 1963 р. – Волинське обласне відділен-
ня товариства «Знання». З 1964 р. – Волинська обласна організація Всесоюзного 
товариства «Знання», з 1971 р. – товариства «Знання» УРСР, з 1990 р. – Волин-
ська обласна організація товариства «Знання» України. Складалася з секцій, які 
займалися поширенням окремих галузей знань. Керівним органом організації 
була конференція, а в період між конференціями – правління.
Займалася організацією різних форм лекційної, просвітницько-інформаційної 
діяльності, створювала групові та індивідуальні консультації з різних галузей 
знань, видавала науково-популярну, методичну літературу, рекламну ілюстра-
тивну продукцію, стенограми лекцій і семінарів. Керувала роботою міських та 
районних організацій.

Постанови, директивні вказівки президії правління  Всесоюзного і Рес-
публіканського товариства «Знання», обласної організації. Плани роботи сек-
цій товариства та звіти про  проведення лекційної роботи. Протоколи засідань 
президії правління обласного товариства. Перспективні і річні плани роботи 
правління районних і міських організацій товариства (1976 – 1980). Докумен-
ти звітно-виборних конференцій районних організацій товариства (протоколи, 
доповіді, постанови). Інформації, довідки обласної та районних організацій то-
вариства. Списки народних університетів області і довідки про їх діяльність. 
Матеріали про нагородження кращих лекторів області (протоколи, характерис-
тики). Листування з Республіканським товариством з питань лекційної пропа-
ганди в області. Матеріали секцій та тематика лекцій, розроблених членами 
товариства «Знання» (плани, протоколи, звіти). Звіти, довідки про роботу това-
риства, про проведення днів науки, присвячених 250-річчю АН СРСР (1974). 
Накази з основної діяльності. Методичні розробки на допомогу лекторам (1986 
– 1989). Стенограми пленуму правління обласного відділення. Анкети делегатів 
обласних конференцій. Рекламні плакати й афіші. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси і звіти про їх виконання. Річні бухгалтерські звіти.
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Волинська організація Спілки письменників України, м. Луцьк
Ф. Р-3212, 104 спр., 1976, 1980 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Згідно з протоколом засідання секретаріату правління Спілки письменників Ук-
раїни від 25 жовтня 1980 р. створено Волинську організацію Спілки письменни-
ків України. При Волинській організації СПУ працювали: обласне літературне 
об’єднання «Гранослов», обласна молодіжна літературна студія «Лесин кадуб» 
та літературні студії при редакціях міськрайонних газет. Організація об’єднувала 
письменників Волинської та Ровенської областей. З 1985 р. письменники Ро-
венської області відокремились, утворивши свою організацію.
Основне завдання: використовувати у творчій діяльності виступи перед читача-
ми, продовжувати спілкування з шанувальниками художнього слова, виступати 
у засобах масової інформації на підтримку рідної мови, культури, обговорювати 
рукописні твори молодих авторів.

Протоколи загальних зборів і засідань ради Волинської організації СПУ. 
Листи та інформації правлінню Спілки письменників України, облвиконкому 
про роботу організації. Списки членів Волинської організації СПУ. Листуван-
ня зі Спілкою письменників України з питань творчої діяльності організації 
(1988 – 1993). Публікації письменників Волині (1978 – 1980), довідники про їх 
діяльність. Журнали творчих рукописів письменників організації СПУ (1980 – 
1982). Документи про роботу обласного літературного об’єднання «Грано слов» 
(1976, 1987), творчі анкети членів літоб’єднання (1981 – 1983). Документи про 
відзначення ювілеїв Лесі Українки (листування, списки, плани), проведення 
Всесвітнього фестивалю українського фольклору «Берегиня» (1990 – 1991). 
Статут малого колективного підприємства «Гранослов» (1991). Документи про 
життя і творчість письменників Волині (заяви, характеристики, рекомендації). 
Збірки поезій В. Гея, Н. Горик, М. Хижка (1993). Календарний план. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Районні та міські будинки культури
7 фондів, 407 спр., 1948 – 1969 рр., Описи. Рос., укр. мови.
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2256, 48 спр., 1948 – 1954, 1956 – 1957, 1959 – 
1965, 1968 – 1969 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2736, 28 спр., 1953, 1957, 1959 – 1961, 1963 – 1966 рр.
Любомльський, ф. Р-2409, 135 спр., 1948 – 1969 рр.
Турійський, ф. Р-3088, 23 спр., 1965 – 1969 рр.
Міські:
Жовтневий, ф. Р-2889, 24 спр., 1960 – 1967 рр.
Ковельський, ф. Р-2258, 65 спр., 1952 – 1968 рр.
Нововолинський, ф. Р-2622, 84 спр., 1956 – 1967 рр.

Діяльність установ простежується протягом 1948 – 1969 рр. Підпорядковува-
лись районним та міським відділам культури. Займалися організацією культур-
но-освітньої роботи.

Накази Міністерства культури УРСР, рішення райвиконкомів, обласного 
управління та міськрайвідділів культури. Накази з основної діяльності. Прото-
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коли засідань художньо-методичних рад. Інформації, плани роботи сільських 
клубів. Перспективні, річні та квартальні плани роботи. Матеріали семінарів 
клубних працівників. Програми виступів художньої самодіяльності, методичні 
розробки проведення свят, тематичних вечорів. Річні бухгалтерські звіти, статис-
тичні звіти, штатні розписи. Документи про роботу профспілкової організації. 

Народний дім «Просвіта», м. Луцьк
Ф. Р-2602, 344 спр., 1957 – 1979, 1982 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Розпочав діяльність у 1957 р. як Луцький міський Будинок культури. Відповідно 
до рекомендацій обласного управління культури від 18 серпня 1992 р. Луцький 
міський Будинок культури реорганізовано в Народний дім «Просвіта». Основ-
ним завданням є створення умов для формування і задоволення культурних за-
питів та духовних потреб, розвитку ініціативи та реалізації творчого потенціа-
лу населення у сфері дозвілля. Підпорядковувався відділу культури виконкому 
міської ради.

Накази Міністерства культури УРСР, постанови обласного управління 
культури, рішення міськвиконкому. Накази директора з основної діяльності. 
Протоколи засідань художньо-методичної ради. Документи самодіяльного 
народного ансамблю танцю «Волинянка» (програми концертів, звіти). По-
ложення про Народний дім «Просвіта» (1992), статут (1994). Документи про 
роботу вокально-інструментального ансамблю «Лель» (плани, програми, ха-
рактеристики). Програми проведення оглядів художньої самодіяльності і кон-
цертів (програми, положення, списки). Журнали обліку методичної роботи 
(протоколи, засідання ради, плани). Довідки про творчу діяльність колективів 
художньої самодіяльності. Рекламні плакати, афіші. Річні бухгалтерські звіти, 
статистичні звіти, кошториси видатків, штатні розписи. Протоколи загальних 
профспілкових зборів.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Волинська обласна державна телерадіокомпанія, м. Луцьк
Ф. Р-1351, 4511 спр., 1949 – 1998 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Наприкінці 1948 р. був створений Волинський обласний радіокомітет. Відповід-
но до постанови Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1950 р. № 890 та згідно з 
рішенням облвиконкому від 23 травня 1950 р. № 460 створений Волинський об-
ласний комітет радіоінформації. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР 
від 30 травня 1953 р. № 1102 «Про структури та штати обласних виконкомів» 
комітет перейменовано у відділ радіоінформації управління культури виконко-
му Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР від 23 березня 1954 р. № 362 утворена редакція радіоінфор-
мації управління культури виконкому Волинської обласної Ради депутатів тру-
дящих. Відповідно до постанови ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 
16 жовтня 1957 р. № 1174 «Про затвердження Положення про Комітет по радіо-
мовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР» – редакція радіомовлення 
виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Згідно з постановою 
Ради Міністрів УРСР від 14 січня 1963 р. № 48 – комітет по радіомовленню і 
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телебаченню виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих, а згід-
но з постановою Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1971 р. № 164 «Питання 
Державного Комітету Ради Міністрів УРСР по телебаченню і радіомовленню» 
та відповідно до наказу Голови Державного Комітету Ради Міністрів УРСР від 
17 квітня 1971 р. № 187 – комітет по телебаченню і радіомовленню виконко-
му Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24 травня 1991 р. № 12 та на підставі наказу 
Держтелерадіо УРСР від 12.12.1991 р. № 239 ліквідовано структури Держте-
лерадіо УРСР, в тому числі і Волинський обласний комітет по телебаченню і 
радіомовленню. Згідно з наказом Укртелерадіокомпанії від 14 лютого 1992 р. 
№ 78 утворено Волинське об’єднання телебачення і радіомовлення Державної 
телерадіомовної компанії України. Відповідно до наказу Держкомітету УРСР по 
телебаченню і радіомовленню від 10 грудня 1991 р. № 233 в складі Волинського 
облтелерадіооб’єднання створено головну редакцію телебачення. Згідно з на-
казом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 24 лютого 
1995 р. № 1 створена Волинська обласна державна телерадіокомпанія. Забез-
печувала глибоке і всебічне висвітлення громадсько-політичного, економічного 
та культурного життя в області, здійснювала підготовку оперативної інформації 
про події в Україні та за її межами, розповсюджувала офіційні повідомлення, 
роз’яснення рішень вищих органів державної влади, проводила ретрансляцію 
загальнодержавних програм телебачення і радіомовлення. Підпорядковувалась 
Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

Накази Держкомітету УРСР по телебаченню і радіомовленню. Поста-
нови, рішення та розпорядження облвиконкому. Інформації, довідки та листу-
вання з Державними комітетами Ради Міністрів СРСР, УРСР по телебачен-
ню і радіомовленню з питань організаторської та масової роботи. Рецензії на 
передачі обласного радіо. Накази з основної діяльності. Статут Волинського 
об’єднання телебачення і радіомовлення. Положення про редакцію радіоінфор-
мації, радіомовлення. Річні плани, програми передач, доповідні записки, звіти 
про їх виконання. Документи на суспільно-політичні теми; про підготовку до 
відзначення 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка (1964); про пропаганду 
історичних пам’яток і визначних місць. Інформації про роботу районних ре-
дакцій радіомовлення. Списки кореспондентів-організаторів і дикторів район-
них редакцій радіомовлення (1967). Тексти радіожурналів, радіогазет (1968 
– 1969), тексти радіопередач редакцій. Фінансові та тематичні плани роботи, 
перспективні плани. Статистичні звіти. Штатні розписи, річні бухгалтерські 
звіти. Документи про роботу профспілкової організації.

Управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і 
книжкової торгівлі виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих, м. Луцьк
Ф. Р-386, 59 спр., 1945 – 1953 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Обласне управління в справах поліграфії та видавництв виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих організоване згідно з постановами РНК УРСР 
від 6 листопада 1943 р. № 437 та облвиконкому від 17 жовтня 1944 р. № 256. 
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 17 травня 1949 р. № 1175 ре-
організовано в управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв 
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і книжкової торгівлі (Облполіграфвидав) виконкому Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих.
Здійснювало виробничо-планове, технічне та господарське керівництво об-
ласними видавництвами, редакціями міських і районних газет, поліграфічними 
підприємствами, забезпечувало розвиток книжкової торгівлі в області. Ліквідо-
ване у 1953 році.

Накази управління в справах поліграфії та видавництв при Раді Міністрів 
УРСР, рішення облвиконкому. Списки працівників міських і районних друка-
рень (1947). Відомості про районні друкарні (1952). Зведені статистичні звіти і 
інформації про працівників. Штатні розписи і кошториси витрат. Річні бухгал-
терські звіти.

Управління у справах преси та інформації Волинської 
облдержадміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-2628, 1011 спр., 1964 – 2005 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі від 
12 лютого 1964 р. № 1 «Про упорядкування видавничої справи в республіці та 
підвищення ролі видавництв у господарському і культурному будівництві» в 
зв’язку з ліквідацією обласного видавництва організоване управління по пресі 
виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до Указу 
Президії Верховної Ради УРСР від 7 вересня 1972 р. та згідно з рішенням викон-
кому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 29 грудня 1972 р. № 8/5 
перейменоване на управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової тор-
гівлі виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до 
наказу Держкомвидаву УРСР від 17 серпня 1988 р. № 188 «Про вдосконалення 
управління книговидавничою справою в республіці» змінено на управління у 
справах видавництв і поліграфії виконкому Волинської обласної Ради народних 
депутатів. Згідно з наказом Державного комітету УРСР у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі від 14 серпня 1990 р. № 132 «Про перейменуван-
ня Держкомвидаву УРСР» управління у справах видавництв і поліграфії облви-
конкому перейменоване у Волинське обласне управління по пресі. Відповідно 
до рішення облвиконкому від 30 грудня 1994 р. № 79 на базі обласного управлін-
ня по пресі та обласного управління по охороні державних таємниць у пресі та 
інших засобах масової інформації утворено комітет у справах преси та інформа-
ції облвиконкому, а розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 грудня 
1995 р. № 232 – комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації. 
Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 20 березня 1997 р. 
№ 158 утворено комітет інформації облдержадміністрації, а від 18 червня 
1998 р. № 298 – перейменовано в управління у справах преси та інформації обл-
держадміністрації. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації 
від 20 травня 2005 р. № 131 «Про структуру обласної держадміністрації» управ-
ління у справах преси та інформації облдержадміністрації реорганізоване та 
ввійшло до складу управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації облдержадміністрації.
Основні завдання управління – здійснювати заходи, спрямовані на розвиток міс-
цевих друкованих засобів масової інформації, видавничої справи, забезпечення 
свободи діяльності преси, ведення контролю за виконанням чинного законо-
давства з видавничих питань.
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Постанови, накази, рішення облвиконкому. Інформації та пропозиції 
облдержадміністрації з питань основної діяльності. Протоколи засідань видав-
ничо-художньої ради. Плани роботи і звіти про їх виконання. Листування з 
Державним комітетом у справах преси, облдержадміністрацією з питань ро-
боти управління. Документи про роботу колегії (протоколи, рішення, довід-
ки). Доповідні записки, інформації, довідки про роботу редакцій, друкарень; 
документи про переведення друкарень і редакцій на нові умови оплати праці. 
Накази з основної діяльності. Звіти про роботу комітету. Комплекти буклетів, 
листівок про наукову, культурну та народногосподарську діяльність в області 
(1985 – 1988). Плани економічного і соціального розвитку п’ятирічок. Програ-
ма підтримки книговидавничої справи. Штатні розклади і кошториси витрат. 
Річні звіти редакцій, друкарень. Статистичні звіти. Документи про соцзмаган-
ня друкарень. Документи про роботу науково-технічного товариства і проф-
спілкової організації.

Управління по охороні державних таємниць у пресі 
при Волинському облвиконкомі, м. Луцьк
Ф. Р-930, 155 спр., 1944 – 1989 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відновило діяльність у 1944 р. як обласне управління у справах літератури та 
видавництв (облліт). З 1954 р. – управління по охороні військових і державних 
таємниць у пресі при Волинському облвиконкомі. Відповідно до постанов Ради 
Міністрів СРСР від 18 серпня 1966 р. № 693, Ради Міністрів УРСР від 24 вере-
сня 1966 р. № 717, рішення облвиконкому від 26 грудня 1966 р. № 585 на базі 
управління по охороні військових і державних таємниць у пресі при Волинсь-
кому облвиконкомі було створене управління по охороні державних таємниць у 
пресі при Волинському облвиконкомі. Здійснювало заходи з охорони державних 
таємниць у засобах масової інформації.

Накази Уповноваженого РМ СРСР по охороні військових і державних 
таємниць у пресі. Доповідні записки про роботу управління. Накази з основної 
діяльності. Протоколи і постанови атестаційної комісії. Список періодичних 
видань області (1969). Списки редакційно-видавничих відділів області (1970). 
Плани роботи управління. Списки установ, дозволених для показу у відкритій 
пресі (1971). Інформації про перевірку роботи поліграфічних установ. Штатні 
розписи. Кошториси видатків. Номенклатура справ.

Волинське обласне видавництво «Облвидав», м. Луцьк
Ф. Р-357, 211 спр., 1944 – 1963 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1954 р. № 1941 
«Про зміни в структурі апарату обласного управління культури» організоване 
Волинське обласне видавництво «Облвидав». Підпорядковувалось обласному 
управлінню культури виконавчого комітету Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих. Здійснювало керівництво організаційно-господарською, виробни-
чо-технічною, плановою і фінансово-економічною діяльністю всіх редакцій 
обласних, міських, районних газет та поліграфічних підприємств. Ліквідоване 
відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по пресі від 
12 лютого 1964 р. № 1 «Про упорядкування видавничої справи в республіці та 
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підвищення ролі видавництв у господарському і культурному будівництві», ор-
ганізовано управління по пресі виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих.

Накази та директивні вказівки Міністерства культури УРСР, Головного 
управління видавництв і поліграфічної промисловості «Головвидав», рішення 
облвиконкому. Накази редактора газети «Радянська Волинь» з основної діяль-
ності, річні фінансові звіти (1944 – 1948). Положення про обласне видавництво 
(1955). Перспективні плани розвитку поліграфічної промисловості. Інформації 
про роботу районних та міських редакцій газет. Плани роботи і звіти редакції 
газети «Радянська Волинь». Довідки про роботу та річні фінансові звіти район-
них друкарень. Протоколи засідань редколегій (1959 – 1964). Штатні розписи. 
Кошториси видатків.

Редакція незалежної громадсько-політичної газети «Волинь», 
м. Луцьк
Ф. Р-3151, 404 спр., 1964 – 1996 рр. Описи. Рос., укр. мови.
З 27 вересня 1939 р. почала виходити газета «Вільна праця» як орган Луцького 
обласного Тимчасового управління, а з 8 грудня 1939 р. – орган Волинського 
обкому КП(б)У, облвиконкому і Луцького міськкому КП(б)У. З 1940 р. стала ви-
ходити газета «Радянська Волинь». До 1963 р. редакція газети була об’єднана 
з Волинським обласним видавництвом «Облвидав». З 1963 р. редакція газети 
«Радянська Волинь» – орган Волинського обласного комітету Компартії України 
і обласної Ради народних депутатів. Згідно з рішенням зборів трудового колек-
тиву газети «Радянська Волинь» від 26 серпня 1991 р. № 6 часопис відмежовано 
від обкому Компартії України. З того часу її засновниками є Волинська обласна 
Рада народних депутатів і трудовий колектив редакції. Відповідно до рішення 
трудового колективу від 1 січня 1992 р. – незалежна громадсько-політична газе-
та «Волинь». Основними завданнями є розповсюдження правдивої інформації з 
усіх сфер політичного, соціального, культурного життя області та за її межами.

Документи про роботу обласної організації Спілки журналістів України. 
Протоколи засідань редакційної колегії. Тематичні плани основних матеріалів 
газети «Радянська Волинь». Положення про творче змагання працівників ре-
дакції обласної газети. Указ про нагородження газети орденом «Знак Пошани» 
(1980). Оригінали авторських рукописів (письменників, поетів, діячів науки, 
новаторів виробництва), опублікованих у газеті. Рецензії, листи, статті з лі-
тературно-краєзнавчої тематики Волині (1989). Рукописи, листи, відгуки про 
Народний Рух України, українську національну символіку, УАПЦ (1989), про 
створення Волинського державного університету (1992), про художні виставки, 
конкурси, фестивалі. Книги реєстрації листів трудящих (1969 – 1970). Списки 
творчих працівників редакції (1990). Статут редакції незалежної громадсько-
політичної газети «Волинь» (1991). Інформації, листи про стан української 
мови, освіти, культури, мистецтва (1991). Листи української діаспори до ре-
дактора газети (1992 – 1997). Фото з культурного і політичного життя Волині. 
Протоколи конференцій Волинської обласної організації Спілки журналістів 
України. Рукописи віршів молодих поетів, гумористів та сатириків Волині. 
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Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські, статистичні звіти про 
виконання основних показників плану видавництва. Документи про роботу 
профспілкової організації (протоколи, постанова, звіти).

Редакція газети «Віче», м. Луцьк
Ф. П-400, 303 спр., 1966 – 2000 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Перший номер газети «Молода гвардія» вийшов 14 жовтня 1939 р. – орган Лу-
цького обласного Тимчасового управління, з 22 грудня 1939 р. перейменована 
на газету «Молодий ленінець» – орган Волинського обласного і Луцького місь-
кого комітетів ЛКСМУ. В березні 1940 року припинено випуск газети. Відно-
вила діяльність з 8 грудня 1966 р. як газета «Молодий ленінець» – орган Во-
линського обкому ЛКСМУ. Відповідно до постанови ІV пленуму Волинського 
обкому ЛКСМ України (МДС) від 26 жовтня 1990 р. «Молода Волинь» – газета 
Волинської обласної організації Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук-
раїни (МДС), з 30 серпня 1991 р. «Молода Волинь» – обласна молодіжна газета. 
З 1995 р. – газета «Віче». Основне завдання – висвітлення подій соціально-еко-
номічного, культурно-освітнього, політичного життя краю. 

Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Статути 
редакції газети «Молода Волинь» (1992), «Віче» (1996). Рукописи статей чи-
тачів, кореспондентів. Списки постійних кореспондентів редакції. Журнали 
реєстрації листів і рукописів. Перспективні та тематичні плани роботи редак-
ції. Штатні розписи, кошториси видатків. Накази з особового складу, особові 
справи працівників, відомості нарахування заробітної плати працівникам ре-
дакції (1966–1988). Статут Волинської асоціації сатириків (1990). Протоколи 
установчих зборів та загальних зборів членів асоціації сатириків (1990–1992).

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Газета “Луцький замок”», м. Луцьк
Ф. Р-3550, 69 спр., 1990 – 1997 рр. Описи. Укр. мова.
Відповідно до рішення президії Луцької міської Ради народних депутатів від 
4 вересня 1990 р. № 31 та згідно з рішенням міськвиконкому від 6 квітня 1990 р. 
№1/9 організовано видання міської газети «Народна трибуна». Відповідно до 
розпорядження Луцької міської Ради народних депутатів від 04 січня 1996 р. 
№ 3-рр «Про газету “Луцький замок”» створено газету «Луцький замок» – орган 
Луцької міської Ради народних депутатів. Перший номер заснованої газети ви-
йшов 02 лютого 1996 р. Згідно з розпорядженням Луцької міської Ради народних 
депутатів від 15 квітня 1997 р. № 151-рр газету «Луцький замок» реорганізовано 
у товариство з обмеженою відповідальністю «Газета “Луцький замок”».
Основне завдання газети – повне і оперативне інформування жителів міста та 
області про життєдіяльність господарства міста, роботу міських органів влади і 
самоуправління, установ, організацій.

Рішення Луцької міської Ради. Листи, рукописи публікацій історико-
краєзнавчої тематики, соціально-політичного становища на Волині, машино-
писи віршів молодих поетів. Рукописи сценаріїв релігійних, громадських свят, 
визначних дат. Звернення, заяви, відкриті листи до редакції газети. Статут ре-
дакції газети. Опис національного гімну «Ще не вмерла Україна» А. Масюком 



546

Державний архів Волинської області

(1991). Листи і рукописи публікацій про Лесю Українку, Олену Пчілку (1990 
– 1992), про будівництво пам’ятника Кобзареві у м. Луцьку (1992). Історичні 
довідки про пам’ятки архітектури, археології Волині (1995). Звернення гро-
мадських організацій, листи читачів з Волині, Парагваю до редакції. Річні бух-
галтерські звіти, штатні розписи.

Редакції газет
25 фондів, 3115 спр., 1945 – 2002 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Міські:
«Вісті Ковельщини» (м. Ковель), ф. Р-2970, 419 спр., 1962 – 1998 рр.
«Робітничий голос» (м. Нововолинськ), ф. Р-3535, 11 спр., 1990 – 1996 рр.
«Слово правди» (м. Володимир-Волинський), ф. Р-1291, 198 спр., 1950 – 1995 рр. 
«Шахтар Волині» (м. Нововолинськ), ф. Р-1292, 10 спр., 1957 – 1961 рр. 
Районні:
«Вільне життя» (Луківський район), ф. Р-3015, 23 спр., 1945 – 1953 рр.
«Горохівський вісник» (Горохівський район), ф. Р-1584, 198 спр., 1948 – 1949, 
1952 – 1954, 1956, 1958 – 2000 рр. 
«Жовтнева перемога» (Шацький район), ф. Р-2728, 42 спр., 1946 – 1961 рр.
«Колгоспна правда» (Локачинський район), ф. Р-2595, 120 спр., 1965 – 1989 рр. 
«Колос» (Іваничівський район), ф. Р-3273, 274 спр., 1948 – 1962, 1967 – 1997 рр. 
«Ленінським шляхом» (Ківерцівський район), ф. Р-3378, 115 спр., 1948 – 1954, 
1960 – 1989 рр. 
«Маяк комунізму» (Сенкевичівський район), ф. Р-975, 23 спр., 1945 – 1953 рр.
«Народне слово» (Турійський район), ф. Р-3012, 176 спр., 1950, 1953 – 1954, 
1956 – 1962, 1965 – 1998 рр. 
«Наш край» (Рожищенський район), ф. Р-2851, 240 спр., 1945 – 2002 рр.
«Наше життя» (Любомльський район), ф. Р-2410, 249 спр., 1950 – 1996 рр. 
«Нова доба» (Маневицький район), ф. Р-2724, 207 спр., 1945, 1947 – 1962, 1965 
– 1997 рр. 
«Нове життя» (Головнянський район), ф. Р-789, 19 спр., 1945 – 1951 рр.
«Нове життя» (Любешівський район), ф. Р-2364, 113 спр., 1945 – 1962, 1965 
– 1991 рр. 
«Полісся» (Камінь-Каширський район), ф. Р-2775, 147 спр., 1962 – 1994 рр.
«Радянська трибуна» (Цуманський район), ф. Р-2821, 61 спр., 1953 – 1962 рр.
«Ратнівщина» (Ратнівський район), ф. Р-3404, 119 спр., 1965 – 2001 рр.
«Сільські новини» (Старовижівський район), ф. Р-3462, 171 спр., 1967 – 1999 рр. 
«Слава праці» (Луцький район), ф. Р-3105, 105 спр., 1967 – 1995 рр. 
«Устилузька правда» (Устилузький район), ф. Р-3022, 10 спр., 1945 – 1947, 1955 
– 1957 рр.
«Червоне Полісся» (Заболоттівський район), ф. Р-2077, 26 спр., 1947 – 1958 рр.
«Червоне село» (Колківський район), ф. Р-1386, 39 спр., 1948 – 1957 рр.

Діяльність редакцій газет простежується протягом 1945 – 2002 рр.
Висвітлювали події політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього 
життя краю.

Накази Міністерства культури УРСР, обласного управління у справах 
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Інформації про роботу редакцій 
облуправлінню. Накази з основної діяльності. Списки районних і міських газет 
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УРСР (1963). Книги реєстрації листів громадян. Накази з особового складу. 
Списки періодичних видань по Волинській області. (1969). Рукописи поетич-
них творів, статей, пропозицій, надіслані в редакцію. Документи читацької 
конференції (протокол, доповідь, план). Списки позаштатних кореспондентів, 
членів літстудій, активістів. Листування з установами, організаціями, підпри-
ємствами. Перспективні, річні, квартальні та тематичні плани роботи. Річні 
бухгалтерські звіти, статистичні звіти, кошториси видатків. Протоколи профс-
пілкових зборів, засідань профкому.

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ

Відділ у справах релігій Волинської обласної державної 
адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-393, 545 спр., 1944 – 2005 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Уповноважений Ради у справах руської православної церкви при РНК СРСР 
по Волинській області розпочав діяльність у 1944 році відповідно до постано-
ви Ради Народних Комісарів СРСР від 18 грудня 1943 р. № 1392. У зв’язку з 
об’єднанням Ради у справах руської православної церкви при Раді Міністрів 
СРСР та Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР в Раду у 
справах релігій при РМ СРСР відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
8 грудня 1965 р. № 1043 почав діяти уповноважений Ради в справах релігій при 
РМ СРСР по Волинській області. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 
6 листопада 1974 р. № 517 – уповноважений Ради в справах релігій при РМ УРСР 
по Волинській області. Згідно з рішенням Волинської обласної ради від 2 листо-
пада 1994 р. № 2/3 – відділ у справах національностей, міграції та релігійних ор-
ганізацій облвиконкому, який розпорядженням Волинської обласної державної 
адміністрації від 25 листопада 1995 р. № 232 «Про утворення відділів, управлінь 
та інших підрозділів облдержадміністрації і затвердження граничної чисель-
ності їх працівників» реорганізовано у відділ у справах релігій та відділ міграції 
облдержадміністрації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
15 травня 1998 р. № 748 та згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
18 червня 1998 р. № 298 «Про внесення змін до структури обласної держав-
ної адміністрації» створено управління у справах національностей, міграції 
та релігій облдержадміністрації. На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 травня 2000 р. № 821 «Про упорядкування структури місцевих 
дер жавних адміністрацій» та згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
7 червня 2000 р. № 271 перейменоване на відділ у справах національностей, 
міграції та релігій облдержадміністрації. Відповідно до розпорядження Волин-
ської обласної державної адміністрації від 11 січня 2003 р. № 7 створено відділ 
у справах релігій облдержадміністрації. Відповідно до статті 5 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 3 квітня 
2005 р. № 593 «Про вдосконалення структури місцевих державних адміністра-
цій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 328 «Про 
структуру місцевих державних адміністрацій», згідно з розпорядженням обл-
держадміністрації від 20 травня 2005 р. № 131 «Про структуру обласної держав-
ної адміністрації» функції відділу передані управлінню з питань внутрішньої 
політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації 
облдержадміністрації. Здійснював проведення єдиної державної політики щодо 
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релігій та церков, пов’язаної з державно-церковними відносинами, реалізацією 
права громадян на свободу совісті, сприяв виконанню релігійними організація-
ми їхніх статутних завдань, не втручаючись у здійснювану ними в межах закону 
діяльність.

Накази і постанови Ради в справах релігій при РМ СРСР, РМ УРСР. Інфор-
мації Держкомітету України, управлінням, відділам облдержадміністрації про 
стан релігійної ситуації на Волині. Накази з основної діяльності. Річні плани 
роботи. Книги реєстрації і зняття з обліку релігійних громад, списки служителів 
культу. Відомості про діяльність церков і духовенства, списки придбаних церк-
вами будинків. Акти обстеження церковних приміщень – пам’яток архітектури, 
описування знятих з обліку церков. Навчальні плани і програми православних 
богословських курсів, анкети, списки вступників, слухачів Волинської духовної 
православної семінарії. Листування, інформації, довідки, доповідні записки про 
стан і діяльність релігійних об’єднань, духовенства; про стан контролю за до-
триманням радянського законодавства, про релігійні культи в області. Зведені 
річні інформаційні звіти про діяльність релігійних груп євангельських християн-
баптистів, про нелегально діючу секту свідків Єгови, про порушення релігійною 
сектою адвентистів сьомого дня законодавства про культи; соціологічне обсте-
ження релігійності населення Локачинського району. Відомості про прибутки і 
видатки, списки парафій і духовенства Волинсько-Рівненського єпархіального 
управління (1971). Положення про Раду в справах релігій при РМ СРСР. Списки 
пам’яток архітектури. Списки працівників апарату уповноваженого по Волинсь-
кій області. Документи про стан і облік культурних цінностей, які знаходяться 
в користуванні релігійних об’єднань (інформації, акти, списки). Документи про 
підготовку святкувань 1000-річчя Волинської єпархії (1992). Положення про від-
діл у справах релігій Волинської облдержадміністрації. Списки населених пунк-
тів області, в яких збудовано культові споруди (1992 – 1996). Документи про стан 
іудейських релігійних пам’яток Волині (запити, листи, інформації, фото) (1997-
2000). Документи про візит Папи Йоана Павла ІІ в Україну в 2001 році (запро-
шення, книги, буклети, плакат). Списки місць захоронень громадян єврейської 
національності. Документи про відзначення 100-річчя першого видання Біблії 
українською мовою (2004).

Уповноважений Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів 
СРСР по Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-605, 58 спр., 1944 – 1965 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Народних Комісарів СРСР від 19 травня 1944 р. 
№ 572 було створено Раду в справах релігійних культів при РНК СРСР. Згідно з 
постановою від 29 травня 1944 р. № 628 було затверджено уповноваженого Ради 
в справах релігійних культів при РНК СРСР по Волинській області, з 1946 р. 
– уповноважений Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по 
Волинській області. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 
1965 р. № 1043 Рада в справах руської православної церкви при Раді Міністрів 
СРСР та Рада в справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР об’єдналися 
у Раду в справах релігій при Раді Міністрів СРСР.
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Постанови Ради Міністрів СРСР, директивні вказівки, розпорядження 
Ради та уповноваженого Ради в справах релігійних культів, рішення облви-
конкому. Плани роботи уповноваженого Ради в справах релігійних культів при 
РМ СРСР. Листування з Радою та уповноваженим Ради в справах релігійних 
культів при РМ СРСР. Відомості про діючі молитовні будівлі, про дотриман-
ня законодавства релігійними громадами області. Матеріали про служителів 
релігійних культів (списки, довідки, характеристики). Статистичні звіти.

Управління з питань внутрішньої політики Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. 3541, 76 спр., 1998 – 2001 рр. Опис. Укр. мова.
Відповідно до розпорядження Президента України від 16 вересня 1998 р. № 492 
«Про поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації внут-
рішньої політики», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 
1998 р. № 1715 «Про утворення підрозділів місцевих органів виконавчої влади з 
питань внутрішньої політики», відповідно до розпорядження голови Волинської 
обласної державної адміністрації від 10 листопада 1998 р. № 592 «Про утворення 
управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації та внесення змін 
до структури секретаріату і окремих управлінь облдержадміністрації» утворено 
управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації.
Основні завдання управління – здійснювати аналіз і прогнозування суспільно-
політичних процесів, сприяти органам виконавчої влади у розвитку зв’язків з 
політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інфор-
мації, здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої політи-
ки держави в області.

Інформації, довідки облдержадміністрації про роботу управління, діяль-
ність політичних партій, громадських організацій. Накази з основної діяльності. 
Положення про управління (1998). Плани роботи управління. Документи про під-
готовку і відзначення річниць незалежності України (програми, сценарії, інфор-
мації), про проведення урочистостей у День соборності України, про діяльність 
громадських організацій, про розвиток жіночого руху в області. Списки громад-
ських організацій в області. Політичний паспорт області. Документи про інфор-
маційну діяльність органів влади (тематика, інформації, довідка). Інформації про 
підготовку фотоматеріалів до «Літопису незалежної України», про діяльність то-
вариства українського козацтва на Волині (2000 – 2001). Методичні розробки 
на допомогу лекторам (2000 – 2001). Документи про круглі столи (інформації, 
тематика, оголошення) (2000). Довідки, інформації, тези доповідей про роботу 
відділу політичного аналізу та прогнозування. Річний бухгалтерський звіт, штат-
ний розпис, кошторис видатків. Номенклатура справ.

Відділ у справах національностей та міграції Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3516, 30 спр., 1995 – 1997, 2003 – 2005 рр. Опис. Укр. мова.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про створення мігра-
ційної служби в Україні» від 22 червня 1994 р. та згідно з рішенням Волин ської 
обласної ради від 2 листопада 1994 р. № 2/3 утворено відділ у справах націо-
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нальностей, міграції та релігійних організацій облвиконкому. Згідно з розпоряд-
женням Волинської обласної державної адміністрації від 25 листопада 1995 р. 
№ 232 «Про утворення відділів, управлінь та інших підрозділів облдержад-
міністрації і затвердження граничної чисельності їх працівників» – реоргані-
зовано на відділ у справах релігій та відділ міграції облдержадміністрації. Від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 1998 р. № 748 
та згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 18 червня 1998 р. № 298 
«Про внесення змін до структури обласної державної адміністрації» створено 
управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадмініст-
рації. У відповідності до статті 44 Закону України «Про місцеві державні ад-
міністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2000 р., згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації 
від 11 січня 2003 р. № 7 створено відділ у справах національностей та мігра-
ції облдержадміністрації. Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Указу Президента України від 3 квітня 2005 р. № 593 
«Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 328 «Про структуру місце-
вих державних адміністрацій», згідно з розпорядженням облдержадміністрації 
від 20 травня 2005 р. № 131 «Про структуру обласної державної адміністрації» 
управління з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організація-
ми та засобами масової інформації є правонаступником управлінь з питань внут-
рішньої політики, у справах преси та інформації облдержадміністрації, відділів 
у справах релігій, у справах національностей та міграції облдержадміністрації.
Основні завдання: організаційне забезпечення проведення єдиної державної 
політики у сфері міграції, координація роботи обласного, міськрайонних, се-
лищних та сільських органів влади в питаннях розміщення, працевлаштуван-
ня, соціально-побутового та медичного обслуговування біженців, депортованих 
осіб, систематичний аналіз соціально-економічних, демографічних та інших 
тенденцій у сфері міграції, забезпечення оперативного і якісного розгляду заяв 
та скарг громадян.

Інформації Міністерству України у справах національностей, міграції та 
культів, Комітету України в справах національностей та міграції. Інформації 
райдержадміністрацій, міськрад про виконання комплексних заходів щодо роз-
витку національних меншин, національної програми «Закордонне українство». 
Накази з основної діяльності. Плани роботи управління. Протоколи спільних 
зборів працівників відділів. Положення про відділ міграції та функціональні 
обов’язки працівників (1995 – 1996). Річний інформаційний звіт про мігра-
ційну ситуацію, надання статусу біженця. Діяльність товариств національних 
меншин (1996 – 1997). Інформація і довідка про стан міжнаціональних сто-
сунків на Волині, українську діаспору в Білорусі, Польщі (1997). Документи 
про проведення міжнародної науково-практичної конференції. Документи про 
участь у вечорі пам’яті жертв примусового переселення (план заходів, склад, 
подання). Аналітичні довідки про міграційну ситуацію в області. Програми, 
запрошення, буклети виставок, мистецьких заходів національних меншин у 
м. Луцьку (2004 – 2005). Річні бухгалтерські звіти.
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АРХІВНІ УСТАНОВИ

Архівний відділ виконкому Волинської обласної ради народних 
депутатів, м. Луцьк
Ф. Р-66, 1457 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1988 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Архівний відділ УНКВС по Волинській області розпочав свою діяльність у 
зв’язку зі створенням у складі Української РСР Волинської області (Указ Пре-
зидії Верховної Ради УРСР від 4 грудня 1939 р.). Припиняв роботу під час 
нацистської окупації в 1941 – 1944 рр. З 1944 р. – Відділ державних архівів 
УНКВС по Волинській області, з березня 1946 р. – Архівний відділ УМВС по 
Волинській області, з 1956 р. – Архівний відділ УВС Волинського облвиконко-
му, з 1960 р. – Архівний відділ виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих (постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11.04.1960 р. № 546-33 
та наказ МВС УРСР від 16.06.1960 р. № 156 про передачу Архівних відділів 
УВС, облдержархівів у підпорядкування виконкомів обласних Рад депутатів 
трудящих), з 7 жовтня 1977 р. – виконкому Волинської обласної Ради народних 
депутатів. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. 
№ 202 «Про вдосконалення управління архівною справою в республіці» Архів-
ний відділ ліквідовано, його функції передані Державному архіву Волинської 
області.
Підпорядковувався Архівному управлінню Наркомату Внутрішніх Справ УРСР 
(НКВС УРСР), з 1940 р. – Архівному відділу НКВС УРСР, з 1941 р. – Управлін-
ню державними архівами НКВС УРСР, з березня 1946 р. – Архівному управлін-
ню Міністерства Внутрішніх Справ УРСР (МВС УРСР), з 1956 р. – Архівному 
управлінню УВС УРСР, з 1960 р. – Архівному управлінню при Раді Міністрів 
УРСР (постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 11.04.1960 р. № 546-33 та 
наказ МВС УРСР від 16.06.1960 р. № 156), з 22 квітня 1974 р. – Головному архів-
ному управлінню при Раді Міністрів УРСР (постанова Ради Міністрів УРСР від 
22.04.1974 р. № 205 про перетворення Архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР у Головне архівне управління  при Раді Міністрів УРСР (Головархів 
УРСР). В області: УНКВС по Волинській області, з 1946 р. – УМВС по Волин-
ській області, з 1957 р. – УВС виконкому Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих, з 1960 р. – виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих, 
з 07.10.1977 р. – виконкому Волинської обласної Ради народних депутатів.

Постанови, накази, циркуляри, інструкції РНК СРСР та РНК УРСР, ГАУ 
СРСР, Архівного відділу НКВС УРСР, Управління держархівами НКВС, Архів-
ного управління МВС УРСР, при Раді Міністрів, Головархіву при Раді Міністрів 
УРСР, УНКВС, УМВС по Волинській області, виконкому Волинської обласної 
Ради з питань формування архівів у районах, установах, організаціях, на підпри-
ємствах, експертизи цінності, впорядкування, зберігання та здачі документів в 
облдержархів. Розпорядження Головного відділу актів громадянського стану 
(ГВАГС) НКВС СРСР від 18 серпня 1940 р. № 39/10723 про передачу з архівів 
ЗАГС метричних книг 75-річної давності в обласні державні архіви. Докумен-
ти про створення при архівному відділі експертно-перевірної комісії (ЕПК) для 
уникнення випадків незаконного знищення архівних матеріалів; склад комісії 
(1940). Інструкція та наказ НКВС УРСР від 26.04.1943 р., 13.08.1943 р. № 006 
про створення архівів НКВС для збору документальних матеріалів Великої 
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Вітчизняної війни. Постанова РНК УРСР від 31.08.1944 р. № 1119 та наказ 
НКВС УРСР від 13.09.1944 р. № 172 «Про заходи по створенню документаль-
ної бази по історії України та історії Вітчизняної війни і впорядкування архів-
ного господарства УРСР». Акти про знищення документальних матеріалів під 
час нацистської окупації області (1944). Список газет, які видавались під час 
нацистської окупації у Волинській області, та список фондів облдержархіву, 
які були втрачені в 1941 – 1944 рр. Огляд газети «Подолянин», яка видавалась 
у 1941 – 1944 рр. і була надіслана з Кам’янець-Подільського обласного держав-
ного історичного архіву (1945). Постанова РНК УРСР від 10 січня 1941 р. № 51 
«Про переведення державних архівів, обласних архівних відділів, міських і 
районних архівів з місцевих бюджетів на республіканський бюджет УРСР». 
Акт обстеження діяльності Відділу держархівів УНКВС по Волинській області 
та Волинського обласного державного архіву працівниками УДА НКВС УРСР 
(1944). Доповідні райвідділів НКВС про виділення приміщень для районних 
архівів і концентрацію документальних матеріалів (1940 – 1941). Листування 
про передавання, приймання архівних матеріалів. Списки історичних пам’яток 
на території області та списки районних центрів і населених пунктів (1946). 
Наказ міністра внутрішніх справ УРСР від 18.04.1950 р. про введення в дію 
«Інструкції по упорядкуванню документальних матеріалів, які зберігаються в 
Державних архівах Західних областей УРСР» (інструкція). Приблизний тема-
тичний план публікацій в журналі «Красный Архив» на 1940 рік. Документи 
(плани, листування, звіти) про проведення обласних оглядів міських, район-
них та відомчих архівів; соціалістичного змагання між архівними відділами та 
історичними архівами УРСР (1940). Листування про ремонт, переобладнання 
архівосховища обласного архіву (1951).

Державний архів Волинської області, м. Луцьк
Ф. Р-67, 2424 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2005 рр. Описи. Укр., рос. мови.
У зв’язку зі створенням у складі Української РСР Волинської області відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 4 грудня 1939 р. Луцький держав-
ний архів одержав офіційну назву «Волинський обласний історичний архів», з 
1941 р. по 1958 р. – Державний архів Волинської області. Тимчасово припиняв 
свою діяльність у 1941 – 1944 рр. у зв’язку з нацистською окупацією. З 1958 р. 
– Волинський обласний державний архів (ВОДА). Згідно з наказом Головного 
архівного управління від 7 серпня 1980 р. № 67 Волинський обласний держав-
ний архів надалі іменується Державним архівом Волинської області. Відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серпня 1991 р. № 1441-ХІІ 
документи архівів Компартії України були передані в підпорядкування Головар-
хіву при Кабінеті Міністрів УРСР та його установам на місцях, в т.ч. Державно-
му архіву Волинської області. Підпорядковувався Архівному управлінню Нар-
комату Внутрішніх Справ УРСР (НКВС УРСР), з 1940 р. – Архівному відділу 
НКВС УРСР, з 1941 р. – Управлінню державними архівами НКВС УРСР, з бе-
резня 1946 р. – Архівному управлінню Міністерства Внутрішніх Справ УРСР 
(МВС УРСР), з 1956 р. – Архівному управлінню УВС УРСР, з 1960 р. – Архів-
ному управлінню при Раді Міністрів УРСР (постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів 
УРСР від 11 квітня 1960 р. № 546-33 та наказ МВС УРСР від 16 червня 1960 р. 
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№ 156). З 22 квітня 1974 р. підпорядковувався Головному архівному управлінню 
при Раді Міністрів УРСР (Головархів УРСР) (Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 22.04.1974 р. № 205), з червня 1991 р. – Головархіву при Кабінеті Міністрів 
УРСР, з серпня 1991 р. – Головархіву при Кабінеті Міністрів України, з 13 бе-
резня 1999 р. – Головному архівному Управлінню України (Указ Президента Ук-
раїни від 13.03.1999 р. № 250/99), з 15 грудня 1999 р. – Державному комітету 
архівів України (Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 про ство-
рення Державного комітету архівів України на базі Головного архівного управ-
ління України, що ліквідується), з 9 грудня 2010 р. – Державній архівній службі 
України (Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1086/2010 про утворення 
Державної архівної служби України, реорганізувавши Державний комітет ар-
хівів України). В області: Архівному відділу УНКВС по Волинській області, з 
1944 р. – Відділу державних архівів УНКВС по Волинській області, з березня 
1946 р. – Архівному відділу УМВС по Волинській області, з 1956 р. – Архівно-
му відділу УВС Волинського облвиконкому. На виконання постанови ЦК КПУ 
і Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. № 546-33 та наказу МВС УРСР від 
16 червня 1960 р. № 156 проведена передача Архівного відділу УВС, Волинсь-
кого облдержархіву в підпорядкування виконкому Волинської обласної ради де-
путатів трудящих, з 7 жовтня 1977 р. – виконкому Волинської обласної Ради на-
родних депутатів, з 26 липня 1988 р. лише виконкому Волинської обласної Ради 
народних депутатів у зв’язку з ліквідацією архівного відділу (Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 26 липня 1988 р. № 202 «Про вдосконалення управління 
архівною справою в республіці»), з 1992 р. – Волинській облдержадміністрації 
(Указ Президента України від 14.04.1992 р. № 252), з липня 1994 р. – виконкому 
Волинської обласної ради (Закон України «Про формування місцевих органів 
влади і самоврядування» від 3 лютого 1994 р. № 3917-Х11), з 1995 р. – Волинсь-
кій облдержадміністрації (Указ Президента України від 24 липня 1995 р. № 640). 
Здійснює реалізацію державної політики у сфері архівної справи та управління 
архівною справою і діловодством на території області.

Постанови, циркуляри, накази, розпорядження, інструкції РНК УРСР, 
ГАУ СРСР, Архівного відділу НКВС УРСР, Управління держархівами НКВС 
УРСР, Архівного управління МВС УРСР при Раді Міністрів, Головархіву при 
Раді Міністрів УРСР, при Кабінеті Міністрів УРСР, при Кабінеті Міністрів Ук-
раїни, Держкомітету архівів України, УНКВС, УМВС по Волинській області, 
виконкому Волинської обласної ради, облдержадміністрації з питань формуван-
ня архіву, експертизи цінності, упорядкування, зберігання, використання доку-
ментів, планування та проведення науково-дослідних робіт, про стан архівної 
справи в області. Листування з питань схоронності, державного обліку, комп-
лектування, створення страхового фонду, використання документів НАФ, про 
виконання тематичних запитів, господарських, фінансових та інших питань, 
паспорти держархіву області та архівних відділів райвиконкомів, райдержад-
міністрацій і міських рад. Протоколи засідань колегії, експертно-перевірної ко-
місії (ЕПК), науково-методичної ради. Посадові інструкції працівників архіву, 
штатні розписи, фінансові документи. Документи профспілкового комітету, 
соціалістичних змагань. Розпорядження РНК СРСР від 02.09.1945 р. № 13092р 
про включення до науково-дослідницьких установ СРСР державних архівів 
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СРСР. Акти про приймання на державне зберігання в облдержархів документів 
(Ковельська тюрма за 1931 – 1939 рр., фонду «Біржа праці», Володимир-Во-
линський суд, м. Володимир-Волинський, періоду Великої Вітчизняної війни 
та ін.), метричних книг, друкованих видань («Симон Петлюра» Сидора Корбу-
та, «Де шукати наших історичних традицій» та ін.) (1941 – 1949). Акти прийо-
му-передачі матеріалів з виборів  до ВР СРСР на території Волинської області 
(1946). Листування з ЦДІА СРСР, ГАУ СРСР, ЦДОА, Державним архівом фо-
тофонокінодокументів НКВС УРСР, архівними установами Польщі, Білорусь-
кої, Литовської республік, областей УРСР з питань передачі документальних 
матеріалів, акти прийому-передачі. Дані про наявні фонди та кількість справ 
у них, друкованих видань станом на 01.06.1944 р., 01.01.1945 р., 01.01.1946 р. 
Постанова ОК КП(б)У від 05.11.1945 р. про збирання на території області 
матеріалів з історії Великої Вітчизняної війни, їх систематизацію, обробку і 
публікацію. Створення комісії. П’ятирічні плани з виявлення і використання 
документальних матеріалів у народногосподарських цілях та науковій роботі. 
Короткі історичні довідки на пам’ятки архітектури м. Луцька, Володимир-Во-
линського району (1946). Листування, зауваження щодо складання хроноло-
гічного довідника про нацистську окупацію та звільнення Радянською Армією 
населених пунктів Волинської області (1946). Виявлення та використання 
документальних матеріалів для наукового видання «Історія міст і сіл УРСР. 
Волинска область» (1963 – 1970). Збір фотознімків для виставки, присвяченої 
60-річчю утворення СРСР (фотознімки видів, установ, підприємств м. Луцька, 
області) (1982). Календарі знаменних і пам’ятних дат Волині. Списки літера-
тури, яка вилучається із загального користування і передається в спецфонди. 
Довідка-характеристика Союзу української передової молоді ім. Драгоманова 
«Каменярі», створеного у 1930 році (1949). Інформації про виконання поста-
нови РНК СРСР від 23.03.1941 р. № 723 по збору негативів та інших фотодо-
кументів, які мають політичне, науково-історичне, практичне значення і вхо-
дять в Державний архівний фонд та підлягають передачі в держархіви (1949). 
Інструкції, методичні рекомендації, зразки оформлення документів, надіслані 
з ГАУ МВС СРСР, Архівного управління МВС УРСР (1947). Рекомендації з 
підготовки Путівників по держархівах УРСР (1949), правила складання топог-
рафічних покажчиків. Довідки, акти обстеження АУ УРСР діяльності архівних 
установ області, підвідомчих Міністерствам сільського, лісового господарства, 
торгівлі УРСР (1949). Документи про проведення громадського огляду ста-
ну схоронності документів НАФ в архівах області (1995 – 1997). Документи 
про відзначення вперше професійного свята – Дня архівних установ (1998). 
Довідки, акти обстеження приміщення архівосховища, клопотання про дозвіл 
на перебудову приміщення (плани, кошториси). Листування про недоцільність 
переміщення архіву в інше приміщення (1941, 1944 – 1949).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Головне управління охорони здоров’я Волинської обласної 
державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-19, 2306 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1951, 1955 – 1999 рр. Описи. Ка-
талог. Рос., укр. мови.
У жовтні 1939 р. утворений відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Во-
линської обласної Ради депутатів трудящих, діяльність його підтверджена пос-
тановою першої сесії Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 8 січня 
1941 р. «Про утворення відділів і управлінь Волинської обласної Ради депутатів 
трудящих». З 1941 р. по лютий 1944 р припиняв діяльність у зв’язку з тимча-
совою нацистською окупацією території області. З прийняттям Конституції 
СРСР 1977 року перейменований у відділ охорони здоров’я виконавчого коміте-
ту Волинської обласної Ради народних депутатів. Відповідно до розпоряджень 
Президента України від 14 травня 1992 р. № 85 «Про затвердження примірних 
переліків відділів, управлінь, інших служб обласних, Севастопольської міської, 
районних державних адміністрацій та примірної структури секретаріату об-
ласної, Севастопольської міської державної адміністрації», представника Пре-
зидента України від 27 травня 1992 р. № 138 «Про перейменування окремих 
відділів, управлінь, комітетів та інспекцій обласної державної адміністрації та 
призначення їх керівників», згідно з розпорядженням відділу охорони здоров’я 
облвиконкому № 328/10 «Про припинення діяльності відділу охорони здоров’я» 
та згідно з наказом управління від 1 червня 1992 р. № 90/ос «Про утворення 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації та його правонаступників» 
відділ охорони здоров’я облвиконкому було перейменовано в управління охоро-
ни здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, з 1994 р. – управлін-
ня охорони здоров’я облвиконкому. Відповідно до розпорядження облдержад-
міністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 – «Про утворення відділів, управлінь та 
інших підрозділів облдержадміністрації і затвердження граничної чисельності 
їх працівників» – управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Згідно з 
розпорядженням облдержадміністрації від 16 листопада 1998 р. № 610 «Про 
ліквідацію управління охорони здоров’я» на його базі створено головне управ-
ління охорони здоров’я облдержадміністрації. Підпорядковувалось Наркома-
ту охорони здоров’я УРСР, з 1946 р. – Міністерству охорони здоров’я УРСР, 
з 1991 р. – Міністерству охорони здоров’я України. Здійснювало керівництво 
установами охорони здоров’я області, надавало лікувально-профілактичну, са-
наторно-курортну допомогу населенню.
Згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 
7 червня 2000 р. № 271 «Про упорядкування структури облдержадміністрації» 
головне управління охорони здоров’я ліквідовано і повернуто до попереднього 
статусу управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адмініст-
рації.

Накази, рішення, директивні листи, інструкції РНК СРСР, обласного 
відділу охорони здоров’я, інформації облдержадміністрації. Протоколи нарад 
працівників та списки медичних установ області (1939 – 1944). Плани роботи 
обласного відділу охорони здоров’я, лікувально-профілактичного сектору, сек-
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тору охорони материнства і дитинства (1947), комітету допомоги породіллям 
(1950 – 1951), обласної санітарно-епідеміологічної станції. Документи (рішен-
ня, наказ, положення) про створення і ліквідацію контрольно-ревізійного від-
ділу (1986 – 1993). Документи про проведення нарад, семінарів з працівниками 
лікувально-профілактичних установ. Довідки, інформації, відомості про бо-
ротьбу з інфекційними захворюваннями, медичне обслуговування населення, 
відкриття медпунктів. Накази з особового складу. Акти про збитки, заподіяні 
нацистськими окупантами установам охорони здоров’я області (1944). Відо-
мості про лікарні, списки санітарних станцій (1940). Документи (протоколи 
засідань комісій, доповідні записки) огляду міських і сільських лікарень, діль-
ниць, присвяченого 50-річчю Великого Жовтня. Основні організаційні заходи 
розвитку охорони здоров’я населення області (1997). Плани розвитку охорони 
здоров’я області, розгортання мережі медичних установ. План заходів щодо 
підготовки і проведення святкування 100-річчя товариства Червоного Хреста 
(1967). Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР, облвиконкомом 
з питань санітарно-гігієнічної роботи, патолого-анатомічної служби. Списки 
працівників, нагороджених значком «Відмінник охорони здоров’я», кандидатів 
медичних наук (1960), лікарів – депутатів місцевих Рад (1961). Статистичні 
звіти про рух інфекційних захворювань в області, про чисельність медпраців-
ників, виконання плану капітальних вкладень. Штатні розписи, кошториси ви-
датків та бухгалтерські звіти відділів та підвідомчих установ. Соціалістичні 
зобов’язання колективу працівників. Протоколи засідань лікарів, комісії допо-
моги дітям, профкому.

Відділи охорони здоров’я районних, міських виконавчих комітетів 
Рад депутатів трудящих
27 фондів, 1713 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1957 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Районні:
Берестечківський, ф. Р-1072, 55 спр., 1944 – 1954 рр.
Володимир-Волинський, ф. Р-720, 44 спр., 1945 – 1957 рр.
Голобський, ф. Р-693, 39 спр., 1944 – 1952 рр.
Головнянський, ф. Р-1581, 22 спр., 1945 – 1952 рр.
Горохівський, ф. Р-1067, 58 спр., 1948 – 1957 рр.
Затурцівський, ф. Р-1850, 14 спр., 1946, 1948 – 1951 рр.
Іваничівський, ф. Р-1618, 18 спр., 1945 – 1952 рр.
Камінь-Каширський, ф. Р-2074, 41 спр., 1944 – 1957 рр.
Колківський, ф. Р-513, 90 спр., 1944 – 1957 рр.
Локачинський, ф. Р-1762, 33 спр., 1945 – 1953 рр.
Луківський, ф. Р-2081, 89 спр., 1945 – 1955 рр.
Луцький, ф. Р-820, 279 спр., 1944 – 1955 рр.
Любешівський, ф. Р-2053, 51 спр., 1946 – 1957 рр.
Любомльський, ф. Р-1129, 41 спр., 1946 – 1957 рр.
Маневицький, ф. Р-636, 53 спр., 1944 – 1957 рр.
Оваднівський, ф. Р-2166, 61 спр., 1944 – 1957 рр.
Олицький, ф. Р-891, 73 спр., 1944 – 1955 рр.
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Рожищенський, ф. Р-523, 155 спр., 1944 – 1957 рр.
Сенкевичівський, ф. Р-1858, 21 спр., 1946 – 1952 рр.
Теремнівський, ф. Р-778, 44 спр., 1944 – 1953 рр.
Торчинський, ф. Р-470, 23 спр., 1944 – 1955 рр.
Устилузький, ф. Р-1102, 20 спр., 1944 – 1948, 1951 – 1957 рр.
Цуманський, ф. Р-456, 66 спр., 1944 – 1955 рр.
Шацький, ф. Р-3220, 14 спр., 1945 – 1947 рр.
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-728, 25 спр., 1944 – 1948 рр.
Ковельський, ф. Р-1862, 29 спр., 1944 – 1957 рр.
Луцький, ф. Р-42, 255 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1957, 1976 – 2000 рр.

Утворені в грудні 1939 р. Відновили припинену в роки нацистської окупації 
діяльність згідно з наказом Волинського обласного відділу охорони здоров’я від 
14 квітня 1944 р. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 червня 
1957 р. № 571 та рішення облвиконкому від 8 червня 1957 р. № 506 були лікві-
довані відділи охорони здоров’я виконкомів районних Рад депутатів трудящих. 
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР з червня 1957 р. їх функ-
ції передані центральним районним лікарням. 
Відповідно до рішення облвиконкому від 13.11.1976 р. № 406 був створений від-
діл охорони здоров’я Луцького міськвиконкому, з 24 червня 1998 р. – управління 
охорони здоров’я Луцького міськвиконкому. Підпорядковувались Волинському 
обласному відділу охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я УРСР. Ке-
рували роботою районних і сільських лікарень, поліклінік, фельдшерсько-аку-
шерських пунктів.

Накази Народного комісаріату охорони здоров’я, Міністерства охорони 
здоров’я УРСР та директивні вказівки обласного, міських та районних відділів 
охорони здоров’я. Протоколи зборів медичних працівників Ковельського місь-
кого відділу охорони здоров’я (1949 – 1951). Паспорти лікувальних установ 
Оваднівського району (1951 – 1952). Накази з особового складу. Інформації 
відділу охорони здоров’я облвиконкому про медичне обслуговування допри-
зовників і заходи з оздоровлення дітей. План розширення лікувальної мережі 
в м. Луцьку (1941). Плани медико-санітарного обслуговування населення в 
районних відділах охорони здоров’я (1945 – 1946), протиепідемічних робіт по 
Луцькому району (1953 – 1955), плани-звіти роботи комітету Червоного Хреста 
і Червоного півмісяця Колківського району (1945 – 1946). Дані про розгортання 
мережі медичних установ області. Акти про збитки, заподіяні нацистськими 
загарбниками установам охорони здоров’я Колківського (1945), Теремнівсь-
кого (1946 – 1951) районів. Плани медично-санітарного обслуговування насе-
лення. План розширення лікувальної мережі в м. Луцьку (1941). Інструкції, 
текстові і статистичні звіти про роботу районних та міських відділів охорони 
здоров’я. Листування з обласним відділом охорони здоров’я про стан охорони 
здоров’я населення, боротьбу з інфекційними хворобами, охорону материнства 
і дитинства. Списки працівників районних відділів охорони здоров’я (1945). 
Кошториси видатків, штатні розписи та бухгалтерські звіти. Документи про 
роботу профспілкової організації.



558

Державний архів Волинської області

Аптечне управління Волинської обласної державної адміністрації, 
м. Луцьк
Ф. Р-421, 1363 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1940 р. розпочала роботу Волинська обласна філія Головного аптечного уп-
равління Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР. Відповідно до розпо-
рядження Ради Народних Комісарів УРСР від 29 червня 1944 р. № 615 було 
поновлено роботу Волинського обласного аптечного управління Головного ап-
течного управління Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, з 1946 р. – 
Міністерства охорони здоров’я УРСР. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР від 27 липня 1960 р. № 1213 «Про передачу обласних аптекоуправлінь у 
підпорядкування відділів охорони здоров’я облвиконкомів» та згідно з рішенням 
виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 15 серпня 1960 р. 
№ 810 з 1 вересня 1960 р. обласне аптечне управління передано в підпорядку-
вання відділу охорони здоров’я виконкому обласної Ради депутатів трудящих. 
Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1976 р. № 94, відповід-
но до наказу Волинського обласного відділу охорони здоров’я від 31 березня 
1976 р. № 147 обласне аптечне управління передано у підпорядкування вико-
навчого комітету обласної Ради депутатів трудящих. Відповідно до постанови 
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1988 р. № 281 та 
згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів від 5 жовтня 1988 р. № 7/2 
було ліквідоване аптечне управління виконавчого комітету обласної Ради народ-
них депутатів і створено на базі його закладів і організацій обласне виробниче 
об’єднання «Фармація». Відповідно до рішення Луцького міськвиконкому від 
16 квітня 1992 р. № 153 – Корпорація «Фармація» Волинської області. Відповід-
но до рішення Волинської обласної Ради від 10 лютого 1995 р. № 3/10 утворено 
аптечне управління Волинського облвиконкому, згідно з розпорядженням Во-
линської обласної державної адміністрації від 9 січня 1996 р. №10 – аптечне 
управління облдержадміністрації. Згідно з наказом від 20 липня 1995 р. № 33 
корпорація «Фармація» припинила своє функціонування у зв’язку з реоргані-
зацією і створенням державної фармацевтичної інспекції аптечного управління 
облвиконкому. Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 
від 19 травня 1998 р. № 243 «Про ліквідацію державної фармацевтичної інс-
пекції та створення обласної лабораторії з аналізу якості лікарських засобів» 
з 1 червня 1998 р. ліквідовано державну фармацевтичну інспекцію аптечного 
управління облдержадміністрації.
Забезпечувало всебічний розвиток та удосконалення структури аптечної мережі, 
своєчасне і високоякісне забезпечення населення і лікувально-профілактичних 
закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 12 червня 
1998 р. «Про управління аптечними закладами та передачу майна аптечного уп-
равління облдержадміністрації» аптечне управління облдержадміністрації лікві-
довано, а його функції покладено на фармацевтичний відділ управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації.

Накази, рішення облвиконкому, директивні вказівки Головного аптечно-
го управління. Положення про аптечне управління. Протоколи засідань колегії 
і виробничих нарад. Статут об’єднання «Фармація». Документи про створення 
корпорації «Фармація» (1992). Паспорти аптечних установ. Накази з основної 
діяльності. Документи (наказ, графіки роботи) про наявність і розширення ап-
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течної мережі, про обмін досвідом аптечних установ області (1962 – 1966), про 
перехід на п’ятиденну робочу неділю, про охорону праці та техніку безпеки 
(1968, 1969), про роботу аптек-шкіл передового досвіду (1969). Листування 
з Головним аптечним управлінням Міністерства охорони здоров’я УРСР про 
роботу аптечної мережі області. Зведені статистичні звіти, довідки про фінан-
сово-господарську діяльність аптечних установ, про чисельність працівників 
апарату і аптечного управління, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти, акти 
ревізії фінансово-господарської діяльності. Документи про соціалістичне зма-
гання, про навчально-практичні конференції аптечних працівників. Документи 
про роботу профспілкової організації.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк
Ф. Р-427, 2595 спр., 1942, 1943, 1945 – 1999 рр. Описи. Каталог. Рос., 
укр. мови.
Утворена в 1939 р. Відновила свою діяльність у червні 1944 р відповідно до пос-
танови обласної Ради депутатів трудящих від 27 червня 1944 р. № 101 «Про за-
твердження мережі медичних установ по звільнених від німецьких загарбників 
районах Волинської області». В лікарні діяло 19 відділень і функціонувало 10 
спеціалізованих центрів, які здійснювали організаційно-методичне керівництво 
відповідною спецслужбою в районах. Згідно з пунктом 15 наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 2 квітня 1992 р. № 53 та відповідно до наказу 
управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації від 
23 липня 1992 р. № 870/137 «Про організацію в м. Луцьку філіалу факульте-
ту вдосконалення лікарів і провізорів Львівського медінституту для підготовки 
інтернів» і з метою раціонального використання клінічних баз інтернатури Во-
линської області та підвищення якості підготовки спеціалістів з 1 серпня 1992 р. 
в м. Луцьку організовано філіал факультету вдосконалення лікарів і провізорів. 
Підготовка інтернів відбувалася з таких спеціальностей: терапія, хірургія, аку-
шерство-гінекологія, педіатрія, терапевтична стоматологія, відповідно до цього 
Волинській обласній лікарні надано статус клінічної установи. Підпорядкову-
валась відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1 червня 1992 р. – управлін-
ню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – управлінню охорони 
здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управлінню охорони здоров’я облдержад-
міністрації, з 16 листопада 1998 р. – головному управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації.
Надавала поліклінічну та стаціонарну медичну допомогу населенню області; 
координувала лікувально-профілактичну і організаційно-методичну роботу лі-
кувально-профілактичних закладів області; вивчала та узагальнювала досвід 
роботи передових лікувально-профілактичних закладів.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охорони 
здоров’я. Інформації, довідки Міністерства охорони здоров’я про роботу ліку-
вально-профілактичних установ. Протоколи виробничих зборів і конференцій 
медпрацівників. Паспорти лікувальних установ. Документи (статут, листи, звер-
нення, анкети, реєстраційні картки делегатів установчої конференції) Українсь-
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кого лікарського товариства Волині (1991 – 1993, 1995). Накази з основної діяль-
ності. Інформації про роботу відділення екстреної і планово-консультативної 
медичної допомоги, обмін досвідом із зарубіжними країнами. Документи (про-
грама, плани) обласної науково-практичної конференції. Довідки про результати 
роботи лікувальних установ області, про стан та заходи дальшого удосконалення 
організаційно-методичної роботи. Документи (плани, доповіді, довідки) облас-
ної конференції з обміну досвідом фельдшерсько-акушерських пунктів (1962), а 
також серед лікарів області. Огляд 4-ї науково-практичної конференції хірургів 
області (1957). Документи про медичне обслуговування інвалідів Великої Віт-
чизняної війни і громадянської війни. План організаційних заходів зі зниження 
інфекційних захворювань в області (1965). Акти документальної ревізії фінансо-
во-господарської діяльності. Статистичні звіти, річні бухгалтерські звіти. Річні 
звіти міських і районних лікарень, пологових будинків і консультацій, дитячих 
лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів і розроблені таблиці до них. Штат-
ні розписи, кошториси адміністративно-господарських видатків і касові плани. 
Документи про роботу профспілкової організації.

Міські лікарні
3 фонди, 833 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Ковельська, ф. Р-1861, 483 спр., 1949 – 1998 рр.
Луцька № 2, ф. Р-2366, 41 спр., 1944 – 1954 рр.
Нововолинська, ф. Р-2735, 309 спр., 1953 – 1998 рр.

Ковельська об’єднана міська лікарня розпочала діяльність у 1949 р. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів СРСР від 12 листопада 1964 р. № 928, згідно з 
наказом Волинського обласного відділу охорони здоров’я від 25 вересня 1965 р. 
№ 1163 Ковельську міську лікарню з 20 вересня 1965 р. іменували Централь-
на лікарня м. Ковеля. Згідно з наказом обласного відділу охорони здоров’я від 
28 грудня 1965 р. № 1603 – Ковельська центральна районна лікарня. З 22 грудня 
1992 р. – Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання управ-
ління охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – управління охорони 
здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управління охорони здоров’я облдержад-
міністрації, з 16 листопада 1998 р. – головного управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації.
Луцька міська лікарня № 2 розпочала діяльність у 1944 р. Відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я УРСР від 26 серпня 1965 р. № 407, згідно з нака-
зом обласного відділу охорони здоров’я від 25 вересня 1965 р. № 1163 та наказу 
Луцького міського лікувального об’єднання від 13 жовтня 1965 р. № 188 Луцьку 
міську лікарню № 2 перейменовано на Центральну лікарню м. Луцька.
Лікарня міста Нововолинська розпочала діяльність у 1953 р. Згідно з рішенням 
Нововолинського міськвиконкому від 26 грудня 1960 р. № 385 – Медсанчас-
тина міста Нововолинська. Відповідно до рішення виконкому Нововолинської 
міської Ради народних депутатів від 20 лютого 1987 р. № 43 реорганізовано у 
Нововолинську центральну міську лікарню.
Підпорядковувались Міністерству охорони здоров’я України. Здійснювали 
керівництво лікувальними фельдшерсько-акушерськими пунктами, надавали 
санітарно-профілактичну допомогу населенню, проводили заходи із запобіган-
ня і ліквідації захворювань у містах.
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Накази, розпорядження, рішення обласного і міського відділів охорони 
здоров’я, головного лікаря. Протоколи зборів оперативних нарад, виробничих 
нарад, засідань ради медичних сестер, клінікопатологоанатомічних конферен-
цій (1962, 1963). Статут Ковельського міськрайонного територіального медич-
ного об’єднання (1997). Плани основних організаційних заходів лікувальних 
установ, протитуберкульозних заходів. Інформації і довідки про роботу ліка-
рень. Лікарські паспорти дільниць Луцької міської лікарні. Накази з основної 
діяльності. Документи (доповіді, інформації) про роботу зубопротезного ка-
бінету (1946 – 1961), медичної ради лікарні. Листування з обласним відділом 
охорони здоров’я про роботу лікарень. Списки кращих медпрацівників області 
(1971). Журнали обліку смертності. Журнали прийому хворих на стаціонарне 
лікування. Плани роботи, статистичні звіти, річні бухгалтерські звіти. Штатні 
розписи і кошториси адміністративно-господарських видатків. Документи про 
роботу профспілкової організації.

Центральні районні лікарні (ЦРЛ)
22 фонди, 3950 спр., 1944 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Берестечківська, ф. Р-1902, 42 спр., 1947 – 1954 рр.
Володимир-Волинська, ф. Р-721, 344 спр., 1951 – 1996 рр.
Голобська № 2, ф. Р-2667, 267 спр., 1946 – 1979, 1983 – 1998 рр.
Горохівська, ф. Р-1456, 456 спр., 1944 – 1990 рр.
Жовтнева, ф. Р-2960, 48 спр., 1958 – 1974 рр.
Іваничівська, ф. Р-3007, 154 спр., 1954 – 1975, 1985 – 1997 рр. 
Камінь-Каширська, ф. Р-3272, 140 спр., 1960 – 1966, 1968 – 1994 рр.
Ківерцівська, ф. Р-3412, 211 спр., 1945 – 1950, 1957 – 1991 рр.
Колківська, ф. Р-514, 41 спр., 1946 – 1957 рр.
Локачинська, ф. Р-2123, 193 спр., 1948 – 1949, 1951 – 1994 рр.
Луківська, ф. Р-3024, 48 спр., 1945 – 1955 рр.
Луцька, ф. Р-2269, 262 спр., 1952 – 1955, 1957 – 1958, 1960 – 1995 рр.
Любешівська, ф. Р-2363, 103 спр., 1948, 1950, 1952 – 1967, 1969 – 1971, 1974 
– 1993 рр.
Любомльська, ф. Р-488, 280 спр., 1944 – 1994 рр.
Маневицька, ф. Р-637, 325 спр., 1945 – 1996 рр.
Олицька, ф. Р-901, 29 спр., 1949 – 1952 рр.
Ратнівська, ф. Р-436, 184 спр., 1944 – 1948, 1958 – 1998 рр.
Рожищенська, ф. Р-524, 309 спр., 1947 – 1998 рр.
Старовижівська, ф. Р-2909, 215 спр., 1951 – 1962, 1964 – 1998 рр. 
Теремнівська, ф. Р-3094, 43 спр., 1948 – 1953 рр.
Турійська, ф. Р-2987, 239 спр., 1954 – 1997 рр.
Цуманська, ф. Р-453, 17 спр., 1944 – 1948 рр.

Відповідно до постанови виконкому Волинської обласної Ради депутатів тру-
дящих від 27 червня 1944 р. «Про затвердження мережі медичних установ 
по районах Волинської області, звільнених від німецьких загарбників» утво-
рені районні лікарні. Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 
23 січня 1963 р. № 74-р, згідно з наказом Волинського обласного відділу охо-
рони здоров’я від 5 лютого 1963 р. № 134 «Про організацію керівництва охо-
роною здоров’я в зв’язку з укомплектуванням сільських районів Волинської 
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області» затверджено Володимир-Волинську, Горохівську, Камінь-Каширську, 
Ківерцівську, Любомльську, Рожищенську, Турійську центральні районні лі-
карні. Відповідно до наказу Волинського обласного відділу охорони здоров’я 
від 27 січня 1965 р. № 76 «Про організацію керівництва охороною здоров’я в 
зв’язку з укомплектуванням сільських районів Волинської області» затверджено 
Локачинську, Любешівську, Маневицьку, Ратнівську центральні районні лікарні. 
З 1967 р. – Іваничівська, Луцька, Старовижівська центральні районні лікарні. 
Районним лікарням ліквідованих районів присвоювалась порядкова нумерація. 
Підпорядковувались відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1 червня 1992 р. 
– управлінню охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, 
з 1994 р. – управління охорони здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації.
Здійснювали керівництво лікувальними фельдшерсько-акушерськими пункта-
ми, надавали санітарно-профілактичну допомогу населенню, проводили заходи 
із запобігання і ліквідації захворювань у районах.

Накази, розпорядження, директивні вказівки відділу охорони здоров’я, 
рішення виконкомів районних Рад депутатів трудящих. Протоколи виробничих 
зборів і засідань медичної ради. Паспорт Голобської районної лікарні № 2 (1993 
– 1998). Статут Маневицької центральної районної лікарні (1992). Протоколи 
патологоанатомічних конференцій. Накази з основної діяльності. Комплексні 
плани і плани основних організаційних заходів. Накази з особового складу. 
Інформації і довідки про роботу лікувально-профілактичних установ області. 
Документи Теремнівської районної ветеринарної лікарні (1944 – 1945, 1947 
– 1952). Документи (списки, пояснювальні записки) про стан педіатричної ро-
боти по Володимир-Волинській районній лікарні. Журнали реєстрації хворих, 
прийнятих на стаціонарне лікування. Листування з обласним відділом охорони 
здоров’я про роботу центральних районних лікарень. Річні статистичні звіти, 
баланси, текстові звіти, акти документальної ревізії фінансово-господарської 
діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських вит-
рат. Документи профкому.

Волинська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Луцьк
Ф. Р-3481, 117 спр., 1987 – 1996 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказу обласного відділу охорони здоров’я від 4 вересня 1986 р. 
№ 321/од «Про організацію Волинської обласної дитячої лікарні та приведення 
до діючих нормативів лікарняних ліжок у лікпрофустановах м. Луцька» з 1 січня 
1987 р. організовано обласну дитячу лікарню в м. Луцьку на 405 ліжок. З метою 
раціонального використання клінічних баз інтернатури Волинської області та 
підвищення якості підготовки спеціалістів у відповідності з пунктом 15 наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 2 квітня 1992 р. № 53 та відповід-
но до наказу управління охорони здоров’я Волинської обласної адміністрації і 
Львівського медичного інституту, згідно з наказом обласної дитячої лікарні від 
5 січня 1993 р. № 1 «Про організацію в м. Луцьку філіалу факультету вдоскона-
лення лікарів і провізорів Львівського медінституту для підготовки інтернів» у 
зв’язку з організацією в м. Луцьку філіалу факультету вдосконалення лікарів і 
провізорів надано статус клінічної установи Волинській обласній дитячій лікар-
ні з 1 січня 1993 р. Підпорядковувалась відділу охорони здоров’я облвиконкому, 
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з 1 червня 1992 р. – управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 
р. – управлінню охорони здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації.
Волинська обласна дитяча лікарня здійснювала організаційно-методичну і ви-
сококваліфіковану спеціалізовану допомогу дітям, вивчала та узагальнювала 
досвід роботи передових лікувально-профілактичних закладів.
Відповідно до наказу управління охорони здоров’я від 3 лютого 1997 р. № 15/оф 
– Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання управління охо-
рони здоров’я облдержадміністрації.

Накази, рішення медичної ради, інформації, довідки обласного відділу 
охорони здоров’я про надання лікарської допомоги дітям. Протоколи засідань 
лікарняної Ради, засідань товариського суду. Накази з основної діяльності. Ін-
формації і довідки обласному відділу охорони здоров’я про стан стаціонарного 
лікування дітей, смертність немовлят. Документи (акти, довідки, звіти) про ро-
боту групи народного контролю. Річні плани роботи лікарні. Зведені дані про 
результати профілактичних оглядів дітей, про контингент дітей-інвалідів віком 
до 16 років, про причини тимчасової непрацездатності. Річні статистичні зві-
ти. Бухгалтерські звіти. Кошториси і штатні розписи. Документи (положення, 
умови, довідки) про соцзмагання. Протоколи засідань профкому.

Луцька дитяча лікарня, м. Луцьк
Ф. Р-674, 105 спр., 1944 – 1968 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Почала роботу у 1944 р. як Луцька дитяча поліклініка. З 1950 р. продовжила 
роботу як Луцька дитяча лікарня з підпорядкуванням Луцькому міському лі-
кувальному об’єднанню. Надавала стаціонарну і поліклінічну допомогу дітям, 
вивчала, узагальнювала, розповсюджувала передовий досвід роботи медичних 
закладів.

Накази, рішення, директивні вказівки відділу охорони здоров’я облвикон-
кому, міськвиконкому, Луцького міського лікувального об’єднання. Тарифіка-
ційний список працівників лікарні (1952). Листування з Міністерством охорони 
здоров’я УРСР, міським лікувальним об’єднанням з питань медичного обслу-
говування населення. Історії хвороби дітей (1931 – 1943). Інформації, довідки, 
листування з Луцьким міським лікувальним об’єднанням про роботу дитячої 
лікарні. Місячні статистичні звіти. Річні бухгалтерські звіти. Штатні розписи, 
кошториси видатків. Протоколи загальних зборів, засідань профкому.

Луцьке міське лікувальне об’єднання, м. Луцьк
Ф. Р-2607, 83 спр., 1958 – 1969 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Розпочало роботу в 1958 р. Підпорядковувалось відділу охорони здоров’я місь-
квиконкому. Керувало роботою лікувальних закладів міста з наданням стаціо-
нарної та поліклінічної медичної допомоги населенню.

Накази, розпорядження міськвиконкому, Луцького міського лікуваль-
ного об’єднання, Центральної районної лікарні. Протоколи засідань головних 
лікарів міських лікувально-профілактичних установ. Накази головного лікаря 
Центральної міської лікарні з основної діяльності. Плани роботи основних ор-
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ганізаційних заходів щодо покращення медичного обслуговування населення, 
удосконалення та спеціалізації лікарів в інститутах і на місцевих базах в розрізі 
лікувально-профілактичних установ. Тарифікаційні списки медичних праців-
ників Луцької міської лікарні № 2 (1958), Луцької дитячої лікарні, інфекційної 
лікарні. Довідки про роботу міських лікувальних установ з медичного обслуго-
вування населення міста. Інформація про медичну мережу міста (1959). Квар-
тальні плани роботи. Річні звіти про роботу міського лікувального об’єднання. 
Штатні розписи, кошториси видатків.

Волинський обласний сільськогосподарський санаторій 
«Лісова пісня», с. Гаївка Шацького району Волинської області
Ф. Р-2843, 247 спр., 1965 – 1999 рр. Опис. Рос., укр. мови.

Відповідно до рішення виконкому Любомльської районної Ради депутатів тру-
дящих від 20 квітня 1965 р. № 129 затверджено акт вибору в натурі земельної 
ділянки під будівництво міжколгоспного будинку відпочинку колгоспників на 
березі озера Пісочне від 14 квітня 1965 р. Згідно з рішенням виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих від 21 березня 1967 р. № 149 затверджено Положення 
про Волинський обласний міжколгоспний будинок відпочинку. Відповідно до 
рішення облвиконкому від 23 лютого 1968 р. № 80 «Про розширення обласно-
го міжколгоспного будинку відпочинку «Лісова пісня» і перетворення його в 
будинок санаторного типу» обласний міжколгоспний будинок відпочинку «Лі-
сова пісня» перетворено в будинок відпочинку санаторного типу. Відповідно до 
постанови обласної Ради колгоспів від 2 грудня 1970 р. і рішення виконкому 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих від 29 січня 1971 р. № 31 «Про 
обласний міжколгоспний санаторій “Лісова пісня”» обласний міжколгоспний 
будинок відпочинку «Лісова пісня» перепрофільовано у Волинський обласний 
міжколгоспний санаторій «Лісова пісня» на 250 місць з багатопрофільним на-
прямком. З 1998 р. – Волинський обласний сільськогосподарський санаторій 
«Лісова пісня». Підпорядковувався відділу міжколгоспних підсобних підпри-
ємств і лісгоспів Волинського обласного управління сільського господарства, 
з 1986 р. – Волинському обласному об’єднанню міжколгоспних і колгоспних 
здравниць «Волиньколгоспздравниця» Волинського агропромислового коміте-
ту. Здійснював оздоровлення і культурний відпочинок працівників галузей сіль-
ського господарства.

Накази, рішення, розпорядження виконкому Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих, обласного управління сільського господарства. Положен-
ня про Волинський обласний міжколгоспний будинок відпочинку (1967). Ста-
тут Волинського обласного міжколгоспного санаторію «Лісова пісня» (1973). 
Постанови, протоколи засідань Ради Волинського обласного міжколгоспного 
будинку відпочинку «Лісова пісня». Накази головного лікаря санаторію з ос-
новної діяльності. Плани лікувально-профілактичної роботи, комплексні пла-
ни роботи, річні звіти про медичну діяльність санаторію. План заходів Волин-
ського обласного міжколгоспного санаторію. Акт огляду земельних ділянок під 
будівництво міжколгоспного будинку відпочинку (1965). Документи про роботу 
Ради медичних сестер санаторію (плани, протоколи, довідки), про роботу гру-
пи народного контролю (протоколи, акти). Аналіз роботи планово-фінансової 
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діяльності. Інформації про оздоровлення колгоспників у санаторії. Статистич-
ні звіти. Річні бухгалтерські звіти. Титульні списки капітальних робіт. Штатні 
розписи адміністративно-керівного і обслуговуючого персоналу, кошториси 
видатків. Протоколи зборів, засідань місцевого комітету профспілки.

Волинський обласний туберкульозний санаторій «Любомль», 
с. Замлиння Любомльського району Волинської області
Ф. Р-2412, 73 спр., 1954 – 1965 рр. Опис. Рос., укр. мови.
З 1954 р. розпочав діяльність Волинський обласний туберкульозний санаторій 
«Любомль». Підпорядковувався відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Волинської обласної Ради депутатів трудящих. Здійснював стаціонарне лікуван-
ня та оздоровлення населення області. 

Накази, рішення обласного відділу охорони здоров’я, Любомльського 
райвиконкому про роботу туберкульозного санаторію. Листування з облас-
ним відділом охорони здоров’я, райфінвідділом, Любомльською центральною 
районною лікарнею про фінансово-господарську діяльність санаторію. Акти 
ревізій фінансово-господарської діяльності санаторію. Списки працівників са-
наторію (1964). Статистичні звіти. Штатні розписи, річні бухгалтерські звіти. 
Кошториси адміністративно-господарських видатків.

Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція, м. Луцьк
Ф. Р-23, 2362 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У жовтні 1939 р. утворена обласна санітарна станція відділу охорони здоров’я 
облвиконкому. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 
3 березня 1944 р. і Волинського обласного відділу охорони здоров’я від 14 бе-
резня 1944 р. відновила свою роботу як Волинська обласна санітарно-епідеміо-
логічна станція відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих. Згідно з наказом Волинського обласного від-
ділу охорони здоров’я від 22 грудня 1954 р. № 1214 Волинську обласну санітар-
но-епідеміологічну станцію об’єднано з обласною санітарною інспекцією та об-
ласною малярійною станцією і утворено відділи: епідеміологічний, санітарний, 
паразитологічний, особливо небезпечних інфекцій і санітарно-бактеріологічну 
лабораторію. Підпорядковувалася відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 
1 червня 1992 р. – управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. 
– управління охорони здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації, з 16 листопада 1998 р. – головному управлінню 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Здійснювала нагляд за санітарним станом підприємств, установ, житлових і ад-
міністративних будинків, додержанням санітарно-гігієнічних норм і правил при 
проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів районного та міського підпо-
рядкування, вивчала санітарний стан територій, інфекційних та професійних 
захворювань.

Накази, рішення Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, Народ-
ного комісаріату лісової промисловості УРСР, рішення колегії Міністерства 
охорони здоров’я УРСР, облвиконкому, обласного відділу охорони здоров’я. 
Протоколи загальних зборів працівників обласної санітарно-епідеміологічної 
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станції. Положення про Волинську обласну санітарно-епідеміологічну стан-
цію (1988). Накази головного лікаря з основної діяльності. Паспорти район-
них санепідстанцій. Доповідна записка облздороввідділу про роботу обласної 
санітарної станції (1940). Інформації Міністерству охорони здоров’я України, 
Українському центру держсанепіднагляду про стан гігієни дітей і підлітків, 
головному державному санітарному лікарю України про санітарно-епідеміо-
логічний стан в області. Журнали обліку бактеріологічної діагностики (1972 
– 1974). План спільної санітарно-профілактичної роботи обласного комітету 
Червоного Хреста, облздороввідділу з обласною санітарно-епідеміологічною 
станцією. Комплексний план заходів зі зниження інфекційних захворювань в 
області, протиепідемічних і профілактичних заходів боротьби з бруцельозом, 
гострими кишковими захворюваннями (1957), боротьби з малярією, гельмін-
тозами (1958 – 1960), особливо небезпечними хворобами (1960), плани нау-
ково-практичних робіт. Дані про захворювання сибірською виразкою по Во-
линській області за 1946 – 1956 рр. Реєстраційні картки медичних працівників 
м. Луцька (1941). Особові справи (довідки, заяви, списки, екзаменаційні листи) 
працівників станції (1939 – 1941). Списки санітарних уповноважених у райо-
нах області (1941). Річні звіти районних санітарних інспекцій (1940 – 1941). 
Листування з Президією Академії наук СРСР та інститутом зоології з питан-
ня створення журналу «Советская паразитология» (1961). Квартальні, місячні 
звіти про інфекційні захворювання в районах області. Статистичні звіти. Річні 
кон’юнктурні огляди районів. Фінансові звіти і кошториси. Штатні розписи 
обласної санепідстанції, райсанепідстанцій. Протоколи засідань профкому.

Волинська обласна станція переливання крові, м. Луцьк
Ф. Р-466, 633 спр., 1945 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови.
У 1945 році розпочала діяльність Волинська обласна станція переливання крові 
відділу охорони здоров’я облвиконкому. Обласна станція переливання крові 
3 категорії  затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 4 бе-
резня 1965 р. № 135 та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
УРСР від 22 лютого 1972 р. № 13 та листа Міністерства охорони здоров’я СРСР 
від 15 квітня 1967 р. № 01-23/3. Підпорядковувалась відділу охорони здоров’я 
облвиконкому, з 1 червня 1992 р. – управлінню охорони здоров’я облдержад-
міністрації, з 1994 р. – управління охорони здоров’я облвиконкому, з 1995 р. 
– управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
Забезпечувала лікувальні заклади компонентами та препаратами крові, комп-
лектування кадрів донорів, забезпечувала інфекційну безпеку донорської крові 
та її компонентів, проведення донорського плазмаферезу, клінічне, біохімічне, 
серологічне обстеження заготовленої крові.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охорони 
здоров’я. Протоколи обласних зборів хірургів (1955), засідання наукової Ради. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. Акти обстеження стану роботи 
обласної станції переливання крові і районних пунктів переливання крові. Ма-
теріали (накази, плани, програми) про підвищення ділової кваліфікації медич-
них кадрів (1964, 1967). Інформація про хід виконання плану основних органі-



567

Розділ ІІІ.Фонди періоду Радянської доби та незалежної України 

заційних заходів по службі крові (1958). Доповідь головного лікаря «Службі 
крові Волині – 25 років» (1969). План заходів із впровадження досягнень на-
уки, практики і передового досвіду (1970 – 1975). Довідки, плани і звіти з охо-
рони праці і техніки безпеки. Наукові праці щодо застосування крові і плазми 
(1956, 1957), з проблем синтетичних замінників крові (1959). Документи про 
соціалістичні змагання між Волинською та Рівненською обласними станціями 
переливання крові. Комплексна програма «Здоров’я» обласної станції перели-
вання крові (1986 – 1990). Листування з Міністерством охорони здоров’я УРСР, 
Львівським і Київським науково-дослідними інститутами переливання крові з 
питань основної діяльності охорони здоров’я УРСР. Річні плани, звіти, довідки 
з комплектування кадрів добровільних донорів і лікарів. Квартальні плани ро-
боти відділень станції переливання крові. Річні звіти про роботу районних від-
ділень крові. Штатні розписи і акти документально-господарської діяльності, 
кошториси. Протоколи засідань профкому.

Волинське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Луцьк
Ф. Р-932, 233 спр., 1945 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказу Волинського обласного відділу охорони здоров’я від 
14 грудня 1945 року розпочало діяльність Волинське обласне бюро судово-ме-
дичної експертизи відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1 червня 1992 р. 
– управління охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – управління 
охорони здоров’я облвиконкому, з 1995 р. – управління охорони здоров’я обл-
держадміністрації, з 16 листопада 1998 року – головного управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації. Підпорядковувалося Республіканському бюро 
судово-медичної експертизи при Міністерстві охорони здоров’я УРСР, з 1995 р. 
– Головному бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я 
України. 
Основною діяльністю бюро було проведення судово-медичних експертиз, що 
призначались особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи 
судом з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, 
що містять інформацію про обставини справи.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, облздороввідділу. Накази 
начальника з основної діяльності. Плани роботи, звіти, довідки про діяльність 
обласного бюро, міжрайонних, районних відділень. Акти, протоколи судово-ме-
дичних обстежень живих осіб та трупів. Журнали реєстрації трупів, книги актів 
розтину трупів. Листування з управлінням головмедекспертизи, облздороввідді-
лом, установами та підприємствами. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу 
обласного бюро. Штатні розписи, кошториси видатків. Документи профкому.

Волинське обласне бюро медико-соціальної експертизи, м. Луцьк
Ф. Р-3521, 45 спр., 1993 – 1998 рр. Опис. Укр. мова.
Згідно з розпорядженням представника Президента України у Волинській об-
ласті від 27 травня 1992 року № 136 «Про організацію медико-соціальної екс-
пертизи, індивідуальної реабілітації та адаптації інвалідів у Волинській облас-
ті» та наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 1 червня 
1992 року № 109/од організоване Волинське обласне бюро медико-соціальної 
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експертизи управління охорони здоров’я облдержадміністрації в складі 9 меди-
ко-соціальних експертних комісій: Волинська обласна МСЕК, Луцька, Ковельсь-
ка, Камінь-Каширська, Нововолинська міжрайонні, кардіологічна, психоневро-
логічна, туберкульозна, Луцька міська МСЕКи. Підпорядковувалося з 1994 року 
– облвиконкому, з 1995 року – облдержадміністрації, з 16 листопада 1998 року 
– головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
Основною діяльністю бюро було визначення ступеня обмеження життєдіяль-
ності людини, причини, групу інвалідності; сприяло проведенню ефективних за-
ходів щодо профілактики інвалідності, координувало роботу міських, районних 
та міжрайонних медико-соціальних експертних комісій; надавало організацій-
но-методичну допомогу установам охорони здоров’я, здійснювало на договір-
них засадах з іншими підприємствами, установами та організаціями обмеження 
причин інвалідності.

Протоколи зборів трудового колективу. Документи про створення Во-
линського обласного бюро медико-соціальної експертизи (статут, інформація). 
Накази начальника з основної діяльності. Листування з Міністерством охорони 
здоров’я України, обласним управлінням охорони здоров’я про роботу бюро. 
Плани роботи обласного бюро медико-соціальної експертизи. Статистичні зві-
ти. Штатні розписи, кошториси видатків, річні бухгалтерські звіти.

Волинський обласний кардіологічний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-2499, 356 спр., 1962 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до наказу обласного відділу охорони здоров’я від 20 лютого 1962 р. 
№ 193 був утворений Волинський обласний кардіоревматологічний диспансер, 
з 1981 р. – Волинський обласний кардіологічний диспансер. Підпорядкову-
вався відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1992 р. – управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – управлінню 
охорони здоров’я облдержадміністрації з підпорядкуванням Міністерству охо-
рони здоров’я України.
Був організаційно-методичним, лікувально-діагностичним і консультативним 
центром боротьби із серцево-судинними захворюваннями та ревматизмом.
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 14 липня 1997 р. № 393 
та наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 15 липня 1997 р. 
№ 110/од «Про ліквідацію обласного кардіологічного диспансеру, що знаходить-
ся в обласній комунальній власності» було ліквідовано обласний кардіологічний 
диспансер. У зв’язку із закриттям обласного кардіологічного диспансеру на базі 
обласної клінічної лікарні від 20 серпня 1997 р. № 134/од створено кардіологіч-
не відділення.

Рішення медичної ради облздороввідділу. Протоколи засідань ради ме-
дичних сестер, лікарняної ради. Накази головного лікаря з основної діяльності 
(1985 – 1997). Положення про утворення обласного кардіоревматологічного 
диспансеру (1962). Документи (накази, списки учасників, протоколи, доповіді) 
обласної науково-практичної конференції з проблем ревматизму і серцево-су-
динної патології (1962). Плани роботи, санітарно-освітні заходи з профілактики 
захворювань серцево-судинної системи. Програми розвитку кардіоревматоло-
гічної служби в області. Доповідні записки, довідки про стан кардіоревмато-
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логічної служби в області. Звіти про роботу диспансеру. Звіти про чисельність 
і склад спеціалістів з вищою і середньою освітою. Статистичні звіти. Штатні 
розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-593, 727 спр., 1947 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Структура і штати Луцького туберкульозного диспансеру були закладені 1 лис-
топада 1926 р. Станом на 1 вересня 1939 р. Волинську область обслуговува-
ли тубдиспансери в містах Луцьку, Ковелі, Володимирі, Горохові, Любомлі. З 
1947 р. – Волинський обласний туберкульозний диспансер, з 1957 р. – Волинсь-
кий обласний протитуберкульозний диспансер.
Підпорядковувався відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1992 р. – управлін-
ню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. 
– облдержадміністрації, з 1998 р. – головному управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації. 
Був організаційно-методичним, лікувально-діагностичним і консультативним 
центром боротьби з туберкульозом.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охорони 
здоров’я. Накази головного лікаря з основної діяльності (1977 – 2001). Про-
токоли лікарських конференцій, засідань медичної ради. Паспорт облтубдис-
пансеру (1954). Доповідь головного лікаря облтубдиспансеру на ІІ конференції 
фтизіатрів (1953). Плани основних протитуберкульозних заходів. Документи 
(довідки, інформації перевірки стану боротьби з туберкульозом), складені на-
уково-дослідним протитуберкульозним інститутом м. Києва, а також доктором 
медичних наук Львівського НДІ туберкульозу Хомою А. М., працівниками з 
м. Нововолинська кандидатами медичних наук Мовчаном А. І. і Борисом В. М. 
(1971). Список протитуберкульозних установ області (1962). П’ятирічний план 
основних організаційних заходів протитуберкульозної служби в області (1971 
– 1975). Інформації облздороввідділу про виконання наказів щодо боротьби 
з туберкульозом в області. Листування з науково-дослідними установами про 
методи лікування і запобігання захворюванню туберкульозом. Зведені статис-
тичні і річні фінансові звіти, штатні розписи, кошториси витрат. Річні статис-
тичні звіти дитячого протитуберкульозного санаторію «Згорани». Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинська обласна психіатрична лікарня №1, м. Луцьк
Ф. Р-1505, 503 спр., 1955 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Згідно з рішеннями виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих 
від 25 березня 1955 р. № 272 «Про організацію психоневрологічної допомоги 
населенню області», від 27 червня 1955 р. № 589 була відкрита Волинська об-
ласна психоневрологічна лікарня, з квітня 1956 р. реорганізована в обласний 
психоневрологічний диспансер. Відповідно до наказу відділу охорони здоров’я 
від 7 січня 1976 р. № 7, у зв’язку із закінченням будівництва Луцької психіатрич-
ної лікарні, обласний психоневрологічний диспансер об’єднано з психіатрич-
ною лікарнею і утворено Волинську обласну психіатричну лікарню. З 1998 р. 
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– Волинська обласна психіатрична лікарня №1. Підпорядковувалася відділу 
охорони здоров’я облвиконкому, з 1992 р. – управлінню охорони здоров’я обл-
держадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержадміністрації, з 
1998 р. – головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Здійснювала організаційно-методичне, лікувально-діагностичне і консультатив-
не керівництво з надання психоневрологічної допомоги населенню області.

Накази, рішення Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу 
охорони здоров’я. Накази головного лікаря з основної діяльності (1982 – 1998). 
Документи (протоколи, постанови, акти та ін.) судово-медичної експертизи, 
про роботу лікарняної ради, ради медичних сестер, про стан психіатричної 
допомоги населенню області, про відбір дітей у спецшколи. Плани роботи, 
кон’юктурні огляди діяльності районних лікарень (акти, інформації, довідки). 
Списки медичних працівників. Текстовий звіт обласної психіатричної лікар-
ні в смт Олика (1976). Листування з облздороввідділом про роботу обласної 
психіатричної лікарні. Матеріали судово-психіатричних експертиз (постанови, 
акти). Статистичні звіти про захворюваність та контингенти хворих на психіч-
ні розлади. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. До-
кументи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-423, 601 спр., 1946-2001 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинський обласний венерологічний диспансер розпочав свою роботу в 1940 р. 
Тимчасово припиняв діяльність під час нацистської окупації Волинської облас-
ті. Поновив роботу в 1946 році як Волинський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер. Підпорядковувався відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1992 р. 
– управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, 
з 1995 р. – облдержадміністрації, з 1998 р. – головному управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації, з 2000 р. – управлінню охорони здоров’я обл-
держадміністрації.
Організовував та надавав кваліфіковану допомогу населенню при шкірно-вене-
рологічних захворюваннях, проводив спеціальний облік хворих венеричними та 
шкірними хворобами, здійснював зв’язок з периферійними диспансерами з питань 
виявлення джерел інфекцій та обстеження хворих, які потребують лікування.
Відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 
5 лютого 2001 р. № 19/од, згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 
1 лютого 2001 р. № 51 та наказом облшкірвендиспансеру від 7 лютого 2001 р. 
№ 4/ос з 7 квітня 2001 р. було ліквідовано Волинський обласний шкірно-вене-
рологічний диспансер.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охоро-
ни здоров’я. Накази головного лікаря з основної діяльності. Протоколи конфе-
ренцій лікарів шкірно-венерологічного диспансеру. Положення про обласний 
шкірно-венерологічний диспансер (1993). Доповідь завідуючого облвендис-
пансером на ІХ пленумі дермато-венерологічної комісії в м. Львові (1948). 
Акти обстеження і звіт Київського науково-дослідного дермато-венерологічно-
го інституту про діяльність венерологічної мережі області. Довідка Харківсь-
кого науково-дослідного інституту дерматології і венерології про надання дер-
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матовенерологічної допомоги населенню області (1968). Доповіді, методичні 
розробки про методи лікування шкірно-венерологічних захворювань, розроб-
лені лікарями диспансеру. Комплексні плани заходів боротьби з шкірними та 
венеричними захворюваннями. Перспективний план спеціалізації удоскона-
лення лікарів дерматовенерологічного профілю. Кон’юнктурні огляди район-
них венерологічних диспансерів і кабінетів. Зведені статистичні звіти, таблиці 
венеричних хвороб. Штатні розписи, кошториси витрат. Документи (протоко-
ли, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний онкологічний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-915, 424 спр., 1947 – 1999 рр. Опис. Рос., укр. мови.
У 1946 р. в обласній лікарні було відкрите онкологічне відділення. Відповідно 
до наказу обласного відділу охорони здоров’я від 25 лютого 1948 р. № 79 на базі 
обласної поліклініки був утворений Волинський обласний онкологічний диспан-
сер. Згідно з розпорядженням Луцького міськвиконкому від 1 квітня 1994 року 
№ 80-р – Державний лікувально-профілактичний заклад «Волинський облас-
ний онкологічний диспансер». Підпорядковувався відділу охорони здоров’я об-
лвиконкому, з 1992 р. – управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 
1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержадміністрації, з 1998 р. – головному 
управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації. 
Забезпечував кваліфікованою, спеціалізованою та поліклінічною допомогою на-
селення області, здійснював організаційно-методичне керівництво онкологічни-
ми відділеннями районних лікарень.

Накази Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу охоро-
ни здоров’я. Протоколи науково-практичних конференцій, виробничих нарад, 
засідань лікарняної ради, обласної протиракової комісії. Накази головного 
лікаря з основної діяльності. Плани роботи, плани заходів щодо покращення 
онкологічної допомоги населенню області. Інформації, довідки про розвиток 
онкологічної служби в області. Кон’юнктурні огляди діяльності онкологічних 
установ в області. Акти обстеження онкологічної мережі. Річні плани роботи 
про діяльність диспансеру. Тарифікаційні списки медичних працівників онко-
диспансеру. Журнали реєстрації онкологічних хворих. Статистичні звіти про 
захворюваність на злоякісні новоутворення. Річні звіти про роботу з кадрами. 
Штатні розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (про-
токоли, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-1506, 222 спр., 1950 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 31 жовтня 1949 р. № 5036 
і рішення облвиконкому від 25 січня 1950 р. № 75 було реорганізовано облас-
ний лікарсько-фізкультурний центр при міській поліклініці у Волинський об-
ласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Підпорядковувався відділу охорони 
здоров’я облвиконкому, з 1992 р. – управлінню охорони здоров’я облдержад-
міністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержадміністрації, з 1998 р. 
– головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
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Здійснював організаційно-методичне керівництво з медичного контролю за фі-
зичним вихованням населення, застосовував лікувальну фізкультуру в комплек-
сі лікувально-профілактичних заходів, диспансерне обслуговування провідних 
груп спортсменів, учнів юнацьких спортивних шкіл.
Відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 
25 вересня 1998 р. № 158/од «Про ліквідацію обласного лікарсько-фізкультур-
ного диспансеру» та згідно з розпорядженням Волинської обласної державної 
адміністрації від 21 вересня 1998 р. № 486 було ліквідовано обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер і відкрито відділення спортивної медицини.

Накази, рішення Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного відділу 
охорони здоров’я. Положення про лікарсько-фізкультурний диспансер. Прото-
коли засідань медичної ради (1994 – 1998). Накази головного лікаря з основ-
ної діяльності. Методичні розробки з лікувальної фізкультури. Тарифікаційні 
списки медпрацівників обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Плани 
роботи лікарсько-фізкультурного диспансеру. Списки рекордсменів спортив-
них товариств. Статистичні звіти. Річні звіти про роботу обласного диспансеру 
та районних лікарсько-фізкультурних диспансерів. Штатні розписи, коштори-
си витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) 
про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний ендокринологічний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-2387, 406 спр., 1951 – 1957, 1959 – 2000 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 31 жовтня 1949 р. № 5036 
«Про упорядкування мережі та встановлення єдиної номенклатури охорони 
здоров’я» і рішення облвиконкому від 25 січня 1950 р. № 75 було організовано 
Волинський обласний протизобний диспансер. У 1958 році був переведений в 
обласну лікарню. Згідно з рішенням виконкому Волинської обласної Ради де-
путатів трудящих від 16 травня 1959 р. № 529 відкрито обласний ендокриноло-
гічний диспансер І категорії на 25 ліжок. Відповідно до наказу відділу охорони 
здоров’я облвиконкому від 4 травня 1975 р. № 181 перейменовано у Волинський 
обласний протизобний диспансер. Відповідно до наказу Міністерства охорони 
здоров’я СРСР від 23 жовтня 1978 р. № 1000 та згідно з наказом відділу охорони 
здоров’я облвиконкому від 18 листопада 1987 р. № 437/од «Про зміну номенкла-
тури установ охорони здоров’я» назву Волинський обласний протизобний дис-
пансер з 1 грудня 1987 р. змінено на Волинський обласний ендокринологічний 
диспансер. Підпорядковувався відділу охорони здоров’я облвиконкому, з 1992 р. 
– управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, 
з 1995 р. – облдержадміністрації, з 1998 р. – головному управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації. 
Був організаційно-методичним, лікувально-діагностичним і консультативним 
центром боротьби з ендокринними захворюваннями.
Відповідно до наказу головного управління охорони здоров’я облдержадмініст-
рації від 22 грудня 1999 р. № 250/од «Про ліквідацію обласного ендокриноло-
гічного диспансеру» було ліквідовано обласний ендокринологічний диспансер, 
відповідно до наказу головного лікаря від 28 лютого 2000 р. № 35а створено 
ендокринологічне відділення.
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Накази, рішення колегії Міністерства охорони здоров’я УРСР, обласного 
відділу охорони здоров’я. Протоколи засідань ради медичних сестер. Положен-
ня про обласні протизобні диспансери і комітети (1954). Накази головного ліка-
ря з основної діяльності. Інформації, довідки відділу охорони здоров’я облви-
конкому про роботу диспансеру. Плани роботи, плани основних організаційних 
заходів диспансеру. Матеріали про відкриття і будівництво ендокринологічного 
диспансеру (1959 – 1964). Листування з Харківським науково-дослідним інсти-
тутом ендокринології та хімії гормонів з питань проведення наукових конфе-
ренцій, підвищення кваліфікації лікарів, обстеження ендокринологічної служ-
би області. Зведені річні текстові звіти про роботу ендокринологічної служби в 
області. Статистичні звіти обстеження розповсюдженості ендокринної патоло-
гії, про роботу ендокринологічних кабінетів у районах і містах області. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинський обласний наркологічний диспансер, м. Луцьк
Ф. Р-3359, 155 спр., 1980 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 19 травня 1978 р. № 293 
«Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом», 
розпорядження облвиконкому від 9 жовтня 1980 р. № 500-р та згідно з наказом 
обласного управління охорони здоров’я від 14 жовтня 1980 р. № 449/1-5 було 
відкрито Волинський обласний наркологічний диспансер. Згідно з наказом від-
ділу охорони здоров’я облвиконкому від 28 січня 1992 р. № 28/од – Волинське 
об’єднання медико-соціальної реабілітації. Відповідно до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 22 червня 1995 р. № 114 «Про затвердження пере-
ліку закладів охорони здоров’я, переліку лікарських посад і переліку фармацев-
тичних працівників», згідно з наказом управління охорони здоров’я від 29 трав-
ня 1998 р. № 88/од «Про перейменування установи» – Волинське об’єднання 
медико-соціальної реабілітації перейменовано на Волинський обласний нарко-
логічний диспансер.
Підпорядковувався облздороввідділу, з 1992 р. – управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації, з 1994 р. – облвиконкому, з 1995 р. – облдержадміністра-
ції, з 1998 р. – головному управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
Забезпечував спеціалізовану та консультативну наркологічну допомогу насе-
ленню, надавав районним та міським лікувально-профілактичним установам 
області організаційно-методичну допомогу з питань лікування та профілактики 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.

Статут Волинського об’єднання медико-соціальної реабілітації (1991). 
Накази головного лікаря з основної діяльності. Комплексні плани санітарно-
просвітницької роботи, плани основних організаційних заходів наркологічної 
служби. Статистичні показники роботи наркологічних установ області. Списки 
медичних працівників обласного наркологічного диспансеру. Статистичні звіти 
про захворюваність та контингент хворих на алкоголізм, наркоманію, токсико-
манію. Зведені річні звіти про роботу наркологічної служби в області. Штатні 
розписи, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ І ТУРИЗМ

Управління з питань фізичної культури і спорту 
Волинської обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-380, 1398 спр., 1944 – 1959, 1969 – 2004 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Комітет у справах фізкультури і спорту при виконкомі Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих розпочав свою діяльність у 1944 році. Згідно з постановами 
Ради Міністрів СРСР від 19 березня 1954 р. № 481, Ради Міністрів Української 
РСР від 8 травня 1954 р. № 621 – Комітет по фізичній культурі і спорту при 
Волинському облвиконкомі. Відповідно до постанови Центрального Комітету 
Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 23 січня 1959 р. № 112 з 
1 березня 1959 р. був ліквідований Комітет по фізичній культурі і спорту при об-
лвиконкомі та створено Волинську обласну раду Союзу спортивних товариств 
і організацій. Згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і 
Ради Міністрів Української РСР від 19 листопада 1968 р. № 591 був створений 
Комітет по фізичній культурі і спорту при облвиконкомі на базі обласної ради 
Союзу спортивних товариств і організацій УРСР. Відповідно до рішення облас-
ної Ради народних депутатів від 26 липня 1986 року № 6/3.4 – Комітет по фізич-
ній культурі і спорту Волинського облвиконкому. У зв’язку із створенням об-
ласної державної адміністрації припинено діяльність виконкому обласної Ради 
народних депутатів та згідно з рішенням обласної Ради народних депутатів від 
23 квітня 1992 р. № 9/13 було ліквідовано Комітет по фізичній культурі і спорту 
облвиконкому. Відповідно до розпорядження представника Президента України 
у Волинській області від 5 травня 1992 р. № 83 утворено Комітет у справах мо-
лоді, фізичної культури та спорту. Згідно з розпорядженням представника Пре-
зидента України у Волинській області від 27 травня 1992 р. № 138 переймено-
вано в Управління в справах молоді та спорту облдержадміністрації. Відповідно 
до рішення обласної ради від 2 листопада 1994 р. № 2/3 – Управління в справах 
молоді та спорту облвиконкому. Згідно з розпорядженням Волинської обласної 
державної адміністрації від 25 грудня 1995 р. № 232 – Управління у справах 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Від-
повідно до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 
9 січня 1996 року № 10 – Управління у справах молодіжної політики, фізичної 
культури, спорту і туризму облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням Во-
линської обласної державної адміністрації від 27 листопада 1996 рр. № 659 було 
ліквідовано Управління у справах молодіжної політики, фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації та створено Управління з фізичної культури, спор-
ту і туризму облдержадміністрації та відділ у справах сім’ї та молоді облдержад-
міністрації. З 1999 р. – Управління з питань фізичної культури та спорту обл-
держадміністрації, з 2000 р. – Управління з питань фізичної культури, спорту та 
туризму облдержадміністрації, з 2003 р. – Управління з питань фізичної культу-
ри і спорту облдержадміністрації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 травня 2005 р. № 328 та розпорядження облдержадміністрації від 
20 травня 2005 р. № 131 управління з питань фізичної культури і спорту обл-
держадміністрації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації 
реорганізовані в Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Головне завдання – вирішення проблем фізичної культури, спорту, туризму, за-
безпечення комплексного розвитку цих сфер. Проведення фестивалів, конкурсів, 
змагань, забезпечення участі спортсменів області у Всеукраїнських і міжнарод-
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них регіональних заходах. Організовує роботу школи вищої майстерності, цент-
ру інвалідного спорту Волині, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та ін.

Накази, рішення комітету і ради. Положення про обласний комітет, про 
управління фізичної культури, спорту і туризму (1955, 1997). Протоколи засі-
дань комітету по фізкультурі і спорту, президії обласної ради спортивних това-
риств і організацій. Документи (положення, протоколи, звіти та ін.) обласних 
конференцій, звітів-оглядів досягнень фізичної культури і спорту, спартакіад. 
Плани розвитку фізкультури і спорту в області.  Плани, звіти про роботу комі-
тетів області, про підготовку спортивних кадрів, здачу норм  за комплексами 
ГТО і БГТО, про проведення спортивних змагань, спартакіад. Статистичні і фі-
нансові звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу місцевого 
комітету профспілки.

Управління у справах сім’ї та молоді Волинської 
обласної державної адміністрації, м. Луцьк
Ф. Р-3517, 194 спр., 1997 – 2003 рр. Опис. Укр. мова.
Відділ у справах сім’ї та молоді Волинської обласної державної адміністрації 
було створено згідно з розпорядженням облдержадміністрації від 27 листопада 
1996 р. № 659. Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 27 січня 
1997 р. № 52 – Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
Забезпечувало реалізацію в області державної політики у сфері поліпшення 
становища сім’ї, заохочення материнства, забезпечення здорового всебічного 
розвитку молоді та дітей, здійснювало державну політику щодо соціального і 
правового захисту неповнолітніх.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 328 
та розпорядження облдержадміністрації від 20 травня 2005 р. № 131 управління 
з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, управління у спра-
вах сім’ї та молоді облдержадміністрації реорганізовані в управління у справах 
молоді та спорту облдержадміністрації.

Накази з основної діяльності. Документи (протоколи, постанови, довідки 
та ін.) засідань колегії, про роботу молодіжної ради. Положення про управління 
(1997 – 2001). Протоколи засідань експертної ради з розгляду проектів програми 
(заходів) молодіжних та дитячих громадських організацій, студентської ради, 
координаційної ради громадських жіночих організацій. Інформації, довідки 
про виконання комплексних програм, про проведення акцій, про запобігання 
дитячій злочинності, про становище багатодітних та неповних сімей, з питань 
національно-патріотичного виховання молоді. Обласна комплексна програма 
«Молодь Волині» на 2001 – 2003 рр. та інформації про її виконання. Рішення 
та інформації про підтримку студентів-сиріт та студентів-інвалідів. Документи 
(інформації, програми, положення та ін.) про фінансове сприяння в реалізації 
програм центру громадських молодіжних організацій Волині, про проведення 
обласних літературних конкурсів юних талантів, про виконання програм ро-
боти із сільською молоддю, про підготовку і проведення в області Дня матері. 
Творчі звіти молодіжних, дитячих, громадських жіночих організацій про свою 
діяльність. Перелік молодіжних та дитячих громадських організацій області. 
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Збірки поезій, каталоги виставок молодих обдарованих авторів. Штатні розпи-
си, кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти.

Волинська обласна рада спортивного товариства профспілок 
«Україна», м. Луцьк
Ф. Р-2361, 264 спр., 1960 – 1968, 1987 – 1998 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів 
Української РСР від 23 січня 1959 р. № 112 з 1 березня 1959 р. був ліквідований 
Комітет по фізичній культурі і спорту при облвиконкомі та створено Волинсь-
ку обласну раду Союзу спортивних товариств і організацій. Відповідно до пос-
танови Центрального комітету Компартії України і Ради Міністрів Української 
РСР від 19 листопада 1968 р. № 591 було ліквідовано обласну раду Союзу спор-
тивних товариств і організацій УРСР та створено Комітет по фізичній культурі 
і спорту при облвиконкомі. Згідно з постановами президій Української респуб-
ліканської ради профспілок від 6 квітня 1987 р. № 11-3 – 1 та обласної ради 
профспілок від 15 квітня 1987 р. № 11-5-3 було створено Волинську обласну 
раду Всесоюзного добровільного фізкультурно-спортивного товариства профс-
пілок на базі ліквідованих рад добровільних спортивних товариств «Авангард», 
«Буревісник», «Колос», «Спартак». Відповідно до постанови ІV пленуму Во-
линської обласної ради добровільного фізкультурно-спортивного товариства 
профспілок від 30 січня 1992 р. – Волинська обласна рада спортивного товарис-
тва профспілок «Україна».
Займалося організацією спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протоколи конференцій, пленумів, бюро, засідань президії. Розпоряд-
ження з основної діяльності (1960 – 1965, 1987 – 1998). Статут (1995). Плани, 
інформації, довідки про розвиток фізичної культури і спорту. Плани роботи та 
звіти про їх виконання. Документи (положення, протоколи, звіти та ін.) про 
участь та проведення спартакіад, обласних змагань. Підсумкові протоколи і 
таблиці результатів змагань. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси 
витрат. Бюджети і фінансові звіти обласної та міськрайонних рад, спортивних 
клубів.

Волинська обласна рада Спортивного товариства «Спартак» 
профспілок України, м. Луцьк
Ф. Р-1096, 778 спр., 1944 – 1987, 1992 – 1998 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Волинська обласна рада Всесоюзного добровільного фізкультурно-спортивного 
ордена Леніна товариства промислової кооперації «Спартак» розпочала свою 
діяльність у 1944 році. Згідно з постановою VІІ обласної конференції Волинсь-
кої обласної ради товариства «Спартак» від 15 липня 1960 р. реорганізовано у 
Волинську обласну раду Всесоюзного добровільного фізкультурно-спортивного 
ордена Леніна профспілково-кооперативного товариства «Спартак».
Відповідно до постанов президій Української республіканської ради профспілок 
від 6 квітня 1987 р. № 11-3 – 1 та облпрофради від 5 квітня 1987 року № 11-5-3 
– було ліквідовано у зв’язку із створенням Волинського обласного добровіль-
ного фізкультурно-спортивного товариства профспілок. Згідно з постановою 
президії Ради Федерації профспілок по Волинській області від 4 січня 1992 року 
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в області відновлена діяльність Волинської обласної ради Спортивного товарис-
тва «Спартак» профспілок України.
Займалося організацією спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи.

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії. Розпорядження 
голови з основної діяльності. Статут спортивного товариства (1992). Річні і 
квартальні плани роботи. Звіти, інформації про розвиток фізкультурно-масо-
вої роботи серед населення області. Документи (положення, протоколи, звіти 
та ін.) про проведення спартакіад і змагань на першість області. Статистичні 
звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. Бюджети 
та фінансові звіти.

Волинська обласна рада Добровільного спортивного товариства 
«Урожай», м. Луцьк
Ф. Р-1172, 22 спр., 1951 – 1955 рр. Опис. Рос. мова.
Була створена згідно з постановою президії Волинського обкому профспілок 
робітників і службовців МТС і земельних органів від 27 січня 1951 р.
Займалася розвитком фізичної культури і спортивно-масової роботи серед пра-
цівників сільського господарства.
Ліквідована відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 
16 червня 1956 року № 658 «Про об’єднання Добровільного сільського спортив-
ного товариства Української РСР “Колгоспник”» і профспілкового спортивного 
товариства “Урожай”» в одне сільське спортивне товариство» – «Добровільне 
сільське спортивне товариство Української РСР “Колгоспник”».

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії. Положення про 
проведення спартакіад, фізкультурних змагань. Квартальні плани роботи. Зві-
ти про розвиток фізичної культури і спорту. Статистичні звіти.

Волинська обласна рада Кооперативно-профспілкового 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос», м. Луцьк
Ф. Р-1706, 910 спр., 1950 – 1987, 1990 – 1998 рр. Опис. Рос, укр. мови.
Волинська обласна рада Добровільного сільського спортивного товарист-
ва «Колгоспник» була створена відповідно до постанов Ради Міністрів Ук-
раїнської РСР і ЦК КП(б)У від 21 серпня 1950 р. «Про створення сільського 
добровільного спортивного товариства “Колгоспник”», виконкому Волинської 
обласної Ради депутатів трудящих і бюро обкому КП(б)У від 8 вересня 1950 р. 
«Про створення обласного організаційного бюро сільського добровільного 
спортивного товариства “Колгоспник”». Згідно з постановою Ради Міністрів 
Української РСР від 16 червня 1956 р. № 658 «Про об’єднання Добровільного 
сільського спортивного товариства Української РСР “Колгоспник”» і профспіл-
кового спортивного товариства “Урожай”» в одне сільське спортивне товарис-
тво» створена Волинська обласна рада Добровільного сільського спортивного 
товариства «Колгоспник». Відповідно до розпоряджень президій Української 
республіканської ради профспілок і комітету по фізичній культурі і спорту при 
Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1968 р. № 11; Волинської обласної ради 
профспілок і комітету по фізичній культурі і спорту Волинського облвиконко-
му від 25 грудня 1968 р. – Волинська обласна рада Добровільного спортивного 
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товариства «Колос» (Волинське ДСТ «Колос»). Згідно з постановами президій 
Української республіканської ради профспілок від 6 квітня 1987 р. № 11-3 – 1 та 
обласної ради профспілок від 15 квітня 1987 р. № 11-5-3 Волинська обласна 
рада ДСТ «Колос» ліквідована у зв’язку із створенням Волинського обласного 
добровільного фізкультурно-спортивного товариства профспілок. Відповідно 
до постанов Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради профспі-
лок від 27 квітня 1990 р. № 96, виконавчого комітету Волинської обласної ради 
народних депутатів і президії Волинської обласної ради профспілок від 5 липня 
1990 р. № 147 створено Волинську обласну раду Кооперативно-профспілкового 
фізкультурно-спортивного товариство «Колос». З 28 лютого 2006 р. – Волинсь-
ка обласна рада Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 
(ВФСТ «Колос» ) агропромислового комплексу України.
Сприяла розвитку масової фізкультури і спорту, зміцненню здоров’я серед дітей 
дошкільного віку, учнів шкіл, училищ, вузів агропромислового комплексу, сіль-
ського населення.

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії. Розпорядження 
голови з основної діяльності. Інформації, довідки про розвиток фізкультури 
і спорту на селі. Документи (протоколи, положення, звіти та ін.) про участь 
та проведення спартакіад, обласних змагань з різних видів спорту. Плани роз-
витку фізкультури і спорту, роботи та звіти про їх виконання. Річні звіти про 
роботу обласної та районних рад. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошто-
риси витрат. Бюджети, фінансові звіти обласної та районних рад. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинська обласна рада Добровільного спортивного товариства 
«Авангард», м. Луцьк
Ф. Р-2321, 590 спр., 1958 – 1987 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Добровільне спортивне товариство «Авангард» було створено відповідно до пос-
танови Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦРПС) від 30 жов-
тня 1957 р. на базі спортивних товариств «Шахтар», «Буревісник» та «Харчо-
вик». Згідно з постановою президії обласної ради профспілок від 17 грудня 
1957 р. було створено організаційне бюро Добровільного спортивного товарист-
ва «Авангард», а на 1-й обласній конференції, яка відбулася 30 травня 1958 року 
– обласна рада Добровільного спортивного товариства «Авангард».
Займалася масовим розвитком фізичної культури і спорту серед трудящих, про-
веденням масово-оздоровчих заходів, покращенням організаційної та навчаль-
но-спортивної роботи колективів фізкультури.
Відповідно до постанов президії Української республіканської ради профспілок 
від 6 квітня 1987 р. № 11-3 – 1 та президії облпрофради від 5 квітня 1987 року 
№ 11-5-3 обласну раду ДСТ «Авангард» було ліквідовано у зв’язку із створен-
ням Волинського обласного добровільного фізкультурно-спортивного товарис-
тва профспілок.

Постанови президії Центральної ради добровільного спортивного това-
риства «Авангард». Розпорядження голови з основної діяльності. Протоколи 
конференцій, пленумів, засідань президії. Інформації, довідки про розвиток 
фізкультурно-масової роботи. Плани розвитку фізкультури і спорту та звіти 
про їх виконання. Документи (положення, протоколи, звіти та ін.) про участь та 
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проведення спартакіад, обласних змагань з різних видів спорту. Списки спорт-
сменів. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Бюджети та фі-
нансові звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспіл-
кового комітету.

Волинська обласна рада Добровільного спортивного товариства 
«Трудові резерви», м. Луцьк
Ф. Р-3158, 436 спр., 1969 – 1992 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Згідно з постановою президії Центральної Ради Всесоюзного добровільного 
спортивного товариства «Трудові резерви» від 11 серпня 1969 р. № 56 було ство-
рено обласну раду Всесоюзного добровільного спортивного товариства «Тру-
дові резерви», з 1992 р. – Волинська обласна рада Добровільного спортивного 
товариства «Трудові резерви».
Займалася розвитком фізичної культури і спорту в навчальних закладах про-
фесійно-технічної освіти.
Ліквідована відповідно до наказів Міністерства освіти України від 1 вересня 
1992 р. № 114, Української ради добровільного спортивного товариства «Тру-
дові резерви» від 3 вересня 1992 р. № 294, управління освіти облдержадмініст-
рації від 14 жовтня 1992 р. № 419.

Постанови президії Центральної ради Всесоюзного добровільного спор-
тивного товариства «Трудові резерви», президії Української ради Всесоюзного 
добровільного спортивного товариства «Трудові резерви». Накази заступника 
голови з основної діяльності. Протоколи конференцій, пленумів, засідань пре-
зидії. Інформації, довідки про розвиток фізичної культури. Документи (про-
токоли, звіти, заявки та ін.) про участь та проведення спартакіад, обласних 
змагань з різних видів спорту. Плани розвитку фізичної культури та спорту і 
звіти про їх виконання. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. 
Річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, звіти) про робо-
ту профспілкового комітету. Накази з особового складу, відомості нарахування 
заробітної плати працівникам (1969 – 1992).

Волинська обласна рада Студентського добровільного спортивного 
товариства «Буревісник», м. Луцьк
Ф. Р-3185, 110 спр., 1980 – 1987 рр. Опис. Рос., укр. мови.
Була створена відповідно до постанов президії Української республіканської ради 
студентського добровільного спортивного товариства «Буревісник» від 27 груд-
ня 1979 р. № 41 та Волинської обласної ради профспілок від 16 січня 1980 р. 
Об’єднувала два спортивних клуби: Луцького державного педагогічного інсти-
туту імені Лесі Українки, Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту 
імені Ленінського комсомолу та Луцьку дитячу юнацько-спортивну школу.
Займалася розвитком масової фізичної культури і спорту серед студентів.
Згідно з постановами президій Української республіканської ради профспілок 
від 6 квітня 1987 р. № 11-3 – 1 та обласної ради профспілок від 15 квітня 1987 р. 
№ 11-5-3 обласну раду студентського добровільного спортивного товариства 
«Буревісник» було ліквідовано у зв’язку із створенням Волинського обласного 
добровільного фізкультурно-спортивного товариства профспілок.



580

Державний архів Волинської області

Розпорядження голови з основної діяльності. Протоколи конференцій, 
пленумів, засідань президії. Інформації обласної ради та спортивних клубів 
про розвиток фізичної культури і спорту. Плани розвитку фізкультури та спорту 
і звіти про їх виконання. Документи (протоколи, інформації, плани та ін.) про 
роботу комісій з агітації та пропаганди фізичної культури і спорту, про роботу 
комісії масової фізкультурно-оздоровчої роботи і комплексу ГТО. Статистичні 
звіти. Штатні розписи та кошториси витрат. Бюджети та фінансові звіти. Доку-
менти (протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету.

Волинське обласне дочірнє підприємство «Волиньтурист», м. Луцьк
Ф. Р-2596, 384 спр., 1965 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Волинська обласна рада по туризму була створена відповідно до постанови сек-
ретаріату Української республіканської ради профспілок від 3 травня 1964 р. 
№ 27. Згідно з постановою президії Укрпрофради від 2 жовтня 1969 року – Во-
линська обласна рада по туризму і екскурсіях. Відповідно до наказу Волинської 
обласної ради по туризму і екскурсіях від 19 серпня 1988 р. № 66 – Волинське 
обласне туристсько-екскурсійне виробниче об’єднання «Волиньтурист». Згідно 
з наказом Обласного відділення «Волиньтурист» від 11 грудня 1991 р. № 1 було 
ліквідовано Волинське обласне туристсько-екскурсійне виробниче об’єднання 
«Волиньтурист» та створено Волинське обласне відділення «Волиньтурист» Ук-
раїнського акціонерного товариства «Укрпрофтур». Відповідно до наказу Від-
ділення «Волиньтурист» від 10 серпня 1992 р. № 46 реорганізовано у Волин-
ське обласне туристсько-екскурсійне об’єднання «Волиньтурист» Українського 
акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур». На підставі 
рішення правління Українського акціонерного товариства по туризму та екс-
курсіях «Укрпрофтур» (протокол № 8 від 11 жовтня 1994 р.) реорганізовано у 
Волинське обласне дочірнє підприємство «Волиньтурист» Українського акціо-
нерного товариства «Укрпрофтур».
Займалося туристичним обслуговуванням населення.

Протоколи пленумів, засідань президії. Плани розвитку туризму в об-
ласті та звіти про їх виконання. Інформації, довідки про роботу обласної ради 
по туризму і екскурсіях. Документи (положення, протоколи, звіти та ін.) про 
проведення змагань з місцевого орієнтування. Методичні розробки екскурсій 
і туристичних маршрутів. Документи (плани, програми, списки та ін.) з підго-
товки туристичних кадрів. Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси вит-
рат. Річні звіти з основної діяльності обласного та підвідомчих підприємств.

Генеральне агентство по туризму у Волинській області, м. Луцьк
Ф. Р-3243, 149 спр., 1980 – 1999 рр. Описи. Рос., укр. мови.
Агентство Всесоюзного акціонерного товариства по іноземному туризму «Ін-
турист» у м. Луцьку було створено відповідно до наказу Головного управління 
по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР від 29 квітня 1980 р. № 68. 
Підпорядковувалось Київському об’єднанню «Інтурист». Згідно з наказом Голо-
вного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР від 15 квіт-
ня 1983 р. № 93 передано у підпорядкування Львівського об’єднання «Інту-
рист». Відповідно до наказу Державного комітету СРСР по іноземному туризму 
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(Держ комінтурист СРСР) від 18 січня 1984 р. № 22 перейменовано в Агентство 
Держком інтуриста СРСР в м. Луцьку Львівського об’єднання Держкомінтурис-
та СРСР. Згідно з наказом Державного комітету СРСР по іноземному туризму 
від 3 грудня 1990 р. № 263 реорганізовано у Відділення Держкомінтуриста 
СРСР в м. Луцьку з безпосереднім підпорядкуванням Державному комітету 
СРСР по іноземному туризму. Відповідно до наказу Всесоюзного акціонерного 
товариства «Інтурист» від 2 липня 1991 р. № 15 Відділення Держкомінтуриста 
СРСР в м. Луцьку передано у підпорядкування Всесоюзного акціонерного то-
вариства «Інтурист». Згідно з рішенням зборів трудового колективу відділення 
від 24 грудня 1991 р. та наказу Фонду державного майна України від 26 грудня 
1991 р. № 365 – Відділення по іноземному туризму «Інтурист-Луцьк» у м. Лу-
цьку. Відповідно до наказу Державного комітету України по туризму «Про пере-
йменування відділення в Генеральне агентство» від 22 квітня 1993 р. № 3 – Ге-
неральне агентство по туризму у Волинській області.
Основне завдання: прийом і обслуговування іноземних туристів, що прибували в 
м. Луцьк, їх розміщення і обслуговування в готелях, надання їм необхідних по слуг, 
організація культурного відпочинку і екскурсій по визначних місцях області.
Ліквідовано відповідно до наказів Державного комітету України по туризму від 
12 серпня 1999 р. № 31 та Генерального агентства по туризму у Волинській об-
ласті від 15 вересня 1999 р. № 64.

Накази з основної діяльності. Положення про агентство (1984). Статути 
(1990, 1991). Протоколи зборів трудового колективу (1998, 1999). Інформації, 
довідки про обслуговування іноземних туристів, про туристичну роботу. Пла-
ни заходів із забезпечення якісного обслуговування іноземних туристів на те-
риторії області. Звіти керівників групи про туристичні поїздки. Книги відгуків 
і пропозицій іноземних туристів (1980 – 1991). Річні звіти про роботу відділен-
ня. Штатні розписи, кошториси витрат. Фінансові звіти. Колективні договори. 
Документи (протоколи, кошториси, звіти та ін.) про роботу профспілкового 
комітету. Накази з особового складу, відомості нарахування заробітної плати. 
Особові рахунки.

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Волинський обласний комітет Комуністичної партії України, м. Луцьк
Ф. П – 1, 17138 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
8 грудня 1939 р. Центральний Комітет КП(б)У затвердив бюро Волинського об-
ласного комітету Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У). Тимча-
сово припиняв діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської облас-
ті. Поновив свою роботу в 1944 році після визволення області. З жовтня 1952 р. 
відповідно до рішення ХІХ з’їзду КПРС Комуністична партія (більшовиків) Ук-
раїни отримала назву Комуністичної партії України, а обком КП(б)У – обкому 
Компартії України. 
Ліквідований згідно з Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 
1991 р. № 1468-ХІІ «Про заборону діяльності Компартії України». 
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Постанови, розпорядження Президії Верховної Ради СРСР і УРСР, Ради 
Народних Комісарів СРСР і УРСР, ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У, Ради Міністрів 
СРСР і УРСР, ЦК КПРС, ЦК КПУ. Протоколи обласних партійних конфе-
ренцій, пленумів, засідань бюро, секретаріату, зборів партактиву. Матеріали 
нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, зборів активу партійних, 
профспілкових і комсомольських організацій. Витяги з протоколів обкому, рай-
комів, міськкомів КПУ про створення, перейменування і ліквідацію партійних 
організацій. Листування з ЦК Компартії України, центральними органами, пар-
тійними і радянськими організаціями з питань розвитку народного господарс-
тва. Інформації, довідки, звіти, доповідні записки. Звіти, методичні розробки і 
бюлетені будинку політосвіти. Списки про нагородження партизанів. Списки 
первинних парторганізацій. Списки розкуркулених осіб. Плани роботи. Ста-
тистичні звіти. Штатні розписи, зведені партійні бюджети обласної, міських, 
районних парторганізацій і звіти про їх виконання. Особові і персональні спра-
ви працівників. Відомості нарахування заробітної плати. 

Районні та міські комітети Комуністичної партії України
34 фонди, 105211 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. Описи. 
Рос., укр. мови. 
Районні:
Берестечківський, ф. П-2, 702 спр., 1944 – 1959 рр. 
Володимир-Волинський, ф. П-3, 7408 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Голобський, ф. П-4, 825 спр., 1944 – 1959 рр. 
Головнянський, ф. П-5, 640 спр., 1944 – 1959 рр. 
Горохівський, ф. П-6, 5444 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Заболоттівський, ф. П-7, 641 спр., 1944 – 1958 рр. 
Затурцівський, ф. П-8, 411 спр., 1944 – 1957 рр. 
Іваничівський, ф. П-9, 3396 спр., 1944 – 1957, 1946 – 1991 рр. 
Камінь-Каширський, ф. П-13, 3855 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Ківерцівський, ф. П-11, 5055 спр., 1944 – 1991 рр. 
Ковельський, ф. П-10, 603 спр., 1944 – 1958 рр. 
Колківський, ф. П-12, 1096 спр., 1944 – 1962 рр. 
Локачинський, ф. П-14, 3459 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Луківський, ф. П-18, 836 спр., 1944 – 1959 рр. 
Луцький, ф. П-15, 4016 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Любешівський, ф. П-16, 3092 спр., 1944 – 1991 рр. 
Любомльський, ф. П-17, 4580 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Маневицький, ф. П-19, 3864 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1958 рр. 
Оваднівський, ф. П-20, 618 спр., 1944 – 1958 рр. 
Олицький, ф. П-21, 573 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1957 рр. 
Ратнівський, ф. П-22, 3930 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Рожищенський, ф. П-23, 4461 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Сенкевичівський, ф. П-24, 624 спр., 1944 – 1959 рр. 
Старовижівський, ф. П-25, 3400 спр., 1944 – 1962, 1966 – 1991 рр. 
Теремнівський, ф. П-27, 482 спр., 1944 – 1958 рр. 
Торчинський, ф. П-26, 1145 спр., 1944 – 1962 рр. 
Турійський, ф. П-28, 4496 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
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Устилузький, ф. П-29, 399 спр., 1944 – 1957 рр. 
Цуманський, ф. П-30, 1211 спр., 1941, 1944 – 1962 рр. 
Шацький, ф. П-31, 1021 спр., 1944 – 1962 рр. 
Міські:
Володимир-Волинський, ф. П-33, 225 спр., 1944 – 1948 рр. 
Ковельський, ф. П-34, 9118 спр., 1944 – 1991 рр. 
Луцький, ф. П-32, 19034 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1991 рр. 
Нововолинський, ф. П-4551, 6651 спр., 1958 – 1991 рр. 

Згідно з постановою Центрального Комітету КП(б)У від 20 січня 1940 р. у Во-
линській області були утворені районні комітети, а в містах Володимирі-Волин-
ському, Ковелі, Луцьку – міські комітети Комуністичної партії (більшовиків) 
України (КП(б)У). Тимчасово припиняли діяльність у зв’язку з нацистською 
окупацією Волинської області. Поновили свою роботу в 1944 році, після виз-
волення області. З жовтня 1952 р. відповідно до рішення ХІХ з’їзду КПРС Ко-
муністична партія (більшовиків) України отримала назву Комуністичної партії 
України, а райкоми і міськкоми КП(б)У – райкомів і міськкомів Компартії Украї-
ни. З грудня 1962 р. по 1964 р. райкоми партії було реорганізовано в парткоми 
районних виробничих колгоспно-радгоспних управлінь. Райкоми і міськкоми 
партії підпорядковувалися обласному комітету КПУ. Припинили роботу згідно з 
Указом Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р. № 1468-ХІІ «Про 
заборону діяльності Компартії України». 

Протоколи партійних конференцій, пленумів, засідань бюро, зборів парт-
активу. Інформації, довідки, доповідні записки. Листування з обкомом партії 
та іншими організаціями з питань сільського господарства, промисловості, 
зв’язку, будівництва, торгівлі тощо. Плани роботи. Статистичні звіти. Фінан-
сові звіти. Книги наказів з особового складу. Особові і персональні справи пра-
цівників. Відомості нарахування заробітної плати. 

Партійні комітети районних виробничих колгоспно-радгоспних
управлінь (парткоми)
7 фондів, 2944 спр., 1962 – 1964 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Володимир-Волинський, ф. П-4343, 520 спр., 1962 – 1964 рр. 
Горохівський, ф. П-4417, 482 спр., 1962 – 1964 рр. 
Камінь-Каширський, ф. П-4355, 355 спр., 1962 – 1964 рр. 
Ківерцівський, ф. П-4368, 509 спр., 1962 – 1964 рр. 
Ковельський, ф. П-4342, 437 спр., 1962 – 1964 рр. 
Любомльський, ф. П-4376, 305 спр., 1962 – 1964 рр. 
Рожищенський, ф. П-4476, 336 спр., 1962 – 1964 рр. 

Утворені в грудні 1962 р. У зв’язку з укрупненням районів до розмірів виробни-
чих колгоспно-радгоспних управлінь і ліквідацією райкомів партії. Підпорядко-
вувались обкому партії. Припинили свою діяльність у 1964 році згідно з поста-
новою листопадового (1964) Пленуму ЦК КПРС. 

Протоколи партійних конференцій, пленумів, бюро. Інформації, довідки 
про роботу відділів. Листування з різних питань. Плани роботи. Статистичні 
звіти. Фінансові звіти. Справи з прийому в партію, персональні справи. Відо-
мості нарахування заробітної плати. 
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Первинні організації Комуністичної партії України
1167 фондів, 40033 спр., 1940 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Працівників місцевої промисловості Горохівського району, м. Горохів, ф. П-317, 
8 спр., 1948 – 1953, 1956 – 1957 рр. 
Волинського головпоштамту, м. Луцьк, ф. П-125, 52 спр., 1945, 1947 – 1953, 
1955, 1957 – 1987 рр. 
Аеропорту:
Луцького аеропорту, м. Луцьк, ф. П-4192, 33 спр., 1954 – 1958, 1961 – 1987 рр. 
Артілей:
Ковельської промислової артілі інвалідів «Прогрес», м. Ковель, ф. П-221, 4 спр., 
1947 – 1950 рр. 
Луцької артілі «Взуття», м. Луцьк, ф. П-153, 9 спр., 1954 – 1962 рр. 
Луцької артілі імені Дзержинського, м. Луцьк, ф. П-4191, 8 спр., 1954 – 1961 рр. 
Луцької артілі «Металопром», м. Луцьк, ф. П-4195, 18 спр., 1947 – 1963 рр. 
Баз:
Луцької автобази «Головпромтранспорт», м. Луцьк, ф. П-4322, 9 спр., 1959 – 
1967 рр. 
Банків:
Волинської обласної контори Будбанку СРСР, м. Луцьк, ф. П-4294, 9 спр., 1959 
– 1967 рр. 
Волинської обласної контори Держбанку, м. Луцьк, ф. П-124, 40 спр., 1944 – 
1954, 1956, 1958 – 1981 рр. 
Волинської обласної контори Сільгоспбанку, м. Луцьк, ф. П-135, 7 спр., 1946 
– 1952 рр. 
Ковельського відділення Держбанку СРСР, м. Ковель, ф. П-232, 16 спр., 1945, 
1947 – 1961 рр. 
Старовижівської ощадкаси та Держбанку, смт Стара Вижівка, ф. П-3925, 8 спр., 
1954 – 1961 рр. 
Фінбанківських працівників Горохівського району, м. Горохів, ф. П-307, 19 спр., 
1946 – 1964 рр. 
Фінбанківських працівників Іваничівського району, смт Іваничі, ф. П-343, 8 спр., 
1948 – 1954, 1969 рр. 
Фінбанківських працівників Камінь-Каширського району, м. Камінь-
Каширський, ф. П-353, 6 спр., 1946 – 1951 рр. 
Фінбанківських працівників Ківерцівського району, м. Ківерці, ф. П-396, 10 спр., 
1948 – 1955, 1963 рр. 
Фінбанківських працівників Локачинського району, смт Локачі, ф. П-871, 8 спр., 
1949, 1951, 1953 – 1957 рр. 
Фінбанківських працівників Любешівського району, смт Любешів, ф. П-566, 
8 спр., 1948 – 1949, 1956 – 1961 рр. 
Фінбанківських працівників Любомльського району, м. Любомль, ф. П-551, 
27 спр., 1948, 1950 – 1973 рр. 
Фінбанківських працівників Маневицького району, смт Маневичі, ф. П-583, 
15 спр., 1948 – 1962 рр. 
Фінбанківських працівників м. Нововолинська, м. Нововолинськ, ф. П-814, 
29 спр., 1958 – 1983 рр. 
Фінбанківських працівників Ратнівського району, смт Ратне, ф. П-3839, 6 спр., 
1955 – 1958, 1960 – 1961 рр. 
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Фінбанківських працівників Турійського району, смт Турійськ, ф. П-3978, 
20 спр., 1955 – 1960, 1968 – 1981 рр. 
Бібліотек:
Волинської державної обласної наукової бібліотеки, м. Луцьк, ф. П-4309, 23 спр., 
1959 – 1981 рр. 
Виконкомів:
Виконкому Волинської обласної Ради народних депутатів (облвиконком), 
м. Луцьк, ф. П-35, 64 спр., 1944 – 1953, 1956 – 1987 рр. 
Міських рад:
Виконкому Берестечківської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Берестечко, ф. П-280, 37 спр., 1947 – 1981 рр. 
Виконкому Володимир-Волинської міської Ради народних депутатів (міськвикон-
ком), м. Володимир-Волинський, ф. П-244, 43 спр., 1945 – 1953, 1962 – 1983 рр. 
Виконкому Горохівської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Горохів, ф. П-311, 32 спр., 1947 – 1976, 1981 рр. 
Виконкому Камінь-Каширської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Камінь-Каширський, ф. П-352, 14 спр., 1946, 1948 – 1949, 1951 – 1961 рр. 
Виконкому Ківерцівської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Ківерці, ф. П-760, 37 спр., 1951 – 1981 рр. 
Виконкому Ковельської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Ковель, ф. П-226, 44 спр., 1944 – 1981 рр. 
Виконкому Луцької міської Ради народних депутатів (міськвиконком), м. Луцьк, 
ф. П-118, 60 спр., 1944 – 1987 рр. 
Виконкому Любомльської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Любомль, ф. П-547, 18 спр., 1948 – 1964 рр. 
Виконкому Нововолинської міської Ради народних депутатів (міськвиконком), 
м. Нововолинськ, ф. П-816, 38 спр., 1952 – 1983 рр
Районних рад:
Виконкому Володимир-Волинської районної Ради народних депутатів (райвикон-
ком), м. Володимир-Волинський, ф. П-266, 43 спр., 1945 – 1955, 1957 – 1983 рр. 
Виконкому Горохівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
м. Горохів, ф. П-303, 37 спр., 1944 – 1961, 1963 – 1977, 1979 – 1981 рр. 
Виконкому Іваничівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Іваничі, ф. П-331, 34 спр., 1944 – 1946, 1948 – 1961, 1967 – 1983 рр. 
Виконкому Камінь-Каширської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
м. Камінь-Каширський, ф. П-355, 34 спр., 1945, 1947, 1949, 1951 – 1981 рр. 
Виконкому Ківерцівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
м. Ківерці, ф. П-379, 49 спр., 1945 – 1981 рр. 
Виконкому Ковельської районної ради народних депутатів (райвиконком), 
м. Ковель, ф. П-407, 46 спр., 1944 – 1982 рр. 
Виконкому Локачинської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Локачі, ф. П-424, 44 спр., 1946 – 1962, 1965 – 1989 рр. 
Виконкому Луцької районної Ради народних депутатів (райвиконком), м. Луцьк, 
ф. П-431, 35 спр., 1944 – 1962 рр. 
Виконкому Любешівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Любешів, ф. П-559, 32 спр., 1947 – 1950, 1952 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Виконкому Любомльської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
м. Любомль, ф. П-536, 48 спр., 1944, 1947 – 1989 рр. 
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Виконкому Маневицької районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Маневичі, ф. П-568, 38 спр., 1945 – 1949, 1951 – 1955, 1958 – 1962, 1965 
– 1987 рр. 
Виконкому Ратнівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Ратне, ф. П-504, 37 спр., 1945 – 1957, 1961 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Виконкому Рожищенської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Рожище, ф. П-522, 37 спр., 1944, 1946 – 1981 рр. 
Виконкому Старовижівської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Стара Вижівка, ф. П-476, 33 спр., 1945, 1947 – 1962, 1967 – 1981 рр. 
Виконкому Турійської районної Ради народних депутатів (райвиконком), 
смт Турійськ, ф. П-602, 35 спр., 1944 – 1946, 1948 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Селищних Рад:
Виконкому Жовтневої селищної Ради народних депутатів, смт Жовтневе 
Нововолинської міської Ради, ф. П-4084, 27 спр., 1957 – 1983 рр. 
Виконкому Іваничівської селищної Ради народних депутатів, смт Іваничі, 
ф. П-500, 19 спр., 1959 – 1961, 1968 – 1983 рр. 
Виконкому Локачинської селищної Ради депутатів трудящих, смт Локачі, 
ф. П-872, 16 спр., 1950 – 1951, 1953 – 1957, 1959 – 1961, 1964 – 1968 рр. 
Виконкому Любешівської селищної Ради народних депутатів, смт Любешів, 
ф. П-565, 23 спр., 1948 – 1951, 1960 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Виконкому Маневицької селищної Ради народних депутатів, смт Маневичі, 
ф. П-574, 12 спр., 1945, 1961, 1965, 1968 – 1973, 1976 – 1978 рр. 
Виконкому Ратнівської селищної Ради народних депутатів, смт Ратне, ф. П-511, 
14 спр., 1965 – 1978 рр. 
Виконкому Рожищенської селищної Ради народних депутатів, смт Рожище, 
ф. П-527, 23 спр., 1947 – 1966, 1968 – 1970 рр. 
Виконкому Сенкевичівської селищної Ради народних депутатів, 
смт Сенкевичівка Горохівського району, ф. П-4604, 14 спр., 1969 – 1981 рр. 
Виконкому Турійської селищної Ради народних депутатів, смт Турійськ, 
ф. П-716, 16 спр., 1966 – 1981 рр. 
Виконкому Цуманської селищної Ради депутатів трудящих, смт Цумань 
Ківерцівського району, ф. П-638, 14 спр., 1949 – 1953, 1958 – 1961, 1963 – 1964, 
1966 – 1967 рр. 
Відділень:
Олицького відділення «Сільгосптехніка», смт Олика Ківерцівського району, 
ф. П-446, 30 спр., 1940 – 1941, 1946, 1948 – 1949, 1951 – 1973 рр. 
Поворського відділення «Сільгосптехніка», с. Поворськ Ковельського району, 
ф. П-584, 21 спр., 1945 – 1959, 1961 – 1965 рр. 
Сенкевичівського відділення «Сільгосптехніка», смт Сенкевичівка Горохівсько-
го району, ф. П-470, 16 спр., 1948 – 1957, 1963 – 1968 рр. 
Торчинського відділення «Сільгосптехніка», смт Торчин Луцького району, 
ф. П-498, 31 спр., 1950 – 1968, 1970 – 1981 рр. 
Шацького відділення «Сільгосптехніка», смт Шацьк, ф. П-603, 10 спр., 1962 
– 1971 рр. 
Відділів:
Відділу по використанню трудових ресурсів Волинського облвиконкому, 
м. Луцьк, ф. П-3592, 18 спр., 1950 – 1967 рр. 
Відділу охорони здоров’я Волинського облвиконкому (облздороввідділу), 
м. Луцьк, ф. П-90, 40 спр., 1944 – 1981 рр. 
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Відділу капітального будівництва Волинського облвиконкому, м. Луцьк, ф. П-4522, 
5 спр., 1963 – 1967 рр. 
Відділу кінофікації і кінопрокату Волинського облуправління культури, м. Луцьк, 
ф. П – 149, 21 спр., 1946 – 1959, 1961 – 1967 рр. 
Відділу комунального господарства Луцького міськвиконкому, м. Луцьк, 
ф. П-205, 13 спр., 1964 – 1967, 1973 – 1981 рр. 
Відділу соціального забезпечення Волинського облвиконкому (облсобез), 
ф. П-643, 18 спр., 1964 – 1981 рр. 
Волинського обласного відділу у справах будівництва і архітектури, м. Луцьк, 
ф. П-4520, 5 спр., 1963 – 1967 рр. 
Волинського обласного відділу спецзв’язку, м. Луцьк, ф. П-96, 26 спр., 1944 
– 1967 рр. 
Внутрішніх справ:
Володимир-Волинського районного відділу внутрішніх справ, м. Володимир-
Волинський, ф. П-318, 45 спр., 1950 – 1989 рр. 
Горохівського районного відділу внутрішніх справ, м. Горохів, ф. П-301, 55 спр., 
1944 – 1987 рр. 
Іваничівського районного відділу внутрішніх справ, смт Іваничі, ф. П-332, 
38 спр., 1944 – 1958, 1969 – 1989 рр. 
Камінь-Каширського районного відділу внутрішніх справ, м. Камінь-
Каширський, ф. П-347, 56 спр., 1948 – 1949, 1951 – 1990 рр. 
Ківерцівського районного відділу внутрішніх справ, м. Ківерці, ф. П-755, 50 спр., 
1950 – 1968, 1970 – 1987 рр. 
Ковельського міського відділу внутрішніх справ, м. Ковель, ф. П-419, 49 спр., 
1950 – 1952, 1954 – 1989 рр. 
Локачинського районного відділу внутрішніх справ, смт Локачі, ф. П-426, 
52 спр., 1945 – 1957, 1959 – 1961, 1965 – 1968, 1970 – 1991 рр. 
Луцького міського відділу внутрішніх справ, м. Луцьк, ф. П-3606, 42 спр., 1957 
– 1986 рр. 
Луцького районного відділу внутрішніх справ, м. Луцьк, ф. П-434, 41 спр., 1944 
– 1962, 1967 – 1968, 1970 – 1986 рр. 
Любешівського районного відділу внутрішніх справ, смт Любешів, ф. П-560, 
38 спр., 1947 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
Любомльського районного відділу внутрішніх справ, м. Любомль, ф. П-538, 
51 спр., 1944, 1947 – 1949, 1951 – 1989 рр. 
Маневицького районного відділу внутрішніх справ, смт Маневичі, ф. П-569, 
46 спр., 1944 – 1947, 1950 – 1959, 1961 – 1962, 1965 – 1987 рр. 
Нововолинського міського відділу внутрішніх справ, м. Нововолинськ, ф. П-812, 
29 спр., 1953 – 1954, 1959 – 1969, 1972, 1984 – 1989 рр. 
Ратнівського районного відділу внутрішніх справ, смт Ратне, ф. П-505, 41 спр., 
1944 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Рожищенського районного відділу внутрішніх справ, смт Рожище, ф. П-525, 
36 спр., 1944 – 1947, 1950 – 1981 рр. 
Старовижівського районного відділу внутрішніх справ, смт Стара Вижівка, 
ф. П-474, 35 спр., 1944 – 1959, 1967 – 1981 рр. 
Турійського районного відділу внутрішніх справ, смт Турійськ, ф. П-604, 28 спр., 
1945 – 1954, 1965 – 1981 рр. 
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Культури:
Володимир-Волинського районного відділу культури, м. Володимир-
Волинський, ф. П-2653, 32 спр., 1949 – 1952, 1956 – 1957, 1962 – 1983 рр. 
Іваничівського районного відділу культури, смт Іваничі, ф. П-686, 16 спр., 1968 
– 1983 рр. 
Ківерцівського районного відділу культури і кіномереж, м. Ківерці, ф. П-708, 
13 спр., 1965 – 1975 рр. 
Луцького районного відділу культури, м. Луцьк, ф. П-4573, 12 спр., 1970 – 
1981 рр. 
Маневицького районного відділу культури, смт Маневичі, ф. П-4569, 27 спр., 
1953 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Ратнівського районного відділу культури, смт Ратне, ф. П-2382, 19 спр., 1952, 
1960 – 1961, 1966 – 1981 рр. 
Турійського районного відділу культури, смт Турійськ, ф. П-711, 17 спр., 1965 
– 1981 рр. 
Міліції:
Ківерцівського районного відділу МВС, м. Ківерці, ф. П-365, 11 спр., 1944 – 
1951, 1953 – 1954 рр. 
Ковельського міського відділу МВС, м. Ковель, ф. П-223, 9 спр., 1945 – 1950, 
1953 рр. 
1-го міського відділу міліції Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Луцьк, 
ф. П -107, 14 спр., 1944 – 1955 рр. 
2-го міського відділу міліції Міністерства внутрішніх справ (МВС), м. Луцьк, 
ф. П-81, 13 спр., 1944 – 1955 рр. 
Народної освіти:
Відділу народної освіти Волинського облвиконкому (облвно), м. Луцьк, ф. П-93, 
26 спр., 1944 – 1967 рр. 
Іваничівського районного відділу народної освіти (райвно), смт Іваничі, 
ф. П-819, 11 спр., 1973 – 1983 рр. 
Ківерцівського районного відділу народної освіти (райвно), м. Ківерці, 
ф. П-4577, 5 спр., 1971 – 1975 рр. 
Ковельського міського відділу народної освіти (міськвно), м. Ковель, ф. П-218, 
3 спр., 1947 – 1948, 1950 рр. 
Локачинського районного відділу народної освіти (райвно), смт Локачі, ф. П-428, 
2 спр., 1948 – 1949 рр. 
Відділу народної освіти Луцького міськвиконкому (міськвно), м. Луцьк, ф. П-126, 
27 спр., 1945 – 1953, 1974 – 1986 рр. 
Любомльського районного відділу народної освіти (райвно), м. Любомль, 
ф. П-704, 8 спр., 1966 – 1973 рр. 
Нововолинського міського відділу народної освіти (міськвно), м. Нововолинськ, 
ф. П-4379, 22 спр., 1964 – 1983 рр. 
Робітничого постачання:
Нововолинського відділу робітничого постачання, м. Нововолинськ, ф. П-2791, 
50 спр., 1967 – 1990 рр. 
Ковельського відділу робітничого постачання Рівненського відділення 
Львівської залізниці, м. Ковель, ф. П-207, 34 спр., 1948 – 1961, 1982 – 1990 рр. 
Сільського господарства:
Камінь-Каширського районного відділу сільського господарства, ф. П-518, 
2 спр., 1950 – 1951 рр. 
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Володимир-Волинського районного фінансового відділу, ф. П-2665, 22 спр., 
1954 – 1959, 1962 – 1977 рр. 
Ковельського районного фінансового відділу, м. Ковель, ф. П-868, 27 спр., 1952 
– 1960, 1964 – 1981 рр. 
Рожищенського районного фінансового відділу, смт Рожище, ф. П-2593, 10 спр., 
1949 – 1950, 1954 – 1961 рр. 
Вузлів зв’язку:
Луцького міського радіотрансляційного вузла, м. Луцьк, ф. П-3598, 20 спр., 1947 
– 1954, 1956 – 1967 рр. 
Горохівського районного вузла зв’язку, м. Горохів, ф. П-310, 14 спр., 1947, 1950 
– 1951, 1953 – 1958, 1960 – 1964 рр. 
Іваничівського районного вузла зв’язку, смт Іваничі, ф. П-820, 11 спр., 1973 
– 1983 рр. 
Ківерцівського районного вузла зв’язку, м. Ківерці, ф. П-388, 29 спр., 1946 – 
1947, 1952 – 1954, 1958 – 1965, 1968 – 1981 рр. 
Ковельського районного вузла зв’язку, м. Ковель, ф. П-241, 35 спр., 1948 – 1950, 
1962 – 1989 рр. 
Любешівського районного вузла зв’язку, смт Любешів, ф. П-563, 19 спр., 1947, 
1961, 1965 – 1981 рр. 
Любомльського вузла зв’язку, м. Любомль, ф. П-2467, 29 спр., 1954 – 1958, 1960 
– 1983 рр. 
Маневицького районного вузла зв’язку, смт Маневичі, ф. П-650, 19 спр., 1965 
– 1981 рр. 
Нововолинського міського вузла зв’язку, м. Нововолинськ, ф. П-4082, 30 спр., 
1958 – 1966, 1969, 1972 – 1983 рр. 
Ратнівського районного вузла зв’язку, смт Ратне, ф. П-2385, 27 спр., 1952 – 1961, 
1965 – 1981 рр. 
Рожищенського районного вузла зв’язку, смт Рожище, ф. П-4149, 25 спр., 1958 
– 1961, 1963 – 1981 рр. 
Турійського районного вузла зв’язку, смт Турійськ, ф. П-3982, 23 спр., 1960 
– 1981 рр. 
Господарств:
Боратинського дослідного господарства, с. Боратин Луцького району, ф. П-4640, 
9 спр., 1980 – 1986 рр. 
Підсобного господарства Рафалівського лісгоспзагу, с. Галузія Маневицького 
району, ф. П-912, 13 спр., 1950 – 1962 рр. 
Серхівського допоміжного господарства Рафалівського лісгоспзагу, с. Серхів 
Маневицького району, ф. П-3863, 7 спр., 1957 – 1962 рр. 
Цуманського звірогосподарства, смт Цумань Ківерцівського району, ф. П-761, 
20 спр., 1960 – 1964, 1966 – 1967, 1969 – 1981 рр. 
Дитячих будинків:
Вовнянського дитячого будинку, с. Вовнянка Рожищенського району, ф. П-4477, 
6 спр., 1962 – 1967 рр. 
Дільниць:
Виробничої дільниці № 2 Нововолинського заводоуправління будматеріалів, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-2812, 24 спр., 1952 – 1954, 1959 – 1979 рр. 
Горохівської дорожньо-експлуатаційної дільниці № 606, м. Горохів, ф. П-150, 
12 спр., 1953 – 1964 рр. 
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Дорожньо-експлуатаційної дільниці № 868, м. Луцьк, ф. П-3596, 17 спр., 1949 
– 1952, 1955 – 1967 рр. 
Друкарень:
Волинської обласної друкарні, м. Луцьк, ф. П-178, 32 спр., 1948 – 1954, 1959 
– 1981 рр. 
Ковельської друкарні, м. Ковель, ф. П-723, 16 спр., 1968 – 1981 рр. 
Елеватора:
Луцького елеватора, м. Луцьк, ф. П-138, 21 спр., 1946 – 1947, 1949 – 1967 рр. 
Електростанцій:
Володимир-Волинської електростанції тресту «Лененерговугілля» енергопоїзда 
№ 43, смт Нововолинський, ф. П-2792, 6 спр., 1951 – 1956 рр. 
Ковельської міської електростанції, м. Ковель, ф. П-863, 9 спр., 1953 – 1961 рр. 
Електричних мереж Володимир-Волинського району, м. Володимир-Волинсь-
кий, ф. П – 160, 24 спр., 1962 – 1983 рр. 
Любомльських районних електричних мереж, м. Любомль, ф. П-4128, 8 спр., 
1960 – 1961, 1967 – 1972 рр. 
Рожищенських районних електричних мереж, смт Рожище, ф. П-4540, 7 спр., 
1964 – 1970 рр. 
Заводів:
Володимир-Волинського винного заводу, м. Володимир-Волинський, ф. П-1687, 
17 спр., 1974 – 1983 рр. 
Володимир-Волинського плодоконсервного заводу, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-271, 50 спр., 1946 – 1949, 1953 – 1954, 1956 – 1989 рр. 
Володимир-Волинського цукрового заводу, м. Володимир-Волинський, ф. П-320, 
44 спр., 1960 – 1991 рр. 
Голобського плодоконсервного заводу, смт Голоби Ковельського району, 
ф. П-656, 15 спр., 1967 – 1981 рр. 
Головнянського овочесушильного заводу, смт Головне Любомльського району, 
ф. П-4133, 29 спр., 1961 – 1983 рр. 
Горохівського ливарно-механічного заводу, м. Горохів, ф. П-162, 21 спр., 1962 
– 1969, 1971 – 1981 рр. 
Горохівського плодоконсервного заводу, смт Мар’янівка Горохівського району, 
ф. П-143, 26 спр., 1959 – 1964, 1968 – 1987 рр. 
Горохівського сирзаводу, м. Горохів, ф. П-418, 20 спр., 1962 – 1981 рр. 
Горохівського цукрового заводу, смт Мар’янівка Горохівського району, ф. П-290, 
174 спр., 1955 – 1987 рр. 
Дубечненського керамічного заводу, с. Дубечне Старовижівського району, 
ф. П-667, 17 спр., 1961 – 1963, 1967 – 1970, 1973 – 1977, 1979 – 1981 рр. 
Журавичівського торфобрикетного заводу, с. Журавичі Ківерцівського району, 
ф. П-772, 21 спр., 1952 – 1954, 1964 – 1965, 1969 – 1981 рр. 
Іваничівського консервного заводу, смт Іваничі, ф. П-718, 40 спр., 1966 – 1989 рр. 
Іваничівського цукрового заводу, смт Іваничі, ф. П-497, 75 спр., 1956 – 1961, 
1966 – 1989 рр. 
Камінь-Каширського деревообробного заводу, м. Камінь-Каширський, ф. П-910, 
134 спр., 1969 – 1970, 1976 – 1981 рр. 
Ківерцівського механічного заводу, м. Ківерці, ф. П-758, 43 спр., 1956 – 1963, 
1965 – 1987 рр. 
Ківерцівського маслозаводу, м. Ківерці, ф. П-766, 7 спр., 1954 – 1955, 1957 – 
1960 рр. 
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Ківерцівського обозного заводу, м. Ківерці, ф. П-387, 10 спр., 1947 – 1950, 1952 
– 1955, 1957 – 1958 рр. 
Ківерцівського заводу продовольчих товарів, м. Ківерці, ф. П-757, 37 спр., 1956 
– 1981 рр. 
Ківерцівського ремонтного заводу «Лісмаш», м. Ківерці, ф. П-754, 44 спр., 1948 
– 1963, 1965 – 1987 рр. 
Ковельського винного заводу, м. Ковель, ф. П-4585, 17 спр., 1970 – 1981 рр. 
Ковельського крохмального заводу, м. Ковель, ф. П-298, 16 спр., 1967 – 1981 рр. 
Ковельського льонозаводу, м. Ковель, ф. П-295, 26 спр., 1956 – 1980 рр. 
Ковельського заводу сільськогосподарських машин «Ковельсільмаш», 
м. Ковель, ф. П-263, 57 спр., 1967 – 1988 рр. 
Ковельського сирзаводу, м. Ковель, ф. П-826, 41 спр., 1960 – 1991 рр. 
Колківського овочесушильного заводу, смт Колки Маневицького району, 
ф. П-3984, 23 спр., 1956 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Кульчинського силікатного заводу, м. Луцьк, ф. П-4518, 19 спр., 1963 – 1981 рр. 
Локачинського маслозаводу, смт Локачі, ф. П-893, 7 спр., 1962, 1968 – 1973 рр. 
28-го Державного підшипникового заводу (ДПЗ-28), м. Луцьк, ф. П-4599, 52 спр., 
1974 – 1987 рр. 
Луцького автомобільного заводу, м. Луцьк, ф. П-3971, 507 спр., 1955 – 1986 рр. 
Цеху № 2 Луцького машинобудівного заводу, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-154, 30 спр., 1965 – 1983 рр. 
Луцького асфальтобетонного заводу, м. Луцьк, ф. П-374, 14 спр., 1967 – 1980 рр. 
Луцького заводу виробів з пластмас, м. Луцьк, ф. П-3933, 37 спр., 1972 – 1987 рр. 
Луцького електроапаратного заводу імені ХХV з’їзду КПРС, м. Луцьк, 
ф. П-4318, 283 спр., 1962 – 1987 рр. 
Луцького заводу залізобетонних виробів та будівельних конструкцій, м. Луцьк, 
ф. П-410, 12 спр., 1968 – 1970, 1973 – 1981 рр. 
Луцького заводу залізобетонних виробів тресту «Волиньжитлобуд», м. Луцьк, 
ф. П-4283, 12 спр., 1958 – 1969 рр. 
Луцького картонно-руберойдового заводу, м. Луцьк, ф. П-2435, 44 спр., 1969 
– 1987 рр. 
Луцького заводу культпобутвиробів, м. Луцьк, ф. П-88, 32 спр., 1966 – 1987 рр. 
Луцького заводу синтетичних шкір, м. Луцьк, ф. П-3926, 122 спр., 1972 – 1986 рр. 
Луцького млинзаводу № 8, м. Луцьк, ф. П-3578, 11 спр., 1949 – 1955, 1959 – 1962 рр. 
Луцького млинзаводу № 9, м. Луцьк, ф. П-139, 17 спр., 1947 – 1963 рр. 
Луцького млинзаводу № 10, м. Луцьк, ф. П-98, 21 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1966 рр. 
Луцького молокозаводу, м. Луцьк, ф. П-411, 23 спр., 1969 – 1987 рр. 
Луцького цегельного заводу № 3, м. Луцьк, ф. П-3573, 7 спр., 1947 – 1950, 1952 
– 1954 рр. 
Люблинецькогоо заводу залізобетонних виробів виробничого об’єднання 
«Ковельбудіндустрія», с. Люблинець Ковельського району, ф. П-4583, 26 спр., 
1974 – 1989 рр. 
Любомльського заводу «Світязь», м. Любомль, ф. П-4642, 10 спр., 1982 – 1989 рр. 
Любомльського маслозаводу, м. Любомль, ф. П-4134, 14 спр., 1962 – 1975 рр. 
Маневицького маслозаводу, смт Маневичі, ф. П-579, 16 спр., 1947, 1965 – 1969, 
1972 – 1981 рр. 
Маневицького торфобрикетного заводу, смт Маневичі, ф. П-235, 12 спр., 1969 
– 1979, 1981 рр. 



592

Державний архів Волинської області

Торфобрикетного заводу «Сойне», с. Прилісне Маневицького району, ф. П-4647, 
7 спр., 1981 – 1987 рр. 
Нововолинського заводу будівельних матеріалів, м. Нововолинськ, ф. П-4093, 
38 спр., 1954 – 1955, 1957 – 1983 рр. 
Нововолинського заводу залізобетонних виробів, м. Нововолинськ, ф. П-4090, 
34 спр., 1956 – 1964, 1967 – 1983 рр. 
Нововолинського міського молокозаводу, м. Нововолинськ, ф. П-4514, 19 спр., 
1966 – 1983 рр. 
Нововолинського ремонтно-механічного заводу, м. Нововолинськ, ф. П-4092, 
47 спр., 1956 – 1988 рр. 
Нововолинського заводу харчових концентратів, м. Нововолинськ, ф. П-813, 
16 спр., 1962, 1964 – 1966, 1972 – 1983 рр. 
Нововолинського хлібозаводу, м. Нововолинськ, ф. П-4377, 25 спр., 1964 – 1983 рр. 
Олицького племзаводу, смт Олика Ківерцівського району, ф. П-443, 45 спр., 1946 
– 1953, 1957 – 1987 рр. 
Павлівського пивзаводу, с. Павлівка Іваничівського району, ф. П-499, 33 спр., 
1959 – 1962, 1973 – 1989 рр. 
Ратнівського лісхімзаводу, смт Ратне, ф. П-277, 5 спр., 1965 – 1969 рр. 
Заводу «Рожищеферммаш», смт Рожище, ф. П-362, 41 спр., 1951, 1954 – 1967, 
1969 – 1986 рр. 
Рожищенського заводу залізобетонних виробів, смт Рожище, ф. П-4603, 8 спр., 
1974 – 1981 рр. 
Рожищенського консервного заводу, смт Рожище, ф. П-3830, 31 спр., 1956 – 1986 рр. 
Рожищенського сирзаводу, смт Рожище, ф. П-4479, 27 спр., 1963 – 1986 рр. 
Старовижівського льонозаводу, с. Мокре Старовижівського району, ф. П-4634, 
19 спр., 1979 – 1989 рр. 
Торчинського заводу будівельних матеріалів, смт Торчин Луцького району, 
ф. П-4489, 19 спр., 1956 – 1964, 1966 – 1975 рр. 
Цуманського заводу будівельних матеріалів, смт Цумань Ківерцівського району, 
ф. П-756, 9 спр., 1960 – 1968 рр. 
Шацького рибзаводу, смт Шацьк, ф. П-4033, 18 спр., 1960 – 1977 рр. 
Загонів:
Військово-відбудовувального загону, м. Луцьк, ф. П – 121, 2 спр., 1944 – 1945 рр. 
Воєнізованого гірничорятувального загону, м. Нововолинськ, ф. П-2808, 14 спр., 
1953 – 1966 рр. 
Нововолинського загону воєнізованої і пожежної охорони комбінату 
«Укрзахідшахтобуд», м. Нововолинськ, ф. П-2785, 14 спр., 1951 – 1956, 1959 
– 1966 рр. 
Мостозагону № 60, м. Луцьк, ф. П-4194, 41 спр., 1952, 1956 – 1970, 1974 – 1987 рр. 
Інститутів:
Волинського обласного інституту удосконалення вчителів, м. Луцьк, ф. П-4211, 
32 спр., 1952 – 1981 рр. 
Волинського відділу республіканського проектного інституту 
«Укржитлоремпроект», м. Луцьк, ф. П-4590, 9 спр., 1973 – 1981 рр. 
Волинського філіалу інституту «Укрколгосппроект», м. Луцьк, ф. П-375, 20 спр., 
1965 – 1981 рр. 
Волинського філіалу Українського державного інституту проектування міст 
(«Діпроміст»), м. Луцьк, ф. П-3591, 37 спр., 1951 – 1987 рр. 
Волинського філіалу Українського республіканського проектного інституту 
«Укрземпроект», м. Луцьк, ф. П-4303, 24 спр., 1961 – 1981 рр. 
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Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, м. Луцьк, 
ф. П-156, 214 спр., 1946 – 1953, 1955 – 1967, 1969 – 1987 рр. 
Луцького відділення державного інституту «Діпроспецавтотранс», м. Луцьк, 
ф. П-4593, 32 спр., 1973 – 1987 рр. 
Луцького філіалу Львівського ордена Леніна політехнічного інституту імені 
Ленінського комсомолу, м. Луцьк, ф. П-406, 36 спр., 1968 – 1987 рр. 
Нововолинського відділення Луцького філіалу Львівського політехнічного
інституту, м. Нововолинськ, ф. П-4372, 25 спр., 1961 – 1984 рр. 
Колгоспів:
Володимир-Волинського району
імені Богдана Хмельницького, с. Микуличі, ф. П-229, 11 спр., 1952 – 1962 рр. 
імені Ватутіна, с. Зимне, ф. П-2671, 56 спр., 1950 – 1961, 1964 – 1989 рр. 
«Волинь», с. Льотниче, ф. П-2521, 59 спр., 1952 – 1989 рр. 
імені Димитрова, с. Селець, ф. П-2678, 49 спр., 1948 – 1954, 1956 – 1974, 1979 
– 1989 рр. 
імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. П’ятидні, ф. П-2673, 53 спр., 1952 – 1989 рр. 
імені Дзержинського, с. Микитичі, ф. П – 128, 40 спр., 1951, 1953 – 1956, 1959 
– 1983 рр. 
«Жовтень», с. Білин, ф. П-306, 91 спр., 1959 – 1989 рр. 
«Зоря», с. Зоря, ф. П-615, 45 спр., 1947 – 1948, 1950 – 1983 рр. 
«Зоря комунізму», с. Бубнів, ф. П-2548, 90 спр., 1950 – 1961, 1964 – 1989 рр. 
«Іскра», с. Верба, ф. П-3662, 8 спр., 1957 – 1961, 1982 – 1983 рр. 
імені Калініна, с. Красностав, ф. П – 111, 40 спр., 1947, 1949 – 1956, 1958 – 1983 рр. 
імені Калініна, с. Лобачин, ф. П-2677, 9 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1958 рр. 
«Комсомолець», с. Березовичі, ф. П – 102, 153 спр., 1951 – 1952, 1955 – 1989 рр. 
«Комуніст», с. Ласків, ф. П-2810, 33 спр., 1952 – 1974, 1979 – 1983 рр. 
імені Леніна, с. Заріччя, ф. П – 103, 113 спр., 1956 – 1989 рр. 
імені Леніна, с. Суходоли, ф. П-276, 23 спр., 1956 – 1971 рр. 
«Нове життя», с. Рогожани, ф. П-2666, 42 спр., 1956 – 1983 рр. 
імені Орджонікідзе, с. Стенжаричі, ф. П-617, 45 спр., 1947 – 1983 рр. 
«Правда», с. Руснів, ф. П-267, 6 спр., 1954 – 1956, 1958 – 1960 рр. 
«Радянська Україна», м. Устилуг, ф. П-252, 138 спр., 1957 – 1961, 1963 – 1989 рр. 
«Росія», с. Бегета, ф. П-236, 10 спр., 1954 – 1960, 1981 – 1983 рр. 
«Слава», с. Лудин, ф. П-251, 57 спр., 1949, 1951 – 1954, 1956 – 1989 рр. 
«40 років Жовтня», с. Хотячів, ф. П-268, 12 спр., 1948 – 1949, 1952 – 1960 рр. 
імені Суворова, с. Овадне, ф. П – 100, 32 спр., 1959 – 1983 рр. 
імені Чапаєва, с. Хмелівка, ф. П-272, 125 спр., 1947 – 1948, 1951 – 1952, 1956 
– 1989 рр. 
«Чекіст», с. Коритниця, ф. П-2638, 35 спр., 1948 – 1949, 1951 – 1974, 1980 – 1983 рр. 
«Шлях Леніна», с. Хобултова, ф. П-2672, 110 спр., 1952 – 1989 рр. 
імені Щорса, с. Гайки, ф. П-4181, 6 спр., 1956 – 1961 рр. 
Горохівського району
«Батьківщина», с. Бужани, ф. П-469, 46 спр., 1954 – 1987 рр. 
імені Богдана Хмельницького, с. Мислині, ф. П-432, 7 спр., 1951, 1954 – 1959 рр. 
імені Ватутіна, с. Лемешів, ф. П-447, 15 спр., 1956 – 1957, 1959 – 1971 рр. 
«Волинь», с. Скобелка, ф. П-308, 19 спр., 1951 – 1969 рр. 
імені Ворошилова, с. Шклинь, ф. П-457, 51 спр., 1949, 1951 – 1956, 1958 – 1987 рр. 
імені ХХV з’їзду КПРС, с. Мерва, ф. П-448, 54 спр., 1952 – 1954, 1956 – 1974, 
1979 – 1987 рр. 
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імені Дзержинського, с. Пустомити, ф. П-460, 33 спр., 1954 – 1957, 1959 – 1981 рр. 
«Дружба», с. Пірванче, ф. П-456, 39 спр., 1949 – 1950, 1954 – 1969, 1973 – 1981 рр. 
імені Енгельса, с. Брани, ф. П-462, 44 спр., 1955 – 1987 рр. 
«Жовтень», с. Скірче, ф. П-489, 34 спр., 1954 – 1973, 1975 – 1981 рр. 
«Зоря комунізму», с. Журавники, ф. П-256, 48 спр., 1958 – 1981 рр. 
«Іскра», с. Піски, ф. П-4618, 24 спр., 1977 – 1987 рр. 
імені Калініна, с. Галичани, ф. П-455, 104 спр., 1954 – 1957, 1959 – 1987 рр. 
імені Калініна, с. Сільце, ф. П-486, 6 спр., 1952 – 1957 рр. 
імені Карла Маркса, с. Перемиль, ф. П-471, 24 спр., 1951 – 1969 рр. 
імені Кірова, с. Звиняче, ф. П-472, 47 спр., 1948 – 1973, 1975 – 1978, 1980 – 1987 рр. 
«Комунар», с. Новосілки, ф. П-524, 63 спр., 1952 – 1987 рр. 
імені Котовського, с. Бережанка, ф. П-601, 36 спр., 1958 – 1981 рр. 
імені Леніна, с. Піски, ф. П-487, 79 спр., 1958 – 1975, 1977 – 1987 рр. 
імені Лесі Українки, с. Смолява, ф. П-491, 19 спр., 1958 – 1964, 1977 – 1981 рр. 
імені Матросова, с. Терешківці, ф. П-488, 20 спр., 1954 – 1973 рр. 
імені Мічуріна, с. Скригове, ф. П-444, 19 спр., 1952 – 1957, 1959 – 1971 рр. 
імені Паризької комуни, с. Бистровиця, ф. П-495, 5 спр., 1955 – 1959 рр. 
імені Пархоменка, с. Озерці, ф. П-204, 70 спр., 1955 – 1959, 1963 – 1967 рр. 
«1 Травня», с. Марковичі, ф. П-442, 5 спр., 1956 – 1960 рр. 
«Прогрес», с. Мирків, ф. П-483, 26 спр., 1950 – 1959, 1961 – 1969, 1978 – 1981 рр. 
«Прогрес», с. Михлин, ф. П-461, 15 спр., 1953 – 1961, 1963 – 1964, 1966 – 1969 рр. 
імені 50-річчя Жовтня, с. Лобачівка, ф. П-484, 33 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1957, 
1960 – 1964, 1966 – 1975, 1977 – 1981 рр. 
«Радянська Україна», с. Колодеже, ф. П-453, 44 спр., 1957 – 1964, 1966 – 1987 рр. 
«Росія», с. Мирне, ф. П-463, 81 спр., 1947 – 1953, 1958 – 1987 рр. 
«Світанок», с. Жабче, ф. П-454, 23 спр., 1956 – 1971, 1979 – 1981 рр. 
«17 Вересня», с. Квасів, ф. П-466, 53 спр., 1951 – 1973, 1979 – 1987 рр. 
імені 17 Вересня, с. Холонів, ф. П-445, 16 спр., 1954 – 1969 рр. 
«Слава», с. Стрільче, ф. П-441, 16 спр., 1954 – 1960, 1963 – 1970 рр. 
імені Столярчука, с. Підбереззя, ф. П-552, 45 спр., 1952 – 1961, 1963 – 1964, 1966 
– 1981 рр. 
імені 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, с. Печихвости, ф. П-452, 52 спр., 
1952 – 1965, 1967 – 1987 рр. 
імені Тельмана, с. Рачин, ф. П-459, 17 спр., 1952 – 1959, 1963 – 1971 рр. 
імені Фрунзе, с. Цегів, ф. П-485, 7 спр., 1951 – 1957 рр. 
«300-річчя возз’єднання України з Росією», с. Колодеже, ф. П-612, 5 спр., 1954 
– 1958 рр. 
«Червона зірка», с. Ватин, ф. П-450, 14 спр., 1956 – 1969 рр. 
імені Шевченка, с. Угринів, ф. П-440, 60 спр., 1951 – 1953, 1958 – 1961, 1963 
– 1987 рр. 
«Шлях Леніна», с. Вільхівка, ф. П-468, 36 спр., 1951 – 1952, 1954 – 1981 рр. 
Іваничівського району
імені Богдана Хмельницького, с. Грибовиця, ф. П-339, 37 спр., 1947, 1951 – 1973, 
1979 – 1983 рр. 
«Волинь», с. Жашковичі, ф. П-587, 40 спр., 1951 – 1983 рр. 
імені Дзержинського, с. Старий Порицьк, ф. П-608, 34 спр., 1957 – 1961, 1966 
– 1983 рр. 
імені Жилякова, с. Милятин, ф. П-628, 40 спр., 1957 – 1961, 1966 – 1989 рр. 
імені Ілліча, с. Поромів, ф. П-273, 60 спр., 1947 – 1958, 1961 – 1963, 1965 – 1989 рр. 
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«Іскра», с. Переславичі ф. П-591, 35 спр., 1955 – 1961, 1963, 1967 – 1983 рр. 
імені Калініна, с. Риковичі, ф. П-532, 38 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1983 рр. 
імені Кірова, с. Литовеж, ф. П-517, 38 спр., 1951 – 1983 рр. 
«Комуніст», с. Орищі, ф. П-340, 6 спр., 1954 – 1958 рр. 
імені Котовського, с. Стара Лішня, ф. П-620, 50 спр., 1949 – 1963, 1966 – 1989 рр. 
імені Крупської, с. Біличі, ф. П-520, 14 спр., 1968 – 1973 рр. 
імені Куйбишева, с. Завидів, ф. П-609, 46 спр., 1951 – 1962, 1966 – 1983 рр. 
імені Леніна, с. Луковичі, ф. П-585, 70 спр., 1951 – 1989 рр. 
«Ленінський шлях», смт Іваничі, ф. П-589, 83 спр., 1950 – 1961, 1963 – 1989 рр. 
імені Мічуріна, с. Заболотці, ф. П-337, 79 спр., 1948 – 1989 рр. 
«Перемога», с. Радовичі, ф. П-590, 41 спр., 1961 – 1961, 1965 – 1983 рр. 
«1 Травня», с. Соснина, ф. П-600, 49 спр., 1956 – 1961, 1966 – 1983 рр. 
«Правда», с. Заставне, ф. П-515, 25 спр., 1953 – 1973, 1982 – 1983 рр. 
«Прикордонник», с. Мовники, ф. П-586, 55 спр., 1951 – 1961, 1963 – 1989 рр. 
«Прогрес», с. Мишів, ф. П-514, 56 спр., 1956 – 1961, 1966 – 1989 рр. 
«50-річчя Жовтня», с. Морозовичі, ф. П-341, 40 спр., 1948 – 1963, 1967 – 1983 рр. 
«Росія», с. Бужанка, ф. П-259, 47 спр., 1951 – 1989 рр. 
імені Сталіна, с. Низкиничі, ф. П-598, 10 спр., 1951 – 1960 рр. 
«Україна», с. Гряди, ф. П-513, 83 спр., 1952 – 1989 рр. 
імені Франка, с. Павлівка, ф. П-592, 22 спр., 1948 – 1961, 1966 – 1973 рр. 
імені Шевченка, с. Колона, ф. П-588, 54 спр., 1954 – 1961, 1966 – 1989 рр. 
імені Щорса, с. Топилище, ф. П-534, 28 спр., 1956 – 1960, 1963 – 1983 рр. 
Камінь-Каширського району
«Більшовик», с. Видричі, ф. П-634, 50 спр., 1951, 1953 – 1986 рр. 
імені Богдана Хмельницького, с. Підцир’я, ф. П-742, 6 спр., 1954 – 1959 рр. 
імені Дзержинського, с. Качин, ф. П-730, 42 спр., 1951, 1955 – 1981 рр. 
імені Ілліча, с. Воєгоща, ф. П-687, 49 спр., 1954 – 1986 рр. 
«Жовтневої революції», с. Добре, ф. П-725, 22 спр., 1952 – 1970, 1972 – 1973 рр. 
«Жовтневої революції», с. Хотешів, ф. П-509, 57 спр., 1951 –1991 рр. 
імені Калініна, с. Полиці, ф. П-636, 35 спр., 1951, 1955 – 1981 рр. 
імені Карла Маркса, с. Олексіївка, ф. П-693, 5 спр., 1954 – 1958 рр. 
імені Котовського, с. Мельники-Мостище, ф. П-738, 58 спр., 1952 – 1990 рр.  
імені Крупської, с. Сошичне, ф. П-729, 39 спр., 1951 – 1953, 1955 – 1981 рр. 
імені Куйбишева, с. Видерта, ф. П-685, 44 спр., 1956 – 1987 рр. 
імені Леніна, с. Черче, ф. П-739, 52 спр., 1951 – 1957, 1959 – 1991 рр. 
«Нове життя», с. Бузаки, ф. П-630, 26 спр., 1951 – 1974 рр. 
імені Островського, с. Осівці, ф. П-731, 7 спр., 1953, 1955 – 1960 рр. 
імені. П. Неруди, с. Гута Боровенська, ф. П-744, 16 спр., 1951, 1954 – 1961, 1968 
– 1970, 1974 – 1976 рр. 
«Перемога», с. Брониця, ф. П-361, 34 спр., 1956 – 1981 рр. 
«1 Травня», с. Раків Ліс, ф. П-633, 45 спр., 1955 – 1986 рр. 
«Правда», с. Пнівне, ф. П-351, 42 спр., 1952 – 1957, 1959 – 1987 рр. 
«Радянської Конституції», с. Грудки, ф. П-632, 43 спр., 1953 – 1981 рр. 
«Радянської Конституції», с. Підріччя, ф. П-741, 6 спр., 1955 – 1960 рр. 
«Радянська Україна», с. Великий Обзир, ф. П-724, 36 спр., 1953 – 1981 рр. 
«Росія», с. Тоболи, ф. П-717, 51 спр., 1955 – 1991 рр. 
імені Свердлова, с. Личини, ф. П-728, 36 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Степана Бойка, с. Боровне, ф. П-726, 40 спр., 1955 – 1981 рр. 
імені Фрунзе, с. Нуйно, ф. П-622, 48 спр., 1951 – 1953, 1955 – 1986 рр. 
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«Червоний прапор», с. Оленине, ф. П-740, 7 спр., 1953 – 1958 рр. 
імені Щорса, с. Ворокомле, ф. П-689, 54 спр., 1953 – 1987 рр. 
імені Щорса, с. Соснівка, ф. П-733, 5 спр., 1956 – 1960 рр. 
Ківерцівського району
«Більшовик», с. Макаревичі, ф. П-796, 27 спр., 1953, 1956 – 1981 рр. 
імені Богдана Хмельницького, с. Озерце, ф. П-807, 20 спр., 1955 – 1974 рр. 
імені Ватутіна, с. Дубище, ф. П-793, 39 спр., 1951 – 1981 рр. 
імені ХХІ з’їзду КПРС, с. Звірів, ф. П-305, 30 спр., 1955 – 1981 рр. 
імені Дзержинського, с. Дідичі, ф. П-805, 45 спр., 1953 – 1972, 1974 – 1978, 1980 
– 1987 рр. 
«Дружба», с. Журавичі, ф. П-797, 39 спр., 1952, 1954, 1956 – 1981 рр. 
імені Енгельса, с. Мощаниця, ф. П-784, 18 спр., 1956 – 1972 рр. 
«Іскра», с. Пальче, ф. П-775, 7 спр., 1966 – 1970 рр. 
імені Ілліча, с. Сокиричі, ф. П-792, 37 спр., 1958 – 1981 рр. 
імені Карла Маркса, с. Дерно, ф. П-449, 47 спр., 1947 – 1972, 1975 – 1987 рр. 
імені Карла Маркса, с. Чемерин, ф. П-801, 16 спр., 1957 – 1960, 1962 – 1968, 
1970, 1973 – 1974 рр. 
імені Калініна, с. Жорнище, ф. П-785, 47 спр., 1952 – 1953, 1956 – 1987 рр. 
імені Кірова, с. Гор’янівка, ф. П-809, 25 спр., 1949 – 1953, 1958, 1962 – 1974 рр. 
імені Кірова, с. Жидичин, ф. П-780, 57 спр., 1949 – 1954, 1957 – 1987 рр. 
імені Кірова, с. Завітне, ф. П-783, 23 спр., 1955 – 1965, 1967 – 1973 рр. 
«Комунар», с. Хорлупи, ф. П-451, 50 спр., 1947 – 1953, 1959 – 1972, 1975 – 1987 рр. 
«Комуніст», с. Вишнів, ф. П-788, 7 спр., 1956 – 1962 рр. 
імені Леніна, смт Олика, ф. П-377, 49 спр., 1950 – 1952, 1955 – 1961, 1963 – 1968, 
1970 – 1987 рр. 
імені Лесі Українки, с. Човниця, ф. П-794, 17 спр., 1959 – 1971, 1973 – 1974 рр. 
імені Пархоменка, с. Гайове, ф. П-800, 21 спр., 1955 – 1969, 1971 – 1974 рр. 
«Перемога», с. Вишків, ф. П-808, 8 спр., 1950 – 1957 рр. 
«Перемога», с. Городище, ф. П-782, 15 спр., 1954, 1958, 1962 – 1974 рр. 
«Правда», с. Суськ, ф. П-795, 58 спр., 1950 – 1987 рр. 
«Радянська Україна», с. Тростянець, ф. П-803, 44 спр., 1951 – 1956, 1958 – 1987 рр. 
«Росія», с. Холоневичі, ф. П-786, 26 спр., 1956 – 1981 рр. 
імені Свердлова, с. Озеро, ф. П-4587, 13 спр., 1975 – 1981 рр. 
«Слава», с. Борохів, ф. П-781, 33 спр., 1959 – 1981 рр. 
імені Суворова, с. Котів, ф. П-787, 14 спр., 1950, 1956 – 1957, 1964 – 1972 рр. 
«30 років ВЛКСМ», с. Грем’яче, ф. П-804, 27 спр., 1955 – 1981 рр. 
«30 років Жовтня», с. Прилуцьке, ф. П-774, 51 спр., 1951 – 1981 рр. 
імені Чапаєва, с. Берестяне, ф. П-806, 31 спр., 1955 – 1960, 1962 – 1981 рр. 
«Червоний партизан», с. Сильне, ф. П-637, 43 спр., 1948, 1950 – 1987 рр. 
імені Шевченка, с. Липне, ф. П-789, 51 спр., 1951 – 1952, 1955 – 1987 рр. 
«Шлях Леніна», с. Покащів, ф. П-798, 30 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1974, 1979 
– 1981 рр. 
Ковельського району
«Більшовик», с. Білин, ф. П-847, 34 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Богдана Хмельницького, с. Скулин, ф. П-831, 20 спр., 1954 – 1957, 1959 
– 1974 рр. 
імені Васюти, с. Уховецьк, ф. П-413, 55 спр., 1947 – 1949, 1951 – 1991 рр. 
імені Ватутіна, с. Тойкут, ф. П-842, 30 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1957, 1959 – 1981 рр. 
«Волинь», с. Підріжжя, ф. П-850, 25 спр., 1962 – 1981 рр. 
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імені Дзержинського, с. Облапи, ф. П-261, 22 спр., 1961 – 1976, 1978 – 1981 рр. 
імені Дзержинського, с. Ситовичі, ф. П-851, 36 спр., 1955, 1957 – 1959, 1961 
– 1981 рр. 
«Дружба», с. Гончий Брід, ф. П-828, 73 спр., 1959 – 1991 рр. 
імені Жданова, с. Мельниця, ф. П-231, 33 спр., 1950, 1958 – 1981 рр. 
«Зоря», с. Грабове, ф. П-3866, 9 спр., 1954 – 1962 рр. 
імені Івана Франка, с. Радошин, ф. П-845, 39 спр., 1955 – 1958, 1960 – 1987 рр. 
«Іскра», с. Угли, ф. П-288, 22 спр., 1962 – 1981 рр. 
імені Кагановича, с. Грив’ятки, ф. П-855, 6 спр., 1947 – 1953 рр. 
імені Калініна, с. Пісочне, ф. П-853, 58 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1991 рр. 
імені Кірова, с. Велицьк, ф. П-840, 35 спр., 1950 – 1981 рр. 
«Комсомолець», с. Білашів, ф. П-839, 45 спр., 1951 – 1989 рр. 
«Комуніст», с. Поворськ, ф. П-581, 58 спр., 1947, 1949, 1951 – 1991 рр. 
імені Куйбишева, с. Новий Мосир, ф. П-827, 45 спр., 1951 – 1959 рр. 
імені Кутузова, с. Городище, ф. П-830, 28 спр., 1957 – 1981 рр. 
імені Леніна, с. Любитів, ф. П-409, 65 спр., 1946 – 1986, 1988 – 1990 рр. 
імені Лесі Українки, с. Колодяжне, ф. П-287, 32 спр., 1958 – 1981 рр. 
імені Мартинюка, с. Поповичі, ф. П-846, 47 спр., 1949 – 1983, 1985 – 1989, 1991 рр. 
«Перемога», с. Лапні, ф. П-834, 8 спр., 1955 – 1961 рр. 
«1 Травня», с. Гулівка, ф. П-837, 5 спр., 1949, 1951, 1954, 1957 – 1958 рр. 
«1 Травня», с. Зелена, ф. П-841, 13 спр., 1953 – 1959, 1961 – 1966 рр. 
«Прапор Леніна», с. Гішин, ф. П-833, 27 спр., 1956 – 1981 рр. 
«Росія», с. Старі Кошари, ф. П-829, 37 спр., 1952 – 1981 рр. 
імені Свердлова, с. Дроздні, ф. П-417, 39 спр., 1948 – 1981 рр. 
«Світанок», с. Сільце, ф. П-854, 15 спр., 1962 – 1975, 1981 рр. 
«Україна», с. Дубове, ф. П-843, 52 спр., 1949 – 1950, 1952, 1956 – 1985, 1987 
– 1989 рр. 
імені Чапаєва, с. Майдан, ф. П-420, 31 спр., 1955 – 1981 рр. 
імені Чапаєва, с. Стеблі, ф. П-835, 4 спр., 1948 – 1951 рр. 
імені Хрущова, с. Байківці, ф. П-848, 10 спр., 1949 – 1958 рр. 
Колківського району
«Радянська Україна», с. Велика Яблунька, ф. П-4556, 6 спр., 1955 – 1960 рр. 
Локачинського району
«Батьківщина», с. Холопичі, ф. П-900, 60 спр., 1952 – 1953, 1956 – 1987 рр. 
«Більшовик», с. Дорогиничі, ф. П-882, 79 спр., 1950 – 1957, 1959 – 1991 рр. 
«8 Березня», с. Семеринське, ф. П-697, 49 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1981 рр. 
«Дружба», с. Заячиці, ф. П-907, 45 спр., 1955 – 1957, 1959 – 1981 рр. 
«Зоря», с. Войнин, ф. П-904, 40 спр., 1955 – 1957, 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Зоря комунізму», с. Коритниця, ф. П-877, 42 спр., 1950 – 1961, 1963 – 1973, 
1982 – 1987 рр. 
імені Карла Маркса, с. Бубнів, ф. П-880, 8 спр., 1951 – 1958 рр. 
імені Кірова, с. Маньків, ф. П-881, 34 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1961, 1965 – 1976 рр. 
«Комуніст», с. Колпитів, ф. П-879, 39 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
імені Котовського, с. Марковичі, ф. П-885, 41 спр., 1951 – 1958, 1966 – 1981 рр. 
імені Кутузова, с. Озютичі, ф. П-891, 42 спр., 1952 – 1974, 1978 – 1981 рр. 
імені Леніна, с. Привітне, ф. П-429, 52 спр., 1948, 1950, 1953 – 1959, 1961, 1965 
– 1987 рр. 
імені Лесі Українки, с. Кисилин, ф. П-892, 51 спр., 1953 – 1981 рр. 
«Маяк», с. Замличі, ф. П-894, 65 спр., 1956 – 1957, 1959 – 1987 рр. 
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«Нове життя», с. Конюхи, ф. П-888, 49 спр., 1951 – 1981 рр. 
«Правда», с. Кути, ф. П-878, 7 спр., 1951 – 1956, 1958 рр. 
«Прапор Жовтня», с. Старий Загорів, ф. П-2700, 55 спр., 1949 – 1957, 1959 – 
1981 рр. 
«1 Травня», с. Новий Загорів, ф. П-899, 46 спр., 1956 – 1957, 1959 – 1961, 1963 
– 1974, 1979 – 1987 рр. 
«Промінь», с. Великий Окорськ, ф. П-908, 30 спр., 1965 – 1981 рр. 
імені Свердлова, с. Губин, ф. П-890, 57 спр., 1952 – 1953, 1956 – 1957, 1959 
– 1961, 1964 – 1987 рр. 
«Світанок», с. Шельвів, ф. П-859, 65 спр., 1949, 1951 – 1953, 1955 – 1964, 1966 
– 1987 рр. 
«Слава», с. Крухиничі, ф. П-886, 51 спр., 1950 – 1981 рр. 
«Україна», с. Бубнів, ф. П-895, 45 спр., 1948 – 1961, 1963 – 1981 рр. 
імені Фрунзе, с. Білопіль, ф. П-902, 15 спр., 1956 – 1957, 1959 – 1970 рр. 
імені Чапаєва, с. Козлів, ф. П-884, 48 спр., 1949, 1951 – 1961, 1963 – 1964, 1966 
– 1981 рр. 
імені Чкалова, с. Линів, ф. П-903, 44 спр., 1959 – 1981 рр. 
імені Шевченка, с. Тумин, ф. П-889, 35 спр., 1950, 1952 – 1953, 1956 – 1957, 1959 
– 1974, 1979 – 1981 рр. 
Луцького району
«Батьківщина», с. Лаврів, ф. П-519, 39 спр., 1947, 1954 – 1964, 1966, 1968 – 1986 рр. 
«Більшовик», с. Шепель, ф. П-677, 35 спр., 1950 – 1964, 1967 – 1981 рр. 
імені Горького, с. Романів, ф. П-2553, 45 спр., 1949 – 1963, 1966 – 1968, 1971 
– 1986, 1988 – 1990 рр. 
імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. Хорохорин, ф. П-2477, 45 спр., 1950 – 1986 рр. 
«8 Березня», с. Чаруків, ф. П-613, 47 спр., 1951 – 1953, 1956 – 1964, 1966 – 1986 рр. 
«Дружба», с. Воютин, ф. П-680, 31 спр., 1951 – 1964, 1967 – 1981 рр. 
імені Жданова, с. Радомишль, ф. П-2541, 30 спр., 1952 – 1968, 1971 – 1981 рр. 
«Жовтень», с. Антонівка, ф. П-2536, 19 спр., 1950 – 1968 рр. 
«Заповіт Леніна», с. Лище, ф. П-582, 39 спр., 1955 – 1963, 1967 – 1986 рр. 
імені Калініна, с. Веселе, ф. П-3555, 34 спр., 1954 – 1960, 1970 – 1986 рр. 
імені Калініна, с. Городище, ф. П-4021, 11 спр., 1958 – 1964, 1966 – 1968 рр. 
«Комсомолець», с. Несвіч, ф. П-2838, 34 спр., 1950 – 1981 рр. 
«Комуніст», с. Підгайці, ф. П-2550, 58 спр., 1951 – 1986 рр. 
імені Кутузова, с. Боголюби, ф. П-2538, 6 спр., 1951 – 1956 рр. 
імені Леніна, с. Забороль, ф. П-2540, 45 спр., 1953 – 1964, 1967 – 1986 рр. 
імені Лесі Українки, с. Коршів, ф. П-626, 21 спр., 1952 – 1957, 1959 – 1964, 1966 
– 1967, 1969 – 1973 рр. 
імені Лесі Українки, с. Одеради, ф. П-2486, 34 спр., 1953 – 1986 рр. 
«Маяк», с. Маяки, ф. П-2537, 48 спр., 1950 – 1975 рр. 
імені Мічуріна, с. Садів, ф. П-683, 28 спр., 1952 – 1958, 1965 – 1968, 1970 – 1981 рр. 
імені Пархоменка, с. Білосток, ф. П-684, 29 спр., 1963 – 1981 рр. 
«Перемога», с. Озеряни, ф. П-2542, 13 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1964 рр. 
«Прогрес», с. Боратин, ф. П-2544, 11 спр., 1949 – 1959 рр. 
«Радянська Волинь», с. Смолигів, ф. П-2488, 36 спр., 1954, 1956 – 1981 рр. 
імені Суворова, с. Коршовець, ф. П-3655, 47 спр., 1954 – 1986 рр. 
«30 років ВЛКСМ», с. Лаврів, ф. П-2829, 5 спр., 1955 – 1959 рр. 
«Україна», с. Баїв, ф. П-3653, 29 спр., 1953 – 1961, 1964, 1966 – 1981 рр. 
імені Фрунзе, с. Полонка, ф. П-3773, 6 спр., 1954 – 1959 рр. 
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імені Чапаєва, с. Ратнів, ф. П-3774, 43 спр., 1955 – 1986 рр. 
імені Шевченка, с. Буяни, ф. П-3556, 30 спр., 1962 – 1986 рр. 
імені Щорса, с. Одеради, ф. П-502, 18 спр., 1951 – 1968 рр. 
Любешівського району
імені Богдана Хмельницького, с. Залаззя, ф. П-3693, 30 спр., 1953 – 1961, 1965 
– 1981 рр. 
«Волинь», с. Хоцунь, ф. П-3683, 27 спр., 1951, 1953 – 1957, 1967 – 1981 рр. 
«За перемогу», с. Велика Глуша, ф. П-2403, 53 спр., 1949, 1952, 1954 – 1961, 
1964 – 1987 рр. 
«Зоря комунізму», с. Бихів, ф. П-3695, 34 спр., 1956 – 1961, 1964 – 1987 рр. 
імені Івана Франка, с. Цир, ф. П-3684, 48 спр., 1954 – 1961, 1964 – 1987 рр. 
імені Ілліча, с. Березна Воля, ф. П-2411, 12 спр., 1970 – 1981 рр. 
імені Карла Маркса, смт Любешів, ф. П-2440, 32 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
імені Кірова, с. Мала Глуша, ф. П-3688, 50 спр., 1956 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
«Комунар», с. Великий Курінь, ф. П-3690, 29 спр., 1955 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Комуніст», с. Угриничі, ф. П-3619, 54 спр., 1951, 1953, 1955 – 1987 рр. 
імені Леніна, с. Зарудчі, ф. П-3692, 58 спр., 1955 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
імені Мічуріна, с. Ветли, ф. П-3694, 28 спр., 1956 – 1961, 1964 – 1981 рр. 
імені Пархоменка, с. Бірки, ф. П-3689, 40 спр., 1955 – 1957, 1959 – 1961, 1965 
– 1987 рр. 
«Полісся», с. Дольськ, ф. П-567, 28 спр., 1948 – 1949, 1952 – 1954, 1960 – 1961, 
1965 – 1981 рр. 
«Світанок», с. Люб’язь, ф. П-2442, 36 спр., 1952 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«17 Вересня», с. Деревок, ф. П-3699, 29 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«30 років ВЛКСМ», с. Залухів, ф. П-3685, 5 спр., 1954 – 1957, 1961 рр. 
«Україна», с. Березичі, ф. П-671, 30 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1960, 1965 – 1981 рр. 
«Червоний партизан», с. Гірки, ф. П-3687, 48 спр., 1956 – 1958, 1960 – 1961, 
1965 – 1987 рр. 
імені Щорса, с. Судче, ф. П-4580, 36 спр., 1952 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Любомльського району
«Більшовик», с. Полапи, ф. П-2529, 34 спр., 1952, 1954 – 1972, 1974 – 1983 рр. 
імені Богдана Хмельницького, с. Самійличі, ф. П-3905, 38 спр., 1954 – 1960, 
1963 – 1983 рр. 
імені Ватутіна, с. Машів, ф. П-2419, 36 спр., 1951 – 1959, 1965 – 1983 рр. 
«Волинь», с. Нудиже, ф. П-2757, 29 спр., 1954 – 1977 рр. 
імені ХІХ з’їзду КПРС, с. Забужжя, ф. П-2545, 81 спр., 1955 – 1989 рр. 
імені ХХІ з’їзду КПРС, с. Куснища, ф. П-2528, 28 спр., 1952 – 1973 рр. 
«Дружба», с. Хворостів, ф. П-2356, 29 спр., 1952 – 1954, 1957 – 1989 рр. 
«Заповіт Ілліча», с. Піща, ф. П-596, 72 спр., 1947 – 1989 рр. 
«Зоря комунізму», с. Римачі, ф. П-2423, 27 спр., 1951 – 1974 рр. 
імені Калініна, с. Пульмо, ф. П-594, 51 спр., 1947 – 1983 рр. 
імені Кірова, с. Підгородне, ф. П-2417, 44 спр., 1950 – 1954, 1956 – 1983 рр. 
«Комуніст», с. Черемошна Воля, ф. П-2664, 49 спр., 1955 – 1976, 1978 – 1988 рр. 
імені Кутузова, с. Пулемець, ф. П-2845, 38 спр., 1950 – 1960, 1963 – 1983 рр. 
імені КПРС, с. Вишнів, ф. П-557, 58 спр., 1948, 1951 – 1989 рр. 
імені Леніна, с. Штунь, ф. П-393, 58 спр., 1950 – 1989 рр. 
імені Мічуріна, с. Запілля, ф. П-2420, 44 спр., 1951 – 1983 рр. 
імені Пархоменка, с. Зачернеччя, ф. П-3723, 47 спр., 1955 – 1983 рр. 
«Перемога», с. Бірки, ф. П-554, 8 спр., 1948, 1950, 1953 – 1958 рр. 
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«Перемога», с. Грабове, ф. П-3900, 35 спр., 1966 – 1983 рр. 
«Правда», с. Згорани, ф. П-2526, 61 спр., 1952, 1954 – 1958, 1960, 1962 – 1989 рр. 
«Прикордонник», с. Ладинь, ф. П-4444, 33 спр., 1958 – 1960, 1963 – 1983 рр. 
«Радянська Україна», с. Рівне, ф. П-3559, 51 спр., 1955 – 1989 рр. 
«Росія», смт Головне, ф. П-2365, 41 спр., 1955 – 1983 рр. 
«Світанок», с. Гуща, ф. П-635, 79 спр., 1953 – 1989 рр. 
«Світязь», с. Світязь, ф. П-595, 49 спр., 1947 – 1989 рр. 
«40-річчя Жовтня», с. Радехів, ф. П-2422, 69 спр., 1952 – 1989 рр. 
імені Суворова, с. Ростань, ф. П-3897, 38 спр., 1954 – 1957, 1959 – 1983 рр. 
«Україна», смт Шацьк, ф. П-593, 43 спр., 1948 – 1983 рр. 
імені Чапаєва, с. Почапи, ф. П-2431, 26 спр., 1953 – 1973, 1982 – 1983 рр. 
«Червоний партизан», с. Прип’ять, ф. П-3903, 61 спр., 1955 – 1989 рр. 
імені Шевченка, с. Олеськ, ф. П-4123, 56 спр., 1956 – 1989 рр. 
«Шлях Леніна», с. Городне, ф. П-2530, 57 спр., 1955 – 1989 рр. 
Маневицького району
імені Ворошилова, с. Троянівка, ф. П-3680, 4 спр., 1952 – 1954, 1958, 1960 рр. 
імені ХХ з’їзду КПРС, с. Гораймівка, ф. П-2857, 35 спр., 1952 – 1953, 1955 – 
1961, 1965 – 1987 рр. 
імені Жданова, с. Комарове, ф. П-2853, 32 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1966, 1968 
– 1981 рр. 
«Жовтень», с. Четвертня, ф. П-2413, 37 спр., 1950, 1958 – 1961, 1965 – 1979, 1981 
– 1987 рр. 
«Заповіт Ілліча», с. Козлиничі, ф. П-580, 46 спр., 1951 – 1959, 1961 – 1989 рр. 
«Зоря», с. Кукли, ф. П-4557, 31 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Зоря комунізму», с. Цміни, ф. П-577, 64 спр., 1951 – 1953, 1955 – 1961, 1965 
– 1987 рр. 
імені Кірова, с. Карасин, ф. П-4558, 6 спр., 1955, 1957 – 1958, 1960 – 1961 рр. 
«Комсомолець», с. Криничне, ф. П-3255, 26 спр., 1955 – 1961, 1965 – 1973, 1975 
– 1981 рр. 
імені Котовського, с. Черськ, ф. П-3669, 6 спр., 1955 – 1960 рр. 
імені Леніна, с. Годомичі, ф. П-2460, 36 спр., 1951 – 1954, 1958 – 1961, 1965 
– 1987 рр. 
«Маяк», с. Рудники, ф. П-3991, 28 спр., 1959 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
імені Мічуріна, с. Будки, ф. П-3876, 37 спр., 1956 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Нове життя», с. Чорниж, ф. П-3877, 27 спр., 1955 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
імені Свердлова, с. Старосілля, ф. П-2859, 54 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
«Світанок», с. Боровичі, ф. П-3808, 75 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
імені Суворова, с. Красноволя, ф. П-3805, 29 спр., 1956, 1958 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
імені Тельмана, с. Велика Ведмежка, ф. П-3681, 31 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Україна», с. Велика Осниця, ф. П-3800, 33 спр., 1952 – 1960, 1965 – 1970, 1973 
– 1987 рр. 
імені Фрунзе, с. Костюхнівка, ф. П-378, 29 спр., 1955 – 1959, 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Шлях до комунізму», с. Куликовичі, ф. П-2855, 29 спр., 1951 – 1961, 1965 – 
1977, 1979 – 1981 рр. 
«Шлях Леніна», с. Кричевичі, ф. П-260, 44 спр., 1955 – 1960, 1962 – 1989 рр. 
імені Щорса, с. Старий Чорторийськ, ф. П-2852, 46 спр., 1950, 1952 – 1953, 1956 
– 1961, 1965 – 1987 рр. 
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Нововолинського району
імені Богдана Хмельницького, с. Древині, ф. П-623, 9 спр., 1953 – 1961 рр. 
«Комуніст», с. Бортнів, ф. П-621, 9 спр., 1953 – 1961 рр. 
Ратнівського району
«Білорусь», с. Гута, ф. П – 105, 46 спр., 1954 – 1955, 1959 – 1962, 1965 – 1986, 
1988 – 1990 рр. 
«Волинь», смт Заболоття, ф. П-86, 41 спр., 1961 – 1965 рр. 
імені ХІХ партз’їзду, с. Річиця, ф. П-2393, 8 спр., 1953 – 1960 рр. 
імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. Поступель, ф. П-3837, 31 спр., 1954 – 1960, 1965 
– 1981 рр. 
«Дружба», с. Броди, ф. П-3845, 8 спр., 1955 – 1961 рр. 
імені Калініна, с. Гірники, ф. П-2396, 6 спр., 1953 – 1958 рр. 
«Комсомолець», с. Велимче, ф. П-2564, 52 спр., 1952 – 1961, 1965 – 1990 рр. 
імені Леніна, с. Тур, ф. П-3542, 43 спр., 1952 – 1955, 1959 – 1960, 1965 – 1986, 
1988 – 1990 рр. 
імені Лесі Українки, с. Заброди, ф. П-2434, 46 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1986 рр. 
«Прогрес», с. Видраниця, ф. П-3843, 48 спр., 1952 – 1961, 1965 – 1986 рр. 
«Росія», с. Жиричі, ф. П-284, 28 спр., 1965 – 1981 рр. 
імені Суворова, с. Датинь, ф. П-3557, 47 спр., 1951 – 1958, 1965 – 1986 рр. 
«Україна», с. Прохід, ф. П-2383, 52 спр., 1953 – 1960, 1965 – 1990 рр. 
імені Хрущова, с. Млинове, ф. П-2399, 7 спр., 1951 – 1957 рр. 
імені Чапаєва, с. Замшани, ф. П-3922, 65 спр., 1953 – 1962, 1965 – 1986 рр. 
«Шлях до комунізму», с. Здомишель, ф. П-2395, 31 спр., 1958 – 1961, 1965 – 
1981 рр. 
Рожищенського району
імені Богдана Хмельницького, с. Навіз, ф. П-2598, 37 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Ватутіна, с. Топільне, ф. П-3814, 46 спр., 1954 – 1986 рр. 
«Волинь», с. Луків, ф. П-3252, 35 спр., 1955 – 1986 рр. 
«Вперед», с. Вічині, ф. П-2600, 25 спр., 1953 – 1959, 1964 – 1981 рр. 
імені ХІХ з’їзду КПРС, с. Уляники, ф. П-2543, 30 спр., 1952 – 1955, 1958 – 1978, 
1981 рр. 
імені ХХ партз’їзду, с. Ворончин, ф. П-698, 37 спр., 1952 – 1961, 1963 – 1981 рр. 
імені Енгельса, с. Доросині, ф. П-535, 41 спр., 1948 – 1986 рр. 
«Заповіт Ілліча», с. Кременець, ф. П-2613, 36 спр., 1951 – 1973, 1975 – 1986 рр. 
«Здобуток Жовтня», с. Любче, ф. П-2380, 18 спр., 1956 – 1973 рр. 
«Зоря комунізму», с. Рудка-Козинська, ф. П-2610, 39 спр., 1950 – 1959, 1961 
– 1986 рр. 
імені Івана Франка, с. Літогоща, ф. П-2729 37 спр., 1949 – 1951, 1953 – 1981 рр. 
імені Карла Маркса, с. Тихотин, ф. П-2607, 38 спр., 1950 – 1981 рр. 
імені Кірова, с. Ясенівка, ф. П-3817, 6 спр., 1954 – 1959 рр. 
«Комсомолець», с. Пожарки, ф. П-2601, 35 спр., 1952 – 1981 рр. 
«Комуніст», с. Великі Березолупи, ф. П-2611, 10 спр., 1950 – 1959 рр. 
імені Крупської, с. Рудня, ф. П-2602, 34 спр., 1952, 1954 – 1982, 1984 – 1986 рр. 
імені Леніна, с. Щурин, ф. П-2608, 40 спр., 1950 – 1986 рр. 
«Ленінський шлях», с. Носачевичі, ф. П-3818, 35 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Мічуріна, с. Малі Березолупи, ф. П-3825, 33 спр., 1954 – 1976, 1979 – 1986 рр. 
«Нове життя», с. Городині, ф. П-2832, 24 спр., 1956 – 1961, 1964 – 1981 рр. 
«Радянська Україна», с. Береськ, ф. П-695, 28 спр., 1952 – 1970, 1972 – 1973, 
1975 – 1981 рр. 
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«Росія», с. Переспа, ф. П-529, 42 спр., 1946 – 1948, 1950 – 1986 рр. 
«Перемога», с. Тристень, ф. П-3821, 6 спр., 1956 – 1961 рр. 
«Прогрес», с. Мильськ, ф. П-3827, 28 спр., 1954 – 1959, 1961, 1963 – 1981 рр. 
«50-річчя Жовтня», с. Вітоніж, ф. П-3822, 32 спр., 1956 – 1986 рр. 
імені Свердлова, с. Сокіл, ф. П-2612, 38 спр., 1950 – 1951, 1954 – 1986 рр. 
«40-річчя Жовтня», с. Немир, ф. П-3831, 21 спр., 1956 – 1976 рр. 
імені Тимірязєва, с. Іванчиці, ф. П-2755, 30 спр., 1956, 1958 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
«Україна», с. Богушівка, ф. П-2603, 8 спр., 1954 – 1961 рр. 
імені Фрунзе, с. Залісці, ф. П-3826, 27 спр., 1956, 1958 – 1981 рр. 
імені Шевченка, с. Пожарки, ф. П-3823, 5 спр., 1955 – 1959 рр. 
Старовижівського району
імені Дзержинського, с. Рудня, ф. П-3920, 33 спр., 1958 – 1981 рр. 
«Дружба», с. Галина Воля, ф. П-478, 58 спр., 1948 – 1988 рр. 
імені Жданова, с. Кримне, ф. П-3541, 61 спр., 1948 – 1950, 1952 – 1961, 1964 
– 1989 рр. 
«Зоря», с. Рокита, ф. П-3940, 16 спр., 1956 – 1971 рр. 
«Зоря», с. Глухи, ф. П-3941, 62 спр., 1956 – 1988 рр. 
«Зоря комунізму», с. Підсинівка, ф. П-3927, 37 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Ілліча, с. Дубечне, ф. П-3538, 73 спр., 1951 – 1988 рр. 
імені Карла Маркса, с. Любохини, ф. П-3536, 39 спр., 1951 – 1956, 1958 – 1961, 
1964 – 1981 рр. 
«Маяк», с. Мизове, ф. П-480, 39 спр., 1948, 1951 – 1961, 1963 – 1981 рр. 
«Нове життя», с. Сереховичі, ф. П-482, 41 спр., 1948 – 1981 рр. 
«Правда», с. Поліське, ф. П-659, 55 спр., 1951 – 1988 рр. 
«Перемога», с. Журавлине, ф. П-665, 36 спр., 1950 – 1957, 1962 – 1981 рр. 
«Прогрес», с. Солов’ї, ф. П-129, 33 спр., 1952 – 1981 рр. 
«Світанок», с. Нова Вижва, ф. П-479, 65 спр., 1948, 1950 – 1961, 1963 – 1989 рр. 
«17 Вересня», с. Синове, ф. П-2563, 37 спр., 1951 – 1981 рр. 
імені Суворова, с. Смідин, ф. П-664, 60 спр., 1956 – 1988 рр. 
імені Фрунзе, с. Седлище, ф. П-3558, 55 спр., 1952 – 1969, 1971 – 1973, 1975 
– 1989 рр. 
імені Чапаєва, с. Стара Гута, ф. П-3919, 36 спр., 1958 – 1981 рр. 
«Червоний партизан», с. Буцин, ф. П-3928, 19 спр., 1955 – 1961, 1963 – 1974 рр. 
імені Шевченка, с. Секунь, ф. П-3915, 30 спр., 1954 – 1961, 1963 – 1981 рр. 
імені Щорса, с. Смоляри, ф. П-662, 7 спр., 1965 – 1971 рр. 
Турійського району
імені Будьонного, с. Дольськ, ф. П-3980, 8 спр., 1954 – 1961 рр. 
«Волинь», с. Дуліби, ф. П-3972, 30 спр., 1958 – 1981 рр. 
імені Горького, с. Перевали, ф. П-2361, 36 спр., 1951 – 1953, 1959 – 1961, 1965 
– 1989 рр. 
імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. Миляновичі, ф. П-3158, 46 спр., 1952 – 1989 рр. 
«Дружба», с. Купичів, ф. П-607, 39 спр., 1948 – 1981 рр. 
імені Енгельса, с. Озеряни, ф. П-2508, 42 спр., 1950 – 1951, 1953 – 1961, 1966 
– 1987 рр. 
імені Жданова, с. Туличів, ф. П-2174, 40 спр., 1954 – 1987 рр. 
«Здобуток Жовтня», с. Задиби, ф. П-2500, 33 спр., 1950 – 1961, 1964 – 1981 рр. 
імені Ілліча, с. Кульчин, ф. П-2495, 49 спр., 1949, 1951 – 1987 рр. 
«Іскра», с. Осьмиговичі, ф. П-2498, 36 спр., 1952 – 1981 рр. 
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імені Карла Маркса, с. Чорніїв, ф. П-3973, 33 спр., 1954 – 1981 рр. 
імені Кірова, с. Бобли, ф. П-2497, 41 спр., 1951 – 1955, 1957 – 1989 рр. 
імені Котовського, с. Клюськ, ф. П-2504, 47 спр., 1951 – 1989 рр. 
імені Крупської, с. Радовичі, ф. П-2494, 19 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1971 рр. 
імені Куйбишева, с. Оса, ф. П-3977, 33 спр., 1954 – 1961, 1963 – 1981 рр. 
імені Леніна, с. Гайки, ф. П-2640, 53 спр., 1947 – 1951, 1956 – 1989 рр. 
«Маяк», с. Новосілки, ф. П-2357, 59 спр., 1953 – 1989 рр. 
імені Мічуріна, с. Ружин, ф. П-2358, 34 спр., 1952 – 1955, 1957, 1959 – 1981 рр. 
імені Пархоменка, с. Растів, ф. П-2496, 38 спр., 1949 – 1950, 1952 – 1981 рр. 
«Радянська Україна», с. Обенижі, ф. П-2503, 48 спр., 1952 – 1987 рр. 
«Слава», с. Маковичі, ф. П-2499, 35 спр., 1951 – 1981 рр. 
імені Тельмана, с. Туропин, ф. П-2639, 33 спр., 1949, 1954 – 1980 рр. 
імені Фрунзе, с. Овлочин, ф. П-3658, 32 спр., 1958 – 1966, 1968 – 1987 рр. 
«Шлях до комунізму», с. Мокрець, ф. П-2428, 43 спр., 1948 – 1961, 1963 – 1987 рр. 
імені Щорса, с. Новий Двір, ф. П-2501, 41 спр., 1952 – 1971, 1973 – 1987 рр. 
Колегії:
Волинської обласної колегії адвокатів, м. Луцьк, ф. П-3574, 18 спр., 1949 – 1953, 
1955 – 1967 рр. 
Колон:
Волинської механізованої колони № 18, м. Ківерці, ф. П-751, 26 спр., 1958 
– 1981 рр. 
Голобської пересувної механізованої колони № 63 тресту «Волиньводбуд», 
смт Голоби Ковельського району, ф. П-657, 41 спр., 1962 – 1991 рр. 
Горохівської пересувної механізованої колони № 4 (ПМК-4), м. Горохів, 
ф. П-250, 13 спр., 1968 – 1973, 1975 – 1981 рр. 
Камінь-Каширської пересувної механізованої колони № 70 (ПМК-70), 
м. Камінь-Каширський, ф. П-909, 30 спр., 1969 – 1986 рр. 
Кримненської пересувної механізованої колони № 197 (ПМК-197), с. Дубечне 
Старовижівського району, ф. П-661, 37 спр., 1965 – 1988 рр. 
Локачинської пересувної механізованої колони № 7 (ПМК-7), смт Локачі, 
ф. П-898, 45 спр., 1959, 1961 – 1987 рр. 
Луківської пересувної механізованої колони № 198 (ПМК-198), смт Луків 
Турійського району, ф. П-710, 20 спр., 1966 – 1981 рр. 
Маневицької пересувної механізованої колони № 341 (ПМК-341), смт Маневи-
чі, ф. П-4648, 7 спр., 1981 – 1987 рр. 
Любешівської пересувної механізованої колони № 199 (ПМК-199), 
смт Любешів, ф. П-672, 16 спр., 1967 – 1981 рр. 
Маньківської пересувної механізованої колони № 201 (ПМК-201), с. Маньків 
Локачинського району, ф. П-897, 38 спр., 1947, 1949 – 1950, 1952 – 1957, 1959 
– 1981 рр. 
Рожищенської пересувної механізованої колони № 2 (ПМК-2), смт Рожище, 
ф. П-4143, 25 спр., 1957 – 1958, 1961 – 1970, 1972 – 1981 рр. 
Рожищенської пересувної механізованої колони № 4 (ПМК-4) «Волиньспецбуд-
монтаж», смт Рожище, ф. П-4567, 12 спр., 1971 – 1981 рр. 
Турійської пересувної механізованої колони № 19 (ПМК-19), смт Турійськ, 
ф. П-3981, 30 спр., 1960 – 1972, 1974 – 1987 рр. 
Цуманської пересувної механізованої колони № 202 (ПМК-202), смт Цумань 
Ківерцівського району, ф. П-762, 7 спр., 1962 – 1968 рр. 
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Паровозної колони № 26 особового резерву Наркомату шляхів сполучення 
залізничної станції Ківерці, ф. П-366, 3 спр., 1942 – 1944 рр. 
Пересувної механізованої колони № 200 (ПМК-200), м. Устилуг, ф. П-618, 
39 спр., 1947 – 1959, 1966 – 1989 рр. 
Пересувної механізованої колони № 2 (ПМК-2) облміжколгоспбуду, 
с. Люблинець Ковельського району, ф. П-299, 18 спр., 1967 – 1981 рр. 
Пересувної механізованої колони № 3 (ПМК-3) тресту «Волиньспецсільгосп-
монтаж», м. Ковель, ф. П-4621, 8 спр., 1976 – 1981 рр. 
Пересувної механізованої колони № 62 (ПМК-62) тресту «Волиньводбуд», 
м. Ковель, ф. П-654, 50 спр., 1962 – 1990 рр. 
Пересувної механізованої колони № 101 (ПМК-101) тресту «Волиньводбуд», 
м. Луцьк, ф. П-4591, 14 спр., 1973 – 1981 рр. 
Пересувної механізованої колони № 515 (ПМК-515) тресту «Укрсільгоспенерго-
монтаж», м. Луцьк, ф. П-4610, 7 спр., 1975 – 1981 рр. 
Колонії, тюрми:
Ковельської виправно-трудової колонії, м. Ковель, ф. П-203, 55 спр., 1944 – 1950, 
1962 – 1988 рр. 
Тюрми № 1 Міністерства внутрішніх справ, м. Луцьк, ф. П-83, 32 спр., 1944 
– 1967 рр. 
Комбінатів:
Волинського облрибкомбінату, с. Рокині Луцького району, ф. П-4431, 18 спр., 
1964 – 1981 рр. 
Володимир-Волинського комбінату молочних продуктів, ф. П-2663, 47 спр., 
1951 – 1953, 1960 – 1961, 1964 – 1989 рр. 
Гнідавського цукрового комбінату, м. Луцьк, ф. П-4018, 38 спр., 1958 – 1964, 
1967 – 1986 рр. 
Ковельського комбінату громадського харчування, м. Ковель, ф. П-4655, 20 спр., 
1982 – 1989 рр. 
Луцького птахокомбінату, м. Луцьк, ф. П-176, 14 спр., 1946 – 1948, 1952 – 1962 рр. 
Луцького спиртогорілчаного комбінату, м. Луцьк, ф. П-106, 38 спр., 1945 – 1981 рр. 
Луцького тарно-бондарного комбінату, м. Луцьк, ф. П-141, 27 спр., 1946 – 1972 рр. 
Луцького шовкового комбінату імені 60-річчя Радянської України, м. Луцьк, 
ф. П-4600, 173 спр., 1975 – 1987 рр. 
Будівельних матеріалів:
Ковельського комбінату будівельних матеріалів № 1 облміжколгоспбуду, м. Ко-
вель, ф. П-76, 26 спр., 1963 – 1981 рр. 
Луківського комбінату будівельних матеріалів, смт Луків Турійського району, 
ф. П-3677, 34 спр., 1954, 1957 – 1987 рр. 
Нововолинського комбінату будівельних матеріалів, м. Нововолинськ, ф. П-4091, 
40 спр., 1956 – 1970, 1972 – 1983 рр. 
Деревообробних:
Заболоттівського деревообробного комбінату (ДОК), смт Заболоття 
Ратнівського району, ф. П-510, 46 спр., 1948 – 1951, 1953 – 1957, 1961, 1965 
– 1989 рр. 
Ківерцівського деревообробного комбінату (ДОК), м. Ківерці, ф. П-771, 58 спр., 
1944, 1946 – 1987 рр. 
Ковельського деревообробного комбінату (ДОК), м. Ковель, ф. П-397, 41 спр., 
1960 – 1961, 1964 – 1975, 1977 – 1991 рр. 
Цуманського деревообробного комбінату (ДОК), смт Цумань Ківерцівського 
району, ф. П-4578, 26 спр., 1964 – 1965, 1967 – 1985, 1987 рр. 
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М’ясокомбінатів:
Ковельського м’ясокомбінату, м. Ковель, ф. П-860, 32 спр., 1952 – 1961, 1982 
– 1989 рр. 
Луцького м’ясокомбінату, м. Луцьк, ф. П-132, 64 спр., 1945 – 1987 рр. 
Нововолинського м’ясокомбінату, м. Нововолинськ, ф. П-464, 41 спр., 1968 – 
1989 рр. 
Побутового обслуговування населення:
Володимир-Волинського комбінату побутового обслуговування населення, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-155, 8 спр., 1962 – 1969 рр. 
Горохівського комбінату побутового обслуговування населення, м. Горохів, 
ф. П-4575, 17 спр., 1970 – 1981 рр. 
Іваничівського комбінату побутового обслуговування населення, смт Іваничі, 
ф. П-690, 14 спр., 1968 – 1969, 1973 – 1983 рр. 
Ківерцівського комбінату побутового обслуговування населення, м. Ківерці, 
ф. П-749, 16 спр., 1960 – 1975 рр. 
Ковельського комбінату побутового обслуговування населення, м. Ковель, 
ф. П-490, 20 спр., 1962 – 1981 рр. 
Луцького комбінату побутового обслуговування, м. Луцьк, ф. П-4601, 17 спр., 
1973 – 1981 рр. 
Любешівського районного комбінату побутового обслуговування населення, 
смт Любешів, ф. П-2415, 13 спр., 1969 – 1981 рр. 
Нововолинського комбінату побутового обслуговування населення, 
м. Нововолинськ, ф. П-4107, 35 спр., 1959 – 1983 рр. 
Олицького комбінату побутового обслуговування, смт Олика Ківерцівського 
району, ф. П-4579, 19 спр., 1969 – 1987 рр. 
Ратнівського районного комбінату побутового обслуговування населення, 
смт Ратне, ф. П-4633, 5 спр., 1979 – 1981 рр. 
Рожищенського районного комбінату побутового обслуговування населення, 
смт Рожище, ф. П-4148, 6 спр., 1958 – 1963 рр. 
Турійського районного комбінату побутового обслуговування населення, 
смт Турійськ, ф. П-712, 15 спр., 1967 – 1981 рр. 
Промкомбінатів:
Ківерцівського районного промкомбінату, м. Ківерці, ф. П-764, 6 спр., 1957 – 
1962 рр. 
Ковельського міського промкомбінату, м. Ковель, ф. П-383, 10 спр., 1954 – 
1963 рр. 
Луцького міського промкомбінату, м. Луцьк, ф. П-3597, 15 спр., 1953 – 1967 рр. 
Любомльського районного промкомбінату, м. Любомль, ф. П-4121, 8 спр., 1957 
– 1964 рр. 
Шацького промкомбінату, ф. П-4459, 32 спр., 1963 – 1989 рр. 
Харчокомбінатів:
Володимир-Волинського районного харчокомбінату, м. Володимир-
Волинський, ф. П-2641, 16 спр., 1949 – 1955, 1957 – 1965 рр. 
Горохівського районного харчокомбінату, м. Горохів, ф. П-217, 7 спр., 1962 – 
1968 рр. 
Заболоттівського харчокомбінату райспоживспілки, смт Заболоття Ратнівського 
району, ф. П-283, 19 спр., 1965 – 1981 рр. 
Іваничівського харчокомбінату, смт Іваничі, ф. П-316, 5 спр., 1958, 1960 – 1963 рр. 
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Ковельського міського харчокомбінату, м. Ковель, ф. П-864, 12 спр., 1951 – 1961 рр. 
Луцького міського харчокомбінату, м. Луцьк, ф. П-158, 21 спр., 1947 – 1967 рр. 
Любомльського районного харчокомбінату, м. Любомль, ф. П-4125, 7 спр., 1958 
– 1964 рр. 
Турійського районного харчокомбінату, смт Турійськ, ф. П-715, 18 спр., 1964 
– 1981 рр. 
Хлібокомбінатів:
Луцького хлібокомбінату, м. Луцьк, ф. П-196, 40 спр., 1948 – 1953, 1955, 1957 
– 1981 рр. 
Ковельського хлібокомбінату, м. Ковель, ф. П-4584, 11 спр., 1973 – 1981 рр. 
Володимир-Волинського комбінату хлібопродуктів, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-112, 28 спр., 1962 – 1983 рр. 
Луцького комбінату хлібопродуктів, м. Луцьк, ф. П-191, 21 спр., 1948 – 1955, 
1967, 1971 – 1981 рр. 
Комісаріату:
Волинського облвійськкомату, м. Луцьк, ф. П-4240, 44 спр., 1940, 1944 – 1986 рр. 
Комісії:
Планової комісії Волинського облвиконкому (облплан), м. Луцьк, ф. П-169, 
11 спр., 1946 – 1949, 1961 – 1967 рр. 
Комітетів:
Волинського обласного комітету Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України (обком ЛКСМУ), м. Луцьк, ф. П-84, 41 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1955, 
1957 – 1958, 1960 – 1986 рр. 
Волинського обласного комітету ДТСААФ, м. Луцьк, ф. П-4199, 38 спр., 1950 
– 1981 рр. 
Волинського обласного комітету по фізкультурі і спорту, м. Луцьк, ф. П-4235, 
21 спр., 1958, 1962 – 1981 рр. 
Комітету по радіомовленню і телебаченню Волинського облвиконкому, 
м. Луцьк, ф. П-4326, 11 спр., 1961 – 1967, 1979 – 1981 рр. 
Нововолинського обласного комітету профспілки працівників вугільної 
промисловості, м. Нововолинськ, ф. П-4088, 13 спр., 1956 – 1968 рр. 
Волинського обласного комітету Компартії України (обком КПУ), м. Луцьк, 
ф. П-115, 68 спр., 1944 – 1988 рр. 
Міськкомів КПУ:
Володимир-Волинського міського комітету Компартії України (міськком КПУ), 
м. Володимир-Волинський, ф. П-264, 43 спр., 1944 – 1946, 1948 – 1982 рр. 
Ковельського міського комітету Компартії України (міськком КПУ), м. Ковель, 
ф. П-208, 46 спр., 1946 – 1982 рр. 
Луцького міського комітету Компартії України (міськком КПУ), м. Луцьк, 
ф. П-80, 38 спр., 1945, 1947 – 1958, 1960 – 1981 рр. 
Нововолинського міського комітету Компартії України (міськком КПУ), 
м. Нововолинськ, ф. П-815, 28 спр., 1961 – 1983 рр. 
Райкомів КПУ:
Володимир-Волинського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
м. Володимир-Волинський, ф. П-3, 7408 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Горохівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), м. Горохів, 
ф. П-304, 39 спр., 1944 – 1961, 1963 – 1964, 1966 – 1981 рр. 
Іваничівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт Іваничі, ф. П-333, 32 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1958, 1967 – 1983 рр. 
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Камінь-Каширського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
м. Камінь-Каширський, ф. П-345, 38 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1951, 1953 – 
1981 рр. 
Ківерцівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), м. Ківерці, 
ф. П-369, 42 спр., 1944, 1946 – 1975, 1977 – 1985 рр. 
Локачинського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт Локачі, ф. П-422, 33 спр., 1946 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Луцького районного комітету Компартії України (райком КПУ), м. Луцьк, 
ф. П-430, 37 спр., 1944 – 1962, 1968, 1970 – 1984 рр. 
Любешівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт Любешів, ф. П-562, 32 спр., 1947 – 1948, 1951 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Любомльського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
м. Любомль, ф. П-543, 39 спр., 1947 – 1948, 1951 – 1984 рр. 
Маневицького районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт Маневичі, ф. П-573, 33 спр., 1945 – 1947, 1949, 1951 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Ратнівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), смт Ратне, 
ф. П-503, 35 спр., 1944, 1946 – 1947, 1949 – 1957, 1959 – 1962, 1965 – 1982 рр. 
Рожищенського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт Рожище, ф. П-523, 40 спр., 1944 – 1982 рр. 
Старовижівського районного комітету Компартії України (райком КПУ), 
смт  Стара Вижівка, ф. П-475, 36 спр., 1944 – 1952, 1954 – 1962, 1967 – 1981 рр. 
Турійського районного комітету Компартії України (райком КПУ), смт Турійськ, 
ф. П-605, 33 спр., 1947 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Контор:
Волинської обласної контори «Заготхудобовідгодівля», м. Луцьк, ф. П-183, 
15 спр., 1949 – 1953, 1955, 1959 – 1967 рр. 
Локачинської районної контори зв’язку, смт Локачі, ф. П-425, 1 спр., 1947 р. 
Ковельської житлово-експлуатаційної контори № 1 (ЖЕК-1), м. Ковель, 
ф. П-4656, 19 спр., 1982 – 1991 рр. 
Луцької житлово-експлуатаційної контори № 2 (ЖЕК-2), м. Луцьк, ф. П-174, 33 
спр., 1964 – 1987 рр. 
Лікарень:
Волинської обласної лікарні, м. Луцьк, ф. П-134, 56 спр., 1946 – 1987 рр. 
Волинської обласної психіатричної лікарні, м. Луцьк, ф. П-4597, 9 спр., 1973 
– 1981 рр. 
Волинської обласної психіатричної лікарні, смт Олика Ківерцівського району, 
ф. П-759, 31 спр., 1962 – 1987 рр. 
Володимир-Волинської районної лікарні, м. Володимир-Волинський, ф. П-2645, 
60 спр., 1947 – 1957, 1960 – 1989 рр. 
Горохівської центральної районної лікарні, м. Горохів, ф. П-245, 23 спр., 1968 
– 1975, 1977, 1979 – 1987 рр. 
Іваничівської районної лікарні, смт Іваничі, ф. П-688, 32 спр., 1964 – 1989 рр. 
Камінь-Каширської центральної районної лікарні, м. Камінь-Каширський, 
ф. П-521, 41 спр., 1955 – 1956, 1958 – 1986 рр. 
Ківерцівської центральної районної лікарні, м. Ківерці, ф. П-768, 20 спр., 1981 
– 1987 рр. 
Ковельської міської лікарні, м. Ковель, ф. П-230, 65 спр., 1946 – 1991 рр. 
Локачинської центральної районної лікарні, смт Локачі, ф. П-702, 29 спр., 1967 
– 1981 рр. 
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Луцької центральної міської лікарні, м. Луцьк, ф. П-645, 21 спр., 1963 – 1967, 
1979 – 1986 рр. 
Любешівської районної лікарні, смт Любешів, ф. П-4113, 19 спр., 1960 – 1961, 
1965 – 1981 рр. 
Любомльської районної лікарні, смт Любомль, ф. П-4120, 28 спр., 1954 – 1980 рр. 
Маневицької центральної районної лікарні, смт Маневичі, ф. П-4560, 36 спр., 
1954 – 1955, 1958 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
Нововолинської центральної міської лікарні, м. Нововолинськ, ф. П-421, 38 спр., 
1967 – 1989 рр. 
Ратнівської центральної районної лікарні, смт Ратне, ф. П-4067, 21 спр., 1960 
– 1961, 1965 – 1981 рр. 
Рожищенської центральної районної лікарні, смт Рожище, ф. П-3816, 26 спр., 
1956 – 1981 рр. 
Старовижівської центральної районної лікарні, смт Стара Вижівка, ф. П-3914, 
51 спр., 1953 – 1989 рр. 
Турійської центральної районної лікарні, смт Турійськ, ф. П-714, 37 спр., 1962 
– 1987 рр. 
Лісгоспів:
Ратнівського державного лісгоспу, смт Ратне, ф. П-281, 53 спр., 1965 – 1967, 
1969 – 1986, 1988 – 1991 рр. 
Лісгоспзагів:
Володимир-Волинського лісгоспзагу, м. Володимир-Волинський, ф. П-2647, 
55  спр., 1946 – 1954, 1957 – 1990 рр. 
Городоцького лісгоспзагу, с. Городок Маневицького району, ф. П-578, 41 спр., 
1947 – 1949, 1954 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Камінь-Каширського лісгоспзагу, м. Камінь-Каширський, ф. П-639, 36 спр., 
1962 – 1987 рр. 
Ківерцівського лісгоспзагу, м. Ківерці, ф. П-773, 44 спр., 1955 – 1965, 1967 – 
1968, 1970 – 1987 рр. 
Ковельського лісгоспзагу, м. Ковель, ф. П-867, 51 спр., 1952, 1956 – 1990 рр. 
Колківського лісгоспзагу, смт Колки Маневицького району, ф. П-653, 17 спр., 
1965 – 1981 рр. 
Любомльського лісгоспзагу, м. Любомль, ф. П-544, 44 спр., 1947 – 1983 рр. 
Маневицького лісгоспзагу, смт Маневичі, ф. П-3682, 41 спр., 1952 – 1961, 1965 
– 1987 рр. 
Цуманського лісгоспзагу, смт Цумань Ківерцівського району, ф. П-770, 27 спр., 
1958 – 1959, 1961, 1963 – 1986 рр. 
Шацького лісгоспзагу та Шацького лісного технікуму, смт Шацьк, ф. П-4473, 
36 спр., 1963 – 1989 рр. 
Лісництв:
Заболоттівського лісництва, смт Заболоття Ратнівського району, ф. П-278, 5 спр., 
1965 – 1969 рр. 
Замшанського лісництва, с. Замшани Ратнівського району, ф. П-279, 11 спр., 
1965 – 1975 рр. 
Кримненського лісництва, с. Дубечне Старовижівського району, ф. П-660, 
19 спр., 1964 – 1981 рр. 
Хотешівського лісництва, с. Хотешів Ратнівського району, ф. П-3840, 7 спр., 
1956 – 1962 рр. 
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Ліспромгоспів:
Волинського ліспромгоспу, м. Ківерці, ф. П-769, 4 спр., 1956 – 1959 рр. 
Володимир-Волинського ліспромгоспу, м. Володимир-Волинський, ф. П-249, 
4 спр., 1946 – 1949 рр. 
Ківерцівського ліспромгоспу, м. Ківерці, ф. П-810, 3 спр., 1957 – 1959 рр. 
Ковельського ліспромгоспу № 14, м. Ковель, ф. П-412, 4 спр., 1946 – 1947, 1952 
– 1953 рр. 
Маневицького ліспромгоспу, смт Маневичі, ф. П-575, 8 спр., 1948 – 1952, 1954, 
1958 – 1959 рр. 
Майстерень:
Волинських художньо-виробничих майстерень худфонду УРСР, м. Луцьк, 
ф. П-3605, 24 спр., 1951 – 1953, 1955 – 1957, 1961 – 1962, 1964 – 1967, 1969 
– 1981 рр. 
Луцької авторемонтної майстерні, м. Луцьк, ф. П-4280, 9 спр., 1954 – 1962 рр. 
Центральних електромеханічних майстерень, м. Нововолинськ, ф. П-4083, 
20  спр., 1957 – 1975 рр. 
Митниці:
Ягодинської митниці, с. Римачі Любомльського району, ф. П-542, 22 спр., 1947 
– 1955, 1962 – 1973 рр. 
Об’єднань:
Виробничого об’єднання водопровідно-каналізаційного господарства
«Волиньводоканал», м. Луцьк, ф. П-4596, 11 спр., 1975 – 1981 рр. 
Виробничого об’єднання «Електротермометрія», м. Луцьк, ф. П-36, 274 спр., 
1944 – 1951, 1953 – 1987 рр. 
Волинського виробничого деревообробного об’єднання «Волиньдерев», м. Луцьк, 
ф. П-4310, 37 спр., 1957 – 1962, 1964 – 1987 рр. 
Волинського виробничого об’єднання консервної промисловості, м. Луцьк, 
ф. П-136, 44 спр., 1946 – 1981 рр. 
Волинського виробничого об’єднання молочної промисловості, м. Луцьк, 
ф. П-131, 43 спр., 1945 – 1957, 1959 – 1981 рр. 
Волинського виробничого об’єднання м’ясної промисловості, м. Луцьк, 
ф. П-2425, 14 спр., 1969 – 1971, 1973 – 1981 рр. 
Волинського обласного виробничого об’єднання будматеріалів 
«Волиньбудматеріали», м. Луцьк, ф. П-190, 38 спр., 1948, 1950 – 1953, 1955, 
1960 – 1981 рр. 
Волинського обласного виробничого об’єднання «Волиньгаз», м. Луцьк, 
ф. П-4305, 27 спр., 1960 – 1963, 1965 – 1969, 1971 – 1974, 1978 – 1988 рр. 
Волинського обласного об’єднання пиво-безалкогольної промисловості, м. Луцьк, 
ф. П-114, 45 спр., 1945 – 1981 рр. 
Камінь-Каширського районного об’єднання «Сільгоспхімія», м. Камінь-
Каширський, ф. П-4639, 6 спр., 1979 – 1981 рр. 
Луцького міського житлово-експлуатаційного об’єднання, м. Луцьк, ф. П-4588, 
9 спр., 1973 – 1981 рр. 
Луцького виробничого об’єднання «Луцьккомунмаш», м. Луцьк, ф. П-4301, 
39 спр., 1961 – 1987 рр. 
Луцького виробничого швейного об’єднання «Волинь», м. Луцьк, ф. П-185, 
58 спр., 1948 – 1987 рр. 
Луцького об’єднання «Продтовари», м. Луцьк, ф. П-4325, 51 спр., 1961 – 1989 рр. 
Луцького об’єднання «Промтовари», м. Луцьк, ф. П-258, 40 спр., 1964 – 1987 рр. 
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Нововолинського виробничого об’єднання «Оснастка», м. Нововолинськ, 
ф. П-4570, 48 спр., 1975 – 1989 рр. 
Об’єднання ресторанів і кафе, м. Луцьк, ф. П-4650, 12 спр., 1982 – 1986 рр. 
Агропромислових об’єднань (РАПО):
Горохівського районного агропромислового об’єднання (РАПО), м. Горохів, 
ф. П-415, 37 спр., 1963 – 1987 рр. 
Іваничівського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Іваничі, 
ф. П-691, 25 спр., 1967 – 1989 рр. 
Камінь-Каширського районного агропромислового об’єднання (РАПО), 
м. Камінь-Каширський, ф. П-550, 41 спр., 1962 – 1991 рр. 
Ковельського районного агропромислового об’єднання (РАПО), м. Ковель, 
ф. П-77, 46 спр., 1962 – 1991 рр. 
Локачинського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Локачі, 
ф. П-874, 46 спр., 1951 – 1952, 1965 – 1967, 1970 – 1990 рр. 
Любешівського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Любешів, 
ф. П-675, 25 спр., 1950 – 1953, 1965 – 1987 рр. 
Любомльського районного агропромислового об’єднання (РАПО), м. Любомль, 
ф. П-549, 62 спр., 1948 – 1989 рр. 
Маневицького районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Маневичі, 
ф. П-649, 24 спр., 1965 – 1987 рр. 
Ратнівського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Ратне, 
ф. П-2387, 40 спр., 1952 – 1953, 1958 – 1961, 1965 – 1986 рр. 
Рожищенського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Рожище, 
ф. П-533, 38 спр., 1947 – 1951, 1954 – 1956, 1958 – 1960, 1962 – 1986 рр. 
Старовижівського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Стара 
Вижівка, ф. П-668, 33 спр., 1967 – 1989 рр. 
Турійського районного агропромислового об’єднання (РАПО), смт Турійськ, 
ф. П-713, 27 спр., 1965 – 1987 рр. 
Міжколгоспних об’єднань по будівництву:
Волинського обласного міжколгоспного об’єднання по будівництву 
(облміжколгоспбуд), м. Луцьк, ф. П-4321, 30 спр., 1959 – 1981 рр. 
Володимир-Волинського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-321, 33 спр., 1961 – 1983 рр. 
Горохівського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, м. Горохів, 
ф. П-414, 25 спр., 1960 – 1975, 1977 – 1981 рр. 
Камінь-Каширського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
м. Камінь-Каширський, ф. П-640, 29 спр., 1962 – 1981 рр. 
Ківерцівського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
м. Ківерці, ф. П-753, 25 спр., 1958, 1965 – 1981 рр. 
Ковельського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, м. Ковель, 
ф. П-862, 27 спр., 1959 – 1981 рр. 
Луцького районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, м. Луцьк, 
ф. П-4025, 17 спр., 1960 – 1961, 1967 – 1981 рр. 
Любешівського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
смт Любешів, ф. П-4115, 16 спр., 1960 – 1961, 1968 – 1981 рр. 
Маневицького районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
смт Маневичі, ф. П-4566, 17 спр., 1960 – 1961, 1965, 1968 – 1981 рр. 
Ратнівського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, смт Ратне, 
ф. П-4068, 20 спр., 1959 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
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Рожищенського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
смт Рожище, ф. П-4147, 29 спр., 1958 – 1986 рр. 
Старовижівського районного міжколгоспного об’єднання по будівництву, 
смт Стара Вижівка, ф. П-4015, 17 спр., 1959 – 1961, 1968 – 1981 рр. 
По виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства 
«Сільгосптехніка»:
Волинського обласного виробничого об’єднання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства «Сільгосптехніка», м. Луцьк, ф. П-4527, 
43 спр., 1963 – 1985 рр. 
Володимир-Волинського районного об’єднання «Сільгосптехніка»,
м. Володимир-Волинський, ф. П-269, 56 спр., 1945 – 1989 рр. 
Горохівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Горохів, ф. П-314, 
61 спр., 1945 – 1987 рр. 
Іваничівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Іваничі, ф. П-599, 
58 спр., 1949 – 1961, 1966 – 1989 рр. 
Ківерцівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Ківерці, ф. П-394, 
38 спр., 1947 – 1965, 1967 – 1981 рр. 
Ковельського районного об’єднання «Сільгосптехніка», с. Любитів 
Ковельського району, ф. П-408, 40 спр., 1946 – 1981 рр. 
Луцького районного об’єднання «Сільгосптехніка», ф. П-435, 52 спр., 1946 – 
1986 рр. 
Любомльського районного об’єднання «Сільгосптехніка», м. Любомль, ф. П-541, 
58 спр., 1947 – 1958, 1962 – 1988 рр. 
Маневицького районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Колки 
Маневицького району, ф. П-571, 24 спр., 1965 – 1973, 1975 – 1987 рр. 
Ратнівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Ратне, ф. П-2400, 
42  спр., 1949 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Рожищенського районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Рожище, ф. П-530, 
47 спр., 1946 – 1947, 1950 – 1951, 1953 – 1962, 1964 – 1986 рр. 
Старовижівського районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Стара 
Вижівка, ф. П-477, 48 спр., 1946, 1950 – 1961, 1965 – 1989 рр. 
Турійського районного об’єднання «Сільгосптехніка», смт Турійськ, ф. П-606, 
42 спр., 1947 – 1961, 1965 – 1989 рр. 
Організацій:
Волинської обласної організації товариства «Знання», м. Луцьк, ф. П-4213, 
11 спр., 1954 – 1955, 1957 – 1958, 1961 – 1967 рр. 
Іваничівської міжколгоспної будівельної організації, смт Іваничі, ф. П-692, 
5 спр., 1965 – 1969 рр. 
Олицької міжколгоспної будівельної організації, смт Олика Ківерцівського 
району, ф. П-763, 14 спр., 1961 – 1972 рр. 
Шацької міжколгоспної будівельної організації, смт Шацьк, ф. П-3911, 29 спр., 
1956 – 1983 рр. 
Територіальної організації КП(б)У, с. Ощів Горохівського району, ф. П-309, 
4 спр., 1947 – 1950 рр. 
Партій:
Геологорозвідувальної партії тресту «Волиньвуглерозвідка», м. Володимир-
Волинський, ф. П-2642, 10 спр., 1947 – 1956 рр. 
Порицької геологорозвідувальної партії, смт Порицьк Іваничівського району, 
ф. П-344, 3 спр., 1948 – 1950 рр. 
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Підприємств:
Волинського обласного підприємства теплових мереж, м. Луцьк, ф. П-4595, 
9 спр., 1979 – 1986 рр. 
Волинського обласного підприємства сільських електромереж, м. Луцьк, 
ф. П-4292, 13 спр., 1961 – 1973 рр. 
Волинського підприємства електромереж, м. Луцьк, ф. П-189, 50 спр., 1947 – 
1986 рр. 
Автотранспортних (АТП):
Володимир-Волинського автотранспортного підприємства № 10707, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-109, 42 спр., 1957 – 1991 рр. 
Володимир-Волинського автотранспортного підприємства № 10762, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-2816, 47 спр., 1954 – 1991 рр. 
Горохівського автотранспортного підприємства № 02664, м. Горохів, ф. П-402, 
21 спр., 1957 – 1961, 1963 – 1969, 1973 – 1981 рр. 
Камінь-Каширського автотранспортного підприємства № 02061, ф. П-641, 
17 спр., 1961 – 1977 рр. 
Ковельського автотранспортного підприємства № 10706, м. Ковель, ф. П-655, 
36 спр., 1962–1991 рр. 
Ковельського автотранспортного підприємства № 10761 (АТП-10761), 
м. Ковель, ф. П-382, 50 спр., 1951 – 1991 рр. 
Луцького автотранспортного підприємства № 10727 (АТП-10727), м. Луцьк, 
ф. П-179, 44 спр., 1946 – 1947, 1956 – 1987 рр. 
Луцького автотранспортного підприємства № 10754 (АТП-10754), м. Луцьк, 
ф. П-171, 50 спр., 1947, 1949 – 1955, 1960 – 1987 рр. 
Луцького автотранспортного підприємства № 30201, м. Луцьк, ф. П-4281, 
37 спр., 1960 – 1981 рр. 
Луцького автотранспортного підприємства № 30221, м. Луцьк, ф. П-170, 40 спр., 
1956 – 1981 рр. 
Нововолинського автотранспортного підприємства № 10763, м. Нововолинськ, 
ф. П-2800, 56 спр., 1950 – 1991 рр. 
Нововолинського автотранспортного підприємства № 30213, м. Нововолинськ, 
ф. П-243, 21 спр., 1972 – 1983 рр. 
Ремонтно-транспортних підприємств (РТП):
Камінь-Каширського ремонтно-транспортного підприємства (РТП), ф. П-349, 
58 спр., 1950 – 1953, 1955 – 1991 рр. 
Локачинського ремонтно-транспортного підприємства (РТП), смт Локачі, 
ф. П-873, 55 спр., 1946, 1949 – 1953, 1955 – 1957, 1959 – 1988 рр. 
Любешівського ремонтно-транспортного підприємства, смт Любешів, ф. П-2438, 
35 спр., 1950 – 1961, 1965 – 1987 рр. 
Торфопідприємств:
Підцаревичівського торфопідприємства, с. Підцаревичі Маневицького району, 
ф. П-648, 9 спр., 1965 – 1973 рр. 
Рожищенського торфопідприємства, смт Рожище, ф. П-4142, 5 спр., 1956 – 1960 рр. 
Представництв:
Головного представництва УРСР по евакуації польських громадян, м. Луцьк, 
ф. П-117, 1 спр., 1945 р. 
Пунктів:
Ратнівського аварійно-ремонтного пункту газопроводу, смт Ратне, ф. П-282, 
21 спр., 1965 – 1981 рр. 
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Рад:
Волинської обласної промислової ради (облпромрада), м. Луцьк, ф. П-133, 
26 спр., 1944 – 1959 рр. 
Волинської обласної ради професійних спілок (облпрофради), м. Луцьк, 
ф. П-3586, 70 спр., 1949 – 1958, 1960 – 1962, 1964 – 1987 рр. 
Гущанської сільської Ради депутатів трудящих, с. Гуща Ківерцівського району, 
ф. П-776, 2 спр., 1949 – 1950 рр. 
Улянівської сільської Ради депутатів трудящих, с. Улянівка Ківерцівського райо-
ну, ф. П-777, 5 спр., 1947 – 1951 рр. 
Радгоспів:
Володимир-Волинського району
«Володимир-Волинський», с. Галинівка, ф. П-113, 35 спр., 1960 – 1983 рр. 
Камінь-Каширського району
Камінь-Каширського відгодівельного радгоспу, м. Камінь-Каширський, 
ф. П-727, 48 спр., 1959 – 1991 рр. 
Камінь-Каширського відгодівельного радгоспу, м. Камінь-Каширський, 
ф. П-911, 20 спр., 1969 – 1981 рр. 
«Карасинський», с. Карасин, ф. П-670, 46 спр., 1966 – 1991 рр. 
«Піщанський», с. Верхи, ф. П-4630, 8 спр., 1978 – 1981 рр. 
Ківерцівського району
Ківерцівського відгодівельного радгоспу, м. Ківерці, ф. П-779, 46 спр., 1957 
– 1965, 1968 – 1987 рр. 
Ковельського району
«Голобський», с. Погіньки, ф. П-291, 23 спр., 1959 – 1981 рр. 
«Заготхудобовідгодівля», с. Зелена, ф. П-289, 17 спр., 1967 – 1981 рр. 
«Ковельський», с. Мощена, ф. П-293, 47 спр., 1958 – 1989 рр. 
Локачинського району
Локачинського відгодівельного радгоспу, с. Війниця, ф. П-701, 19 спр., 1967 
– 1981 рр. 
«Правда», с. Затурці, ф. П-699, 54 спр., 1962 – 1987 рр. 
Луцького району
«Волинський», с. Липини, ф. П-682, 33 спр., 1963 – 1964, 1966 – 1986 рр. 
імені ХХV з’їзду КПРС, с. Маяки, ф. П-4620, 16 спр., 1976 – 1986 рр. 
«Луцький», с. Першотравневе, ф. П-681, 18 спр., 1955 – 1963, 1966 – 1968, 1970 
– 1975 рр. 
«Перемога», с. Баківці, ф. П-679, 18 спр., 1965 – 1981 рр. 
«Піддубцівський», с. Піддубці, ф. П-4606, 9 спр., 1975 – 1981 рр. 
Любешівського району
«Любешівський», с. Рудка, ф. П-3697, 15 спр., 1956 – 1957, 1969 – 1981 рр. 
«Партизанський», с. Залізниця, ф. П-673, 38 спр., 1958 – 1962, 1965 – 1987 рр. 
Любомльського району
«Любомльський», с. Бірки, ф. П-556, 47 спр., 1948 – 1950, 1952 – 1983 рр. 
Маневицького району
«Галузійський», с. Галузія, ф. П-4624, 9 спр., 1978 – 1981 рр. 
«Городоцький», с. Городок, ф. П-646, 72 спр., 1966 – 1987 рр. 
«Маневицький», с. Велика Яблунька, ф. П-647, 62 спр., 1966 – 1987 рр. 
«Троянівський», с. Троянівка, ф. П-4608, 25 спр., 1977 – 1987 рр. 
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Ратнівського району
«Волинь», смт Заболоття, ф. П-4649, 17 спр., 1982 – 10986, 1988 – 1991 рр. 
«Кортеліський», с. Кортеліси, ф. П-663, 31 спр., 1971 – 1986 рр. 
«Ратнівський», с. Гірники, ф. П-4073, 54 спр., 1959 – 1962, 1965 – 1986, 1988 
– 1989 рр. 
Ратнівського відгодівельного радгоспу, смт Ратне, ф. П-3835, 10 спр., 1954 – 
1960, 1979 – 1981 рр. 
«Річицький», с. Річиця, ф. П-286, 35 спр., 1965 – 1969, 1974 – 1990 рр. 
«Самарівський», с. Самари, ф. П-285, 28 спр., 1966 – 1986 рр. 
«Щедрогірський», с. Щедрогір, ф. П-4629, 22 спр., 1977 – 1990 рр. 
Рожищенського району
«1 Травня», с. Копачівка, ф. П-2597, 47 спр., 1949 – 1950, 1954 – 1986 рр. 
Редакцій:
Редакції газети «Молодий ленінець», м. Луцьк, ф. П-4622, 6 спр., 1976 – 1981 рр. 
Редакції обласної газети «Радянська Волинь», м. Луцьк, ф. П-94, 52 спр., 1944 
– 1954, 1956 – 1987 рр. 
Редакції Володимир-Волинської районної газети «Слово правди», 
м. Володимир-Волинський, ф. П-2648, 25 спр., 1946 – 1970 рр. 
Редакції Горохівської районної газети «Будівник комунізму», м. Горохів, 
ф. П-404, 32 спр., 1957 – 1987 рр. 
Редакції Іваничівської районної газети «Селянська правда», смт Іваничі, 
ф. П-336, 1 спр., 1947 р. 
Редакції Камінь-Каширської районної газети «Радянське Полісся», м. Камінь-
Каширський, ф. П-745, 10 спр., 1955 – 1957, 1962 – 1968 рр. 
Редакції Ківерцівської районної газети «Ленінським шляхом», м. Ківерці, 
ф. П-750, 27 спр., 1954 – 1966, 1968 – 1981 рр. 
Редакції Ковельської районної газети «Прапор Леніна», м. Ковель, ф. П-239, 
39 спр., 1948 – 1981, 1986 – 1989 рр. 
Редакції Луцької районної газети «Слава праці», м. Луцьк, ф. П-4026, 16 спр., 
1962, 1967 – 1981 рр. 
Редакції Любешівської районної газети «Нове життя», смт Любешів, ф. П-4110, 
18 спр., 1959 – 1962, 1968 – 1981 рр. 
Редакції Любомльської районної газети «Радянське життя», м. Любомль, 
ф. П-4469, 23 спр., 1962 – 1983 рр. 
Редакції Ратнівської районної газети «Червоний прапор», смт Ратне, ф. П-721, 
14 спр., 1968 – 1981 рр. 
Редакції Рожищенської районної газети «Світло Жовтня», смт Рожище, 
ф. П-4145, 13 спр., 1958 – 1970 рр. 
Редакції Маневицької районної газети «Зоря комунізму», смт Маневичі, 
ф. П-2575, 22 спр., 1952 – 1953, 1959 – 1962, 1966 – 1981 рр. 
Редакції Старовижівської районної газети «Сільські новини», смт Стара 
Вижівка, ф. П-669, 16 спр., 1967 – 1981 рр. 
Редакції Турійської районної газети «Ленінська правда», смт Турійськ, ф. П-817, 
13 спр., 1969 – 1981 рр. 
Санаторіїв:
Дитячого протитуберкульозного санаторію «Згорани», с. Згорани 
Любомльського району, ф. П-465, 13 спр., 1961 – 1973 рр. 
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Маневицького туберкульозного санаторію, смт Маневичі, ф. П-651, 12 спр., 
1965 – 1976 рр. 
Спілок:
Волинської обласної спілки кооперації інвалідів, м. Луцьк, ф. П-4537, 9 спр., 
1945 – 1953 рр. 
Волинської обспоживспілки, м. Луцьк, ф. П-122, 82 спр., 1944 – 1961, 1963 – 
1987 рр. 
Горохівської райспоживспілки, м. Горохів, ф. П-4576, 38 спр., 1970 – 1981 рр. 
Іваничівської райспоживспілки, смт Іваничі, ф. П-694, 30 спр., 1963 – 1969, 1973 
– 1989 рр. 
Камінь-Каширської райспоживспілки, м. Камінь-Каширський, ф. П-348, 42 спр., 
1946, 1948 – 1949, 1969 – 1988 рр. 
Ківерцівської райспоживспілки, м. Ківерці, ф. П-386, 37 спр., 1946 – 1954, 1956 
– 1966, 1969 – 1981 рр. 
Ковельської райспоживспілки, м. Ковель, ф. П-4654, 17 спр., 1982 – 1989 рр. 
Локачинської райспоживспілки, смт Локачі, ф. П-876, 9 спр., 1953 – 1961 рр. 
Любешівської райспоживспілки, смт Любешів, ф. П-564, 30 спр., 1947 – 1949, 
1952, 1954, 1956 – 1961, 1964 – 1981 рр. 
Ратнівської райспоживспілки, смт Ратне, ф. П-2381, 18 спр., 1949 – 1962, 1979 
– 1981 рр. 
Рожищенської райспоживспілки, смт Рожище, ф. П-3815, 28 спр., 1953 – 1958, 
1960 – 1981 рр. 
Турійської райспоживспілки, смт Турійськ, ф. П-2490, 14 спр., 1949 – 1952, 1954 
– 1962, 1968 рр. 
Станцій:
Волинської обласної державної племінної станції, с. Затурці Локачинського 
району, ф. П-700, 44 спр., 1954 – 1981 рр. 
Волинської обласної санітарно-епідеміологічної станції (облсанепідемстанції), 
м. Луцьк, ф. П-168, 16 спр., 1964 – 1979 рр. 
Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, смт Рокині 
Луцького району, ф. П-4019, 43 спр., 1958 – 1990 рр. 
Волинської сільськогосподарської дослідної станції, с. Підгайці Луцького райо-
ну, ф. П-436, 12 спр., 1946 – 1957 рр. 
Камінь-Каширської луго-меліоративної станції, м. Камінь-Каширський, 
ф. П-540, 3 спр., 1964 – 1966 рр. 
Ковельської державної племінної станції, с. Люблинець Ковельського району, 
ф. П-294, 20 спр., 1962 – 1981 рр. 
Луцької державної племінної станції, м. Луцьк, ф. П-4574, 8 спр., 1969 – 1975 рр. 
Луцької телеграфно-телефонної станції, м. Луцьк, ф. П-4592, 30 спр., 1970 – 
1986 рр. 
Суду і прокуратури:
Військового трибуналу і військової прокуратури військ МВС, м. Луцьк, ф. П-188, 
7 спр., 1947 – 1953 рр. 
Волинського обласного суду, м. Луцьк, ф. П-40, 37 спр., 1944 – 1968, 1971 – 1981 рр. 
Ковельського народного суду 1-ої дільниці, м. Ковель, ф. П-228, 6 спр., 1945 
– 1950 рр. 
Прокуратури Волинської області, м. Луцьк, ф. П-39, 52 спр., 1940 – 1941, 1944 
– 1986 рр. 
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Прокуратури м. Луцька, м. Луцьк, ф. П-3570, 19 спр., 1949 – 1967 рр. 
Суду і прокуратури Володимир-Волинського району, м. Володимир-
Волинський, ф. П-254, 26 спр., 1944 – 1953, 1955 – 1970 рр. 
Суду і прокуратури Горохівського району, м. Горохів, ф. П-416, 20 спр., 1949 
– 1964, 1966 – 1968 рр. 
Суду і прокуратури Камінь-Каширського району, м. Камінь-Каширський, 
ф. П-350, 7 спр., 1947 – 1948, 1953 – 1957 рр. 
Суду і прокуратури Ківерцівського району, м. Ківерці, ф. П-390, 18 спр., 1947 
– 1949, 1951 – 1960, 1963, 1965 – 1968 рр. 
Суду і прокуратури Ковельського району, м. Ковель, ф. П-825, 32 спр., 1950 
– 1981 рр. 
Суду і прокуратури Локачинського району, смт Локачі, ф. П-870, 30 спр., 1946, 
1950 – 1951, 1953 – 1954, 1956 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Суду і прокуратури Луцького району, м. Луцьк, ф. П-438, 9 спр., 1948, 1950 – 
1951, 1953, 1956 – 1959 рр. 
Суду і прокуратури Любешівського району, смт Любешів, ф. П-2402, 9 спр., 
1949 – 1955, 1961 – 1962 рр. 
Суду і прокуратури Любомльського району, м. Любомль, ф. П-546, 18 спр., 1947 
– 1953, 1958, 1963 – 1971 рр. 
Суду і прокуратури Маневицького району, смт Маневичі, ф. П-2570, 7 спр., 1951 
– 1954, 1956, 1961 – 1962 рр. 
Суду і прокуратури м. Нововолинська, м. Нововолинськ, ф. П-811, 24 спр., 1959 
– 1961, 1963 – 1983 рр. 
Суду і прокуратури Нововолинського району, м. Нововолинськ, ф. П-334, 
17  спр., 1946 – 1962 рр. 
Суду і прокуратури Ратнівського району, смт Ратне, ф. П-508, 24 спр., 1948 – 
1957, 1961, 1966 – 1978 рр. 
Суду і прокуратури Рожищенського району, смт Рожище, ф. П-2376, 9 спр., 1950 
– 1952, 1957, 1963 – 1967 рр. 
Суду і прокуратури Старовижівського району, смт Стара Вижівка, ф. П-2556, 
10 спр., 1952 – 1961 рр. 
Театрів:
Волинського обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, 
м. Луцьк, ф. П-181, 38 спр., 1947 – 1964, 1966 – 1968, 1971 – 1987 рр. 
Нововолинського кінотеатру, м. Нововолинськ, ф. П-4103, 21 спр., 1961 – 1964, 
1966 – 1982 рр. 
Технікумів:
Берестечківського зоотехнікуму, м. Берестечко, ф. П-157, 18 спр., 1961 – 1978 рр. 
Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації і механізації сільського 
господарства, м. Володимир-Волинський, ф. П-2654, 63 спр., 1946 – 1989 рр. 
Горохівського радгоспу-технікуму, м. Горохів, ф. П-437, 106 спр., 1953 – 1987 рр. 
Луцького технікуму радянської торгівлі, м. Луцьк, ф. П-356, 28 спр., 1966 – 1987 рр. 
Нововолинського електромеханічного технікуму, м. Нововолинськ, ф. П-4530, 
40 спр., 1965 – 1989 рр. 
Рожищенського зооветеринарного технікуму, смт Рожище, ф. П-2596, 45 спр., 
1948, 1950 – 1986 рр. 
Трестів:
Будівельно-монтажного тресту «Волиньводбуд», м. Луцьк, ф. П-328, 16 спр., 
1967 – 1981 рр. 
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Будівельно-монтажного тресту «Волиньсільбуд», м. Луцьк, ф. П-4594, 15 спр., 
1973 – 1981 рр. 
Волинського обласного будівельно-монтажного тресту, м. Луцьк, ф. П-161, 
21 спр., 1947 – 1967 рр. 
Волинського обласного льонотресту, м. Луцьк, ф. П-144, 21 спр., 1946 – 1966 рр. 
Волинського тресту приміських радгоспів, м. Луцьк, ф. П-175, 3 спр., 1946 – 
1948 рр. 
Волинського облрембудтресту, м. Луцьк, ф. П-3577, 13 спр., 1954 – 1962, 1964 
– 1967 рр. 
Волинського спеціалізованого будівельно-монтажного тресту 
«Волиньспецсільгоспмонтаж», м. Луцьк, ф. П-4602, 9 спр., 1975 – 1981 рр. 
Волинського спеціалізованого тресту м’ясо-молочних радгоспів, м. Луцьк, 
ф. П-405, 16 спр., 1967 – 1981 рр. 
Обласного будівельно-монтажного тресту «Волиньбуд», м Луцьк, ф. П-327, 
488 спр., 1969 – 1987 рр. 
Тресту «Волиньліспром», м. Луцьк, ф. П-97, 13 спр., 1945 – 1953 рр. 
Тресту «Волиньвуглерозвідка», м. Луцьк, ф. П-199, 9 спр., 1948 – 1951, 1953, 
1955 рр. 
Тресту «Західшахтобуд», м. Володимир-Волинський, ф. П-2649, 5 спр., 1950 
– 1954 рр. 
Тресту «Нововолинськвугілля», м. Нововолинськ, ф. П-3970, 15 спр., 1955 
– 1969 рр. 
Тресту «Нововолинськпромжитлобуд», м. Нововолинськ, ф. П-2787, 68 спр., 
1951 – 1963, 1965 – 1989 рр. 
Уповмінзагів:
Уповноваженого заготівель СРСР по Волинській області (облуповмінзаг), 
м. Луцьк, ф. П-82, 11 спр., 1944 – 1952, 1954 – 1955 рр. 
Горохівського районного уповмінзагу, м. Горохів, ф. П-315, 10 спр., 1946, 1948 
– 1949, 1951 – 1956 рр. 
Іваничівського районного уповмінзагу, смт Іваничі, ф. П-338, 9 спр., 1947 – 1955 рр. 
Камінь-Каширського районного уповмінзагу, м. Камінь-Каширський, ф. П-359, 
5 спр., 1947 – 1950, 1952 рр. 
Локачинського районного уповмінзагу, смт Локачі, ф. П-427, 10 спр., 1946 
– 1955 рр. 
Ратнівського райуповмінзагу, смт Ратне, ф. П-2389, 5 спр., 1951 – 1955 рр. 
Управлінь:
Вантажно-транспортного управління тресту «Нововолинськвугілля»,
 м. Нововолинськ, ф. П-2788, 39 спр., 1952 – 1983 рр. 
Волинського обласного виробничо-технічного управління зв’язку, м. Луцьк, 
ф. П-165, 73 спр., 1945 – 1987 рр. 
Волинського обласного управління «Вторчормет», м. Луцьк, ф. П-173, 26 спр., 
1957 – 1981 рр. 
Волинського обласного управління громадського харчування, м. Луцьк, 
ф. П-194, 28 спр., 1956, 1964 – 1968, 1971 – 1981 рр. 
Волинського обласного управління лісового господарства і заготівель, м. Луцьк, 
ф. П-4339, 8 спр., 1960 – 1967 рр. 
Волинського обласного управління постачання і збуту, м. Луцьк, ф. П-4287, 
9 спр., 1959 – 1967 рр. 
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Волинського обласного управління хлібопродуктів, м. Луцьк, ф. П-4197, 20 спр., 
1955 – 1974 рр. 
Ковельського управління експлуатації осушувальних систем, м. Ковель, 
ф. П-722, 16 спр., 1968 – 1981 рр. 
Луцького тролейбусного управління, м. Луцьк, ф. П-4589, 39 спр., 1972 – 1987 рр. 
Львівсько-Волинського управління шахтової геології, розвідувального та 
технічного буріння, м. Володимир-Волинський, ф. П-319, 42 спр., 1955 – 
1989 рр. 
Нововолинського міського управління житлово-комунального господарства, 
м. Нововолинськ, ф. П-4658, 7 спр., 1984 – 1989 рр. 
Стир-Горинського управління річкового транспорту, м. Луцьк, ф. П-164, 21 спр., 
1947 – 1967 рр. 
Статуправління Волинської області, м. Луцьк, ф. П-3612, 41 спр., 1949 – 1967, 
1971 – 1987 рр. 
Управління внутрішніх справ, м, Луцьк, ф. П-37, 385 спр., 1944, 1946 – 1949, 
1951 – 1953, 1956 – 1988 рр. 
Управління Комітету державної безпеки по Волинській області (УКДБ), м. Луцьк, 
ф. П-38, 165 спр., 1944 – 1955, 1962 – 1980 рр. 
Управління комунального господарства Волинського облвиконкому, м. Луцьк, 
ф. П – 180, 25 спр., 1963 – 1981 рр. 
Управління культури Волинського облвиконкому, м. Луцьк, ф. П-137, 39 спр., 
1946 – 1953, 1955 – 1981 рр. 
Управління міліції УМВС Волинської області, м. Луцьк, ф. П-3603, 14 спр., 1950 
– 1956 рр. 
Управління Міністерства юстиції при Волинському облвиконкомі, м. Луцьк, 
ф. П-151, 10 спр., 1945 – 1954 рр. 
Управління побутового обслуговування населення Волинського облвиконкому, 
м. Луцьк, ф. П-4319, 17 спр., 1961 – 1967, 1973 – 1981 рр. 
Управління місцевої промисловості Волинського облвиконкому, м. Луцьк, 
ф. П-193, 45 спр., 1947 – 1981 рр. 
Управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі Волинського 
облвиконкому, м. Луцьк, ф. П-4215, 34 спр., 1950 – 1981 рр. 
Управління торгівлі Волинського облвиконкому, м. Луцьк, ф. П-116, 45 спр., 
1945 – 1981 рр. 
Управління харчової промисловості Волинського облвиконкому, м. Луцьк, 
ф. П-4205, 14 спр., 1954 – 1963, 1965 – 1967 рр. 
Управління харчової промисловості Волинського облвиконкому, м. Луцьк, 
ф. П-4623, 9 спр., 1975 – 1981 рр. 
Фінансового управління Волинського облвиконкому, м. Луцьк, ф. П-3583, 
63  спр., 1944 – 1987 рр. 
Будівельних:
Будівельного управління № 7 тресту «Укргазнафтобуд», м. Володимир-
Волинський, ф. П-87, 3 спр., 1958 – 1960 рр. 
Будівельного управління тресту «Нововолинськвугілля», м. Нововолинськ, 
ф. П-2803, 8 спр., 1953 – 1960 рр. 
Будівельно-монтажного управління Волинської облспоживспілки, м. Луцьк, 
ф. П-184, 19 спр., 1954 – 1958, 1960 – 1962, 1964 – 1971 рр. 
Будівельно-монтажного управління № 3 тресту «Нововолинськвугілля», 
м. Нововолинськ, ф. П-2780, 11 спр., 1954 – 1958, 1960 – 1963 рр. 
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Волинського обласного дорожньо-будівельного управління № 1, м. Луцьк, 
ф. П-4278, 7 спр., 1960 – 1964, 1966 – 1967 рр. 
Волинського обласного управління у справах сільського і колгоспного 
будівництва, м. Луцьк, ф. П-4538, 7 спр., 1946 – 1952 рр. 
Горохівського заводоуправління будівельних матеріалів, м. Горохів, ф. П-401, 
36 спр., 1953 – 1957, 1960 – 1981 рр. 
Дорожньо-будівельного управління комбінату «Укрзахідшахтобуд», 
смт Нововолинський, ф. П-2782, 6 спр., 1951 – 1956 рр. 
Західного будівельного шахтопрохідного управління тресту «Шахтоспецбуд», 
м. Нововолинськ, ф. П-2784, 21 спр., 1950 – 1967, 1969 – 1970 рр. 
Ковельського будівельного управління «Ковельпромбуд», м. Ковель, ф. П-857, 
49 спр., 1956 – 1984, 1986 – 1989 рр. 
Луцького будівельного управління № 2, м. Луцьк, ф. П-3580, 14 спр., 1956 – 
1958, 1960 – 1967, 1969 – 1970 рр. 
Луцького будівельного управління № 74, м. Луцьк, ф. П-4286, 10 спр., 1960 – 
1967, 1969 – 1970 рр. 
Луцького спеціалізованого управління № 536 (СУ-536), м. Луцьк, ф. П-198, 
11 спр., 1964 – 1974 рр. 
Порицького будуправління № 3, с. Порицьк Іваничівського району, ф. П-2790, 
7 спр., 1952 – 1958 рр. 
Сільського господарства:
Волинського обласного управління сільського господарства, м. Луцьк, ф. П-104, 
67 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1958, 1961 – 1985 рр. 
Володимир-Волинського районного управління сільського господарства, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-99, 38 спр., 1945, 1948 – 1953, 1962 – 1983 рр. 
Ківерцівського районного управління сільського господарства, м. Ківерці, 
ф. П-747, 20 спр., 1962 – 1965, 1967 – 1981 рр. 
Луцького районного управління сільського господарства, м. Луцьк, ф. П-4027, 
16 спр., 1962, 1967 – 1981 рр. 
Установ:
Ветеринарних установ, м. Луцьк, ф. П-197, 11 спр., 1964 – 1974 рр. 
Установи ОВ-302/42, смт Маневичі, ф. П-3552, 30 спр., 1958 – 1978 рр. 
Установ залізничної станції:
Вагонного депо станції Ковель Львівської залізниці, м. Ковель, ф. П-225, 72 спр., 
1944 – 1989 рр. 
Вагонного депо залізничної станції Луцьк, м. Луцьк, ф. П-4534, 6 спр., 1947 
– 1952 рр. 
Вагонної дільниці № 4 станції Луцьк Ковельської залізниці, м. Луцьк, ф. П-119, 
3 спр., 1945 – 1947 рр. 
Виконробського пункту учшляхбуду № 5 залізничної станції Ковель, м. Ковель, 
ф. П-222, 14 спр., 1947 – 1959 рр. 
Відновлювального поїзда № 5375 станції Ковель Ковельської залізниці, 
м. Ковель, ф. П-242, 3 спр., 1948 – 1950 рр. 
Воєнізованої охорони залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-752, 17 спр., 
1946, 1948 – 1950 рр. 
Воєнізованої охорони залізничної станції Ковель, м. Ковель, ф. П-212, 6 спр., 
1945 – 1950 рр. 
Вузлового партійного комітету залізничної станції Володимир-Волинський, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-2661, 11 спр., 1945 – 1954 рр. 
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Вузлового партійного комітету залізничної станції Ковель, м. Ковель, ф. П-224, 
43 спр., 1945 – 1953, 1955 – 1957, 1980 – 1989 рр. 
Дистанції колії станції Ковель Львівської залізниці, м. Ковель, ф. П-210, 55 спр., 
1944 – 1989 рр. 
Дистанції цивільних споруд станції Ковель Львівської залізниці, м. Ковель, 
ф. П-216, 26 спр., 1946 – 1950, 1962 – 1981 рр. 
12-ої дистанції сигналізації і зв’язку залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, 
ф. П-370, 18 спр., 1944 – 1953, 1955 – 1961 рр. 
12-ої дистанції сигналізації і зв’язку станції Ковель Львівської залізниці, 
м. Ковель, ф. П-211, 26 спр., 1945 – 1950, 1962 – 1981 рр. 
18-го околотка дистанції колії залізничної станції, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-152, 9 спр., 1962 – 1970 рр. 
19-ї дистанції служби колії залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-371, 
29 спр., 1944 – 1961 рр. 
Залізничної станції Вербка Ковельського району, ф. П-2764, 11 спр., 1951 – 1961 рр. 
Залізничної станції Володимир-Волинський, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-159, 26 спр., 1945 – 1954, 1956 – 1970 рр. 
Залізничної станції Іваничі, смт Іваничі, ф. П-624, 21 спр., 1948, 1953, 1955 – 
1963, 1974 – 1983 рр. 
Залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-384, 46 спр., 1944 – 1987 рр. 
Залізничної станції Луків, смт Луків Турійського району, ф. П-2351, 12 спр., 
1949 – 1957, 1959 – 1961 рр. 
Залізничної станції Луцьк, м. Луцьк, ф. П-92, 51 спр., 1944 – 1958, 1961 – 1986 рр. 
Залізничної станції Турійськ, смт Турійськ, ф. П-2505, 8 спр., 1951, 1953, 1956 
– 1961 рр. 
Залізничної станції Чорторийськ Маневицького району, ф. П-2851, 29 спр., 1948 
– 1949, 1951, 1953 – 1956, 1958 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Залізничної станції Ягодин Любомльського району, ф. П-548, 25 спр., 1947 – 
1961, 1964 – 1973 рр. 
Кондукторського резерву залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-381, 
24 спр., 1945 – 1965 рр. 
Кондукторського резерву станції Ковель Ковельської залізниці, м. Ковель, 
ф. П-219, 4 спр., 1947 – 1950 рр. 
Лінійного відділу міліції залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-372, 
15 спр., 1944 – 1946, 1953 – 1961 рр. 
Лінійного відділу міліції залізничної станції Ковель, м. Ковель, ф. П-200, 43 спр., 
1947 – 1981 рр. 
Лінійного пункту міліції станції Луцьк Львівської залізниці, м. Луцьк, ф. П-4533, 
14 спр., 1945 – 1947, 1957 – 1967 рр. 
Локомотивного депо станції Ковель Львівської залізниці, м. Ковель, ф. П-209, 
101 спр., 1944 – 1989 рр. 
Мостопоїзда № 448 станції Ковель Ковельської залізниці, м. Ковель, ф. П-233, 
4 спр., 1947 – 1950 рр. 
Паровозного депо залізничної станції Володимир-Волинський, м. Володимир-
Волинський, ф. П-255, 8 спр., 1944 – 1949 рр. 
Паровозного депо залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-373, 41 спр., 1944 
– 1963, 1965, 1983 – 1987 рр. 
Паровозоремонтного поїзда № 23 Наркомату шляхів сполучення залізничної 
станції Ківерці, ф. П-363, 3 спр., 1943 – 1944 рр. 
Парткому вузла залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-395, 27 спр., 1944 
– 1958 рр.  
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Пункту технічного огляду залізничної станції Ківерці, м. Ківерці, ф. П-399, 
10 спр., 1947 – 1954 рр. 
Резерву провідників станції Ковель Ковельської залізниці, м. Ковель, ф. П-238, 
4 спр., 1947 – 1950 рр. 
Станції Кримне Білоруської залізниці, с. Кримне Любомльського району, 
ф. П-3545, 8 спр., 1955 – 1957, 1960 – 1964 рр. 
Станції Голоби Львівської залізниці, смт Голоби Ковельського району, 
ф. П-861, 29 спр., 1950 – 1955, 1957 – 1959, 1962 – 1981 рр. 
Станції Ковель Львівської залізниці, м. Ковель, ф. П-215, 65 спр., 1945, 1947 
– 1989 рр. 
Станції Маневичі Львівської залізниці, смт Маневичі, ф. П-572, 16 спр., 1945 
– 1948 рр. 
Станції Рожище Львівської залізниці, смт Рожище, ф. П-2595, 20 спр., 1944 – 
1948, 1950 – 1952, 1954 – 1958, 1961 – 1967 рр. 
Установ торгівлі:
Волинського облкниготоргу, м. Луцьк, ф. П-3614, 15 спр., 1951, 1954 – 1967 рр. 
Володимир-Волинського змішторгу, м. Володимир-Волинський, ф. П-130, 
33 спр., 1963 – 1983 рр. 
Ковельського змішторгу, м. Ковель, ф. П-213, 53 спр., 1946 – 1950, 1962 – 1988 рр. 
Луцького центрального універмагу, м. Луцьк, ф. П-202, 60 спр., 1966 – 1987 рр. 
Училищ:
Луцького культурно-освітнього училища, м. Луцьк, ф. П-2462, 43 спр., 1952 
– 1961, 1963 – 1986 рр. 
Луцького музичного училища, м. Луцьк, ф. П-4298, 23 спр., 1961 – 1970, 1972 
– 1981 рр. 
Луцького торгово-кооперативного училища, м. Луцьк, ф. П-4340, 6 спр., 1962 
– 1967 рр. 
Медичних
Ківерцівського медичного училища, м. Ківерці, ф. П-707, 15 спр., 1964 – 1966, 
1969 – 1973, 1975 – 1981 рр. 
Ковельського медичного училища, м. Ковель, ф. П-866, 21 спр., 1961 – 1981 рр. 
Луцького медичного училища, м. Луцьк, ф. П-172, 35 спр., 1947 – 1981 рр. 
Любомльського медичного училища, м. Любомль, ф. П-4474, 10 спр., 1964 – 
1973 рр. 
Педагогічних
Володимир-Волинського педагогічного училища, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-2646, 47 спр., 1946 – 1983 рр. 
Камінь-Каширського педагогічного училища, м. Камінь-Каширський, ф. П-358, 
6 спр., 1946, 1951 – 1952, 1954 – 1956 рр. 
Луцького педагогічного училища, м. Луцьк, ф. П-163, 47 спр., 1947 – 1987 рр. 
Професійно-технічних
Володимир-Волинського сільського профтехучилища № 7 (СПТУ-7), 
м. Володимир-Волинський, ф. П-147, 17 спр., 1954 – 1970 рр. 
Камінь-Каширського професійно-технічного училища № 4, м. Камінь-
Каширський, ф. П-127, 16 спр., 1966 – 1981 рр. 
Ковельського міського професійно-технічного училища № 5 (ПТУ-5), м. Ковель, 
ф. П-297, 16 спр., 1966 – 1981 рр. 
Колківського сільського професійно-технічного училища № 17 (СПТУ-17), 
смт Колки Маневицького району, ф. П-652, 23 спр., 1965 – 1987 рр. 
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Луківського сільського професійно-технічного училища № 22 (СПТУ-22), 
смт Луків Турійського району, ф. П-3674, 34 спр., 1956 – 1989 рр. 
Луцького міського професійно-технічного училища № 6 (ПТУ-6), м. Луцьк, 
ф. П-296, 21 спр., 1966 – 1967, 1973 – 1987 рр. 
Луцького професійно-технічного училища № 2 (ПТУ-2), м. Луцьк, ф. П-4218, 
23 спр., 1954 – 1956, 1959 – 1967, 1971 – 1981 рр. 
Любешівського професійно-технічного училища № 5 (ПТУ-5), смт Любешів, 
ф. П-719, 15 спр., 1968 – 1981 рр. 
Любомльського професійно-технічного училища № 8 (ПТУ-8), м. Любомль, 
ф. П-705, 10 спр., 1968 – 1977 рр. 
Нововолинського професійно-технічного училища № 1 (ПТУ-1), 
м. Нововолинськ, ф. П-4086, 52 спр., 1954 – 1989 рр. 
Оваднівського сільського профтехучилища № 8 (СПТУ-8), с. Овадне Володи-
мир-Волинського району, ф. П-322, 42 спр., 1954 – 1983 рр. 
Старовижівського сільського професійно-технічного училища № 26 (СПТУ-26), 
смт Стара Вижівка, ф. П-4643, 22 спр., 1980 – 1989 рр. 
Торчинського професійно-технічного училища № 3 (ПТУ-3), смт Торчин 
Луцького району, ф. П-678, 17 спр., 1965 – 1981 рр. 
Фабрик:
Волинської обласної міжколгоспної птахофабрики, смт Рожище, ф. П-4653, 
5 спр., 1982 – 1986 рр. 
Волинської обласної фабрики індпошиву та ремонту взуття «Ремвзуття», 
м. Луцьк, ф. П-4598, 9 спр., 1973 – 1981 рр. 
Володимир-Волинської меблевої фабрики, м. Володимир-Волинський, ф. П-146, 
53 спр., 1947 – 1952, 1954 – 1989 рр. 
Володимир-Волинської птахофабрики, м. Володимир-Волинський, ф. П-2676, 
73 спр., 1945 – 1989 рр. 
Володимир-Волинської швейної фабрики, м. Володимир-Волинський, ф. П-2668, 
59 спр., 1946 – 1953, 1956 – 1989 рр. 
Ковельської фабрики індивідуального пошиття та ремонту одягу, м. Ковель, 
ф. П-4571, 13 спр., 1969 – 1981 рр. 
Ковельської фабрики індивідуального пошиття та ремонту взуття, м. Ковель, 
ф. П-4572, 12 спр., 1970 – 1981 рр. 
Ковельської швейної фабрики, м. Ковель, ф. П-824, 55 спр., 1949 – 1991 рр. 
Луківської фабрики культпобутвиробів, смт Луків Турійського району, ф. П-818, 
13 спр., 1969 – 1981 рр. 
Луцької взуттєвої фабрики Львівського виробничого взуттєвого об’єднання 
«Прогрес», м. Луцьк, ф. П-145, 53 спр., 1946 – 1987 рр. 
Луцької фабрики індпошиву і ремонту одягу, м. Луцьк, ф. П-4204, 26 спр., 1953 
– 1955, 1958 – 1970, 1978 – 1981 рр. 
Луцької кондитерської фабрики, м. Луцьк, ф. П-2424, 26 спр., 1969 – 1987 рр. 
Луцької фабрики «Побутова хімія», м. Луцьк, ф. П-3604, 13 спр., 1950 – 1962 рр. 
Луцької фабрики «Побутова хімія», м. Луцьк, ф. П-330, 12 спр., 1963 – 1974 рр. 
Любешівської фабрики господарських виробів, смт Любешів, ф. П-4111, 27 спр., 
1958 – 1981 рр. 
Маневицької меблевої фабрики, смт Маневичі, ф. П-4565, 26 спр., 1955 – 1963, 
1965 – 1981 рр. 
Нововолинської бавовнопрядильної фабрики, м. Нововолинськ, ф. П-4553, 
55 спр., 1965 – 1989 рр. 
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Нововолинської швейної фабрики, м. Нововолинськ, ф. П-4512, 32 спр., 1966 
– 1983 рр. 
Рожищенської меблевої фабрики, смт Рожище, ф. П-3828, 32 спр., 1956 – 1961, 
1963 – 1965, 1967 – 1986 рр. 
Рожищенської фабрики спортвиробів «Укрпромдинамо», смт Рожище, ф. П-2378, 
34 спр., 1949 – 1981 рр. 
Шахт:
Шахти № 1 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3962, 55 спр., 1954 – 1989 рр. 
Шахти № 2 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3963, 65 спр., 1955 – 1989 рр. 
Шахти № 3 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3964, 51 спр., 1955 – 1984 рр. 
Шахти № 4 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3965, 61 спр., 1955 – 1988 рр. 
Шахти № 5 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3966, 58 спр., 1959 – 1991 рр. 
Шахти № 6 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3967, 65 спр., 1957 – 1989 рр. 
Шахти № 7 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3968, 20 спр., 1957 – 1975 рр. 
Шахти № 8 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-3969, 74 спр., 1959 – 1989 рр. 
Шахти № 9 «Нововолинська», м. Нововолинськ, ф. П-4370, 53 спр., 1963 – 1989 рр. 
Шкіл:
Володимир-Волинської середньої школи № 2, м. Володимир-Волинський, 
ф. П-237, 44 спр., 1947 – 1983 рр. 
Голобської середньої школи, смт Голоби Ковельського району, ф. П-292, 46 спр., 
1948 – 1950, 1952 – 1955, 1957 – 1989 рр. 
Головнянської середньої школи, смт Головне Любомльського району, ф. П-2522, 
7 спр., 1957, 1959 – 1964 рр. 
Горохівської середньої школи імені Івана Франка, м. Горохів, ф. П-312, 42 спр., 
1947 – 1987 рр. 
Горохівської середньої школи № 2, м. Горохів, ф. П-4619, 11 спр., 1976 – 1981 рр. 
Заболоттівської середньої школи, смт Заболоття Ратнівського району, ф. П-2369, 
23 спр., 1950 – 1951, 1954 – 1955, 1960 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
Затурцівської середньої школи, с. Затурці Локачинського району, ф. П-703, 
27 спр., 1952, 1955 – 1962, 1965 – 1981 рр. 
Іваничівської середньої школи № 1, смт Іваничі, ф. П-501, 35 спр., 1952 – 1961, 
1966 – 1989 рр. 
Камінь-Каширської середньої школи № 1, м. Камінь-Каширський, ф. П-558, 
32 спр., 1952, 1956 – 1981 рр. 
Ківерцівської середньої школи № 1, м. Ківерці, ф. П-392, 33 спр., 1947 – 1968, 
1971 – 1981 рр. 
Ківерцівської школи фабрично-заводського навчання (ФЗН), м. Ківерці, ф. П-389, 
4 спр., 1947 – 1949 рр. 
Ковельської середньої школи № 1, м. Ковель, ф. П-823, 30 спр., 1950 – 1959, 1962 
– 1981 рр. 
Локачинської середньої школи, смт Локачі, ф. П-875, 30 спр., 1950 – 1953, 1964 
– 1981 рр. 
Луцької середньої школи № 1, м. Луцьк, ф. П-3599, 20 спр., 1948 – 1967 рр. 
Луцької середньої школи № 3, м. Луцьк, ф. П-3600, 19 спр., 1949 – 1967 рр. 
Луцької середньої школи № 8, м. Луцьк, ф. П-3601, 50 спр., 1950 – 1987 рр. 
Луцької школи-інтернату, м. Луцьк, ф. П-4285, 16 спр., 1955 – 1967, 1979 – 1981 рр. 
Любешівської середньої школи, смт Любешів, ф. П-2439, 26 спр., 1952, 1954, 
1956 – 1961, 1965 – 1981 рр. 
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Любомльської середньої школи № 1, м. Любомль, ф. П-539, 50 спр., 1945, 1947 
– 1953, 1955 – 1989 рр. 
Маневицької середньої школи, смт Маневичі, ф. П-2578, 34 спр., 1951 – 1961, 
1965 – 1987 рр. 
Нововолинської середньої школи № 1, м. Нововолинськ, ф. П-4081, 11 спр., 1957 
– 1967 рр. 
Нововолинської середньої школи № 2, м. Нововолинськ, ф. П-234, 14 спр., 1972 
– 1983 рр. 
Нововолинської середньої школи № 3, м. Нововолинськ, ф. П-166, 19 спр., 1967 
– 1983 рр. 
Нововолинської середньої школи № 4, м. Нововолинськ, ф. П-4659, 6 спр., 1984 
– 1987 рр. 
Середньої школи № 9, смт Жовтневе Нововолинської міськради, ф. П-4080, 
11 спр., 1957 – 1967 рр. 
Ратнівської середньої школи, смт Ратне, ф. П-3838, 23 спр., 1954, 1956 – 1958, 
1961, 1965 – 1981 рр. 
Рожищенської середньої школи, смт Рожище, ф. П-2377, 33 спр., 1949 – 
1981 рр. 
Сенкевичівської школи-інтернату, смт Сенкевичівка Горохівського району, 
ф. П-201, 6 спр., 1959 – 1964 рр. 
Старовижівської середньої школи, смт Стара Вижівка, ф. П-2557, 31 спр., 1953 
– 1981 рр. 
Торчинської середньої школи, смт Торчин Луцького району, ф. П-2469, 26 спр., 
1978 – 1981 рр. 
 Турійської середньої школи, смт Турійськ, ф. П-2492, 40 спр., 1951 – 1961, 1963 
– 1987 рр. 
Шацької середньої школи, смт Шацьк, ф. П-576, 22 спр., 1951 – 1952, 1954 – 
1973 рр. 
Штабів:
Волинського обласного штабу цивільної оборони, м. Луцьк, ф. П-4536, 13 спр., 
1945, 1947 – 1959, 1960 – 1967 рр. 
Центрів:
Горохівського районного інформаційно-обчислювального центру, м. Горохів, 
ф. П-4605, 12 спр., 1970 – 1981 рр. 

Відповідно до постанови Центрального Комітету ВКП(б) від 1 жовтня 1939 р. 
«Про створення первинних партійних організацій і оголошення прийому до пар-
тії в західних областях УРСР» почали створюватись перші первинні партійні 
організації на Волині. Об’єднували членів та кандидатів у члени КПУ за місцем 
роботи комуністів. 
Припинили свою діяльність згідно з Указом Президії Верховної Ради України 
«Про заборону діяльності Компартії України» від 30 серпня 1991 р. № 1468-ХІІ. 

Протоколи партійних зборів, засідань бюро, парткому. Довідки, інформа-
ції. Списки кандидатів і членів партії. Характеристики на комуністів. 
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Політичний сектор Волинського обласного управління сільського 
господарства, м. Луцьк
Ф. П-2318, 104 спр., 1950 – 1953 рр. Рос., укр. мови. 
Відповідно до постанови ЦК ВКП(б) від 13 грудня 1949 р. був створений політ-
сектор обласного управління сільського господарства. Підпорядковувався політ-
сектору Міністерства сільського господарства УРСР. Згідно з постановами ЦК 
КПРС від 12 і 15 грудня 1953 р. і ЦК Компартії України від 21 грудня 1953 р. 
«Про скасування політвідділів машинно-тракторних станцій, політсекторів об-
ласних управлінь сільського господарства західних областей України і політ-
сектора Міністерства сільського господарства УРСР» скасований політсектор 
Волинського обласного управління сільського господарства. 

Накази з основної діяльності. Протоколи засідань і нарад. Листування 
з політсектором Міністерства сільського господарства про господарське зміц-
нення політсектора і політвідділів МТС, про створення первинних партійних і 
комсомольських організацій і груп. Довідки, інформації, звіти. Накази з особо-
вого складу, особові справи. Списки працівників. 

Політичні відділи машинно-тракторних станцій 
(політвідділи МТС)
30 фондів, 694 спр., 1950 – 1953 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Берестечківської МТС, м. Берестечко, ф. П-2319, 36 спр., 1950 – 1953 рр. 
Володимир-Волинської МТС, с. Черчиці, ф. П-2320, 16 спр., 1950 – 1953 рр. 
Голобської МТС, смт Голоби, ф. П-2321, 25 спр., 1950 – 1953 рр. 
Головнянської МТС, с. Городне, ф. П-2322, 10 спр., 1950 – 1953 рр. 
Горохівської МТС, с. Холонів, ф. П-2323, 27 спр., 1950 – 1953 рр. 
Заболоттівської МТС, с. Кримне, ф. П-2324, 24 спр., 1950 – 1953 рр. 
Затурцівської МТС, с. Озютичі, ф. П-2325, 13 спр., 1950 – 1953 рр. 
Іваничівської МТС, с. Древині, ф. П-2326, 24 спр., 1950 – 1953 рр. 
Камінь-Каширської МТС, м. Камінь-Каширський, ф. П-2327, 22 спр., 1950 
– 1953 рр. 
Ківерцівської МТС, с. Вікентіївка, ф. П-2328, 18 спр., 1950 – 1953 рр. 
Ковельської МТС, м. Ковель, ф. П-2329, 20 спр., 1950 – 1953 рр. 
Колківської МТС, смт Колки, ф. П-2330, 15 спр., 1950 – 1953 рр. 
Локачинської МТС, с. Дорогиничі, ф. П-2331, 29 спр., 1950 – 1953 рр. 
Луківської МТС, смт Луків, ф. П-2332, 12 спр., 1950 – 1953 рр. 
Луцької МТС, м. Луцьк, ф. П-2333, 42 спр., 1950 – 1953 рр. 
Любешівської МТС, с. Деревок, ф. П-2334, 16 спр., 1950 – 1953 рр. 
Любомльської МТС, м. Любомль, ф. П-2335, 23 спр., 1950 – 1953 рр. 
Оваднівської МТС, с. Мокрець, ф. П-2337, 15 спр., 1950 – 1953 рр. 
Олицької МТС, смт Олика, ф. П-2338, 33 спр., 1950 – 1953 рр. 
Поворської МТС, с. Поворськ, ф. П-2336, 14 спр., 1950 – 1953 рр. 
Ратнівської МТС, с. Бузаки, ф. П-2339, 15 спр., 1950 – 1953 рр. 
Рожищенської МТС, смт Рожище, ф. П-2340, 24 спр., 1950 – 1953 рр. 
Сенкевичівської МТС, с. Угринів, ф. П-2341, 31 спр., 1950 – 1953 рр. 
Старовижівської МТС, с. Мизове, ф. П-2342, 23 спр., 1950 – 1953 рр. 
Теремнівської МТС, с. Піддубці, ф. П-2343, 51 спр., 1950 – 1953 рр. 
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Торчинської МТС, смт Торчин, ф. П-2344, 26 спр., 1950 – 1953 рр. 
Турійської МТС, смт Турійськ, ф. П-2345, 18 спр., 1950 – 1953 рр. 
Устилузької МТС, с. Стенжаричі, ф. П-2346, 14 спр., 1950 – 1953 рр. 
Цуманської МТС, с. Берестяне, ф. П-2347, 24 спр., 1950 – 1953 рр. 
Шацької МТС, смт Шацьк, ф. П-2348, 34 спр., 1950 – 1953 рр. 

Відповідно до постанови ЦК ВКП(б) від 13 грудня 1949 р. були створені полі-
тичні відділи машинно-тракторних станцій політичного сектора Волинського 
обласного управління сільського господарства (політвідділи МТС). Підпоряд-
ковувалися політсектору Волинського обласного управління сільського госпо-
дарства. 
Відповідно до постанов ЦК КПРС від 12 і 15 грудня 1953 р. і постанови Цен-
трального Комітету Компартії України від 21 грудня 1953 р. «Про скасування 
політвідділів машинно-тракторних станцій, політсекторів обласних управлінь 
сільського господарства західних областей України і політсектора Міністерства 
сільського господарства УРСР» скасовані політвідділи машинно-тракторних 
станцій. 

Накази з основної діяльності. Протоколи нарад, засідань ради та загаль-
них зборів робітників і службовців. Інформації, довідки. Штатні розписи, кош-
ториси. Накази з особового складу. Особові листки з обліку кадрів. Особові 
справи. Відомості нарахування заробітної плати. 

Політичний відділ Волинського обласного військового комісаріату, 
м. Луцьк
Ф. П-3872, 854 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1986 рр. Описи. Рос. мова. 
Відділ політичної пропаганди Волинського обласного військового комісаріату 
створено згідно з постановою ХІІІ з’їзду ВКП(б) у 1939 році, з 1944 р. – Полі-
тичний відділ Волинського обласного військового комісаріату. 
Ліквідовано за директивою Генерального штабу Військових Сил СРСР від 
20 грудня 1991 р. 

Протоколи конференцій, зборів партактиву, парткомісії. Документи з пе-
ревірки роботи парторганізацій військкоматів області. Протоколи партійних, 
комсомольських зборів первинних організацій військкоматів області. Статис-
тичні звіти. Картки первинних парторганізацій. Особові справи прийнятих 
у члени КПРС. Персональні справи комуністів. 

Партійна комісія при політичному відділі Волинського обласного 
військового комісаріату, м. Луцьк
Ф. П-4239, 41 спр., 1944 – 1986 рр. Описи. Рос. мова. 

В 1940 році створена партійна комісія при відділі політичної пропаганди Во-
линського обласного військового комісаріату, з 1944 р. – Партійна комісія при 
політичному відділі Волинського обласного військового комісаріату. 
Ліквідовано за директивою Генерального штабу Військових Сил СРСР від 
20 грудня 1991 р. 

Протоколи і витяги з протоколів засідань партійної комісії. 
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ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ

Волинський обласний комітет Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України, м. Луцьк
Ф. П-41, 3039 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Утворений у 1939 році. Тимчасово припиняв діяльність у зв’язку з нацистсь-
кою окупацією Волинської області. Поновив свою роботу в 1944 році, після виз-
волення області. Підпорядковувався Центральному Комітету ЛКСМУ. Згідно з 
постановою ХХVІ з’їзду ЛКСМ України від 10 червня 1990 р. внесено зміни 
до назви організації: до «обласний комітет Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України» добавлено «Молодіжна демократична спілка» – ОК ЛКСМУ 
(МДС). На підставі Закону СРСР «Про громадські об’єднання» та Акта про дер-
жавну незалежність України від 24 серпня 1991 р., рішення облвиконкому від 
13 листопада 1991 р. № 236 І Установча конференція Спілки молоді Волині від 
26 жовтня проголошує створення шляхом реорганізації обласної організації 
ЛКСМУ (МДС) нової молодіжної організації – Спілки молоді Волині, яка є пра-
вонаступником обласної організації ЛКСМУ (МДС). 

Постанови, рішення ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ. Протоколи обласних 
комсомольських конференцій, засідань пленумів, бюро, зборів комсомоль-
ського активу. Списки комсомольців, направлених на освоєння цілинних і 
перелогових земель Казахстану і новобудови країни. Списки відповідальних 
працівників обкому, райкомів, міськкомів ЛКСМУ, старших піонервожатих, 
позаштатних інструкторів, звільнених секретарів первинних комсомольських 
організацій. Плани роботи. Доповідні записки, інформації відділів обкому 
комсомолу, міськкомів, райкомів ЛКСМУ. Статистичні звіти. Фінансові звіти. 
Накази, розпорядження обкому комсомолу. Особові справи комсомольських 
працівників. Персональні справи комсомольців. Відомості нарахування за-
робітної плати. 

Районні та міські комітети Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України
34 фонди, 25204 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. 
мови. 
Районні:
Берестечківський, ф. П-42, 188 спр., 1944 – 1959 рр. 
Володимир-Волинський, ф. П-43, 1391 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Голобський, ф. П-45, 124 спр., 1944 – 1959 рр. 
Головнянський, ф. П-46, 247 спр., 1944 – 1958 рр. 
Горохівський, ф. П-47, 1195 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Заболоттівський, ф. П-48, 175 спр., 1944 – 1953 рр. 
Затурцівський, ф. П-49, 266 спр., 1944 – 1956 рр. 
Іваничівський, ф. П-50, 969 спр., 1944 – 1957, 1965 – 1991 рр. 
Камінь-Каширський, ф. П-55, 1054 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Ківерцівський, ф. П-53, 1296 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Ковельський, ф. П-51, 261 спр., 1944 – 1958 рр. 
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Колківський, ф. П-54, 359 спр., 1944 – 1962 рр. 
Локачинський, ф. П-56, 1012 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Луківський, ф. П-61, 263 спр., 1944 – 1959 рр. 
Луцький, ф. П-57, 1006 спр., 1944 – 1951, 1953 – 1962, 1966 – 1991 рр. 
Любешівський, ф. П-59, 1056 спр., 1944, 1946 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Любомльський, ф. П-60, 1352 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Маневицький, ф. П-62, 1157 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Оваднівський, ф. П-63, 328 спр., 1944 – 1958 рр. 
Олицький, ф. П-64, 216 спр., 1944 – 1956 рр. 
Ратнівський, ф. П-65, 1190 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Рожищенський, ф. П-66, 1234 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Сенкевичівський, ф. П-67, 292 спр., 1944 – 1959 рр. 
Старовижівський, ф. П-68, 863 спр., 1944 – 1962, 1966 – 1991 рр. 
Теремнівський, ф. П-69, 179 спр., 1944 – 1955 рр. 
Торчинський, ф. П-70, 369 спр., 1944 – 1962 рр. 
Турійський, ф. П-71, 1106 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1991 рр. 
Устилузький, ф. П-72, 214 спр., 1944 – 1956 рр. 
Цуманський, ф. П-73, 242 спр., 1944 – 1962 рр. 
Шацький, ф. П-74, 359 спр., 1944 – 1962 рр. 
Міські:
Володимир-Волинський, ф. П-44, 63 спр., 1944 – 1948 рр. 
Ковельський, ф. П-52, 1653 спр., 1944 – 1990 рр. 
Луцький, ф. П-58, 2150 спр., 1941, 1944 – 1991 рр. 
Нововолинський, ф. П-78, 1385 спр., 1958 – 1991 рр. 

Утворені в 1939 році. Тимчасово припиняли діяльність у зв’язку з нацистською 
окупацією Волинської області. Поновили свою роботу в 1944 році, після визво-
лення області. З грудня 1962 р. по 1964 р. райкоми комсомолу були реорганізовані 
в сільські виробничі комітети ЛКСМУ. Райкоми і міськкоми комсомолу підпоряд-
ковувалися обласному комітету ЛКСМУ. Згідно з постановою ХХVІ з’їзду ЛКСМ 
України від 10 червня 1990 р. внесено зміни до назви організації: до «районні 
та міські комітети Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України» добавлено 
«Молодіжна демократична спілка» – райкоми та міськкоми ЛКСМУ (МДС). 
Ліквідовані в 1991 році відповідно до рішень ХХVІІ з’їзду ЛКСМУ і ХХІІ з’їзду 
ВЛКСМ про розпуск комсомольських організацій. 

Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, засідань бюро, 
зборів комсомольського активу. Протоколи зборів первинних комсомольських 
організацій. Списки молоді, направленої на комсомольські будови. Плани ро-
боти. Статистичні звіти. Відомості нарахування заробітної плати. 

Сільські виробничі комітети Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України
7 фондів, 255 спр., 1963 – 1964 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Володимир Волинський, ф. П-512, 58 спр., 1963 – 1964 рр. 
Горохівський, ф. П-4550, 41 спр., 1963 – 1964 рр. 
Камінь-Каширський, ф. П-4607, 35 спр., 1963 – 1964 рр. 
Ківерцівський, ф. П-4614, 41 спр., 1963 – 1964 рр. 
Ковельський, ф. П-4549, 25 спр., 1963 – 1964 рр. 
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Любомльський, ф. П-4616, 23 спр., 1963 – 1964 рр. 
Рожищенський, Ф. П-4617, 32 спр., 1963 – 1964 рр. 

Утворені в грудні 1962 р. відповідно до рішень листопадового та грудневого 
(1962) пленумів ЦК КПРС та Центрального Комітету Компартії України, ІІ пле-
нуму ЦК ВЛКСМ і ІІІ пленуму ЦК ЛКСМУ у зв’язку з укрупненням районів 
до розмірів виробничих колгоспно-радгоспних управлінь і ліквідацією райкомів 
комсомолу. Підпорядковувались обласному комітету ЛКСМУ. 
Припинили діяльність у грудні 1964 р. згідно з постановами листопадових 
(1964) пленумів ЦК КПРС і ЦК КПУ, пленумів ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ. 

Протоколи комсомольських конференцій, пленумів, активів, засідань 
бюро. Протоколи зборів первинних комсомольських організацій. Списки мо-
лоді, направленої на комсомольські будови. Плани роботи. Статистичні звіти. 
Відомості нарахування заробітної плати. 

Комітети Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України 
промислових підприємств, навчальних закладів
20 фондів, 1229 спр., 1968 – 1991 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Комітети ЛКСМУ промислових підприємств:
Відділу робітничого постачання виробничого об’єднання «Укрзахідвугілля», 
м.  Нововолинськ, ф. П-4657, 13 спр., 1984 – 1989 рр. 
Волинського обласного будівельно-монтажного комбінату «Волиньпромбуд», 
м. Луцьк, ф. П-4582, 92 спр., 1972 – 1990 рр. 
28-го Державного підшипникового заводу (ДПЗ-28), м. Луцьк, ф. П-4652, 
27  спр., 1982 – 1989 рр. 
Ковельського заводу сільськогосподарських машин імені 50-річчя СРСР 
«Ковельсільмаш», м. Ковель, ф. П-4626, 65 спр., 1978 – 1986 рр. 
Ковельського залізничного вузла, м. Ковель, ф. П-4660, 43 спр., 1981 – 1987 рр. 
Луцького автомобільного заводу, м. Луцьк, ф. П-4586, 147 спр., 1972 – 1987 рр. 
Луцького електроапаратного заводу імені ХХV з’їзду КПРС, м. Луцьк, ф. П-4611, 
51 спр., 1977 – 1985 рр. 
Луцького приладобудівного заводу імені 60-річчя СРСР, м. Луцьк, ф. П-4662, 
25 спр., 1977 – 1985 рр. 
Луцького шовкового комбінату імені 60-річчя Радянської України, м. Луцьк, 
ф. П-4613, 86 спр., 1977 – 1986 рр. 
Нововолинської бавовнопрядильної фабрики, м. Нововолинськ, ф. П-4581, 
82 спр., 1975 – 1991 рр. 
Нововолинського виробничого об’єднання «Оснастка», м. Нововолинськ, 
ф. П-4628, 110 спр., 1979 – 1990 рр. 
Комітети ЛКСМУ навчальних закладів:
Володимир-Волинського педагогічного училища імені А. Кримського, 
м. Володимир-Волинський, ф. П-4651, 11 спр., 1984 – 1989 рр. 
Володимир-Волинського середнього професійно-технічного училища № 23 
(ПТУ-23), м. Володимир-Волинський, ф. П-4664, 6 спр., 1986 – 1989 рр. 
Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації і механізації сільського 
господарства, м. Володимир-Волинський, ф. П-4638, 33 спр., 1976 – 1988 рр. 
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Горохівського радгоспу-технікуму, м. Горохів, ф. П-4661, 10 спр., 1982 – 1985 рр. 
Ковельського міського професійно-технічного училища № 7 (ПТУ-7), м. Ковель, 
ф. П-4625, 43 спр., 1978 – 1986 рр. 
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, м. Луцьк, 
ф. П-3776, 115 спр., 1968 – 1986 рр. 
Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана, м. Луцьк, ф. П-4609, 
154 спр., 1976 – 1988 рр. 
Луцького міського професійно-технічного училища № 2 (ПТУ-2), м. Луцьк, 
ф. П-4615, 56 спр., 1973 – 1986 рр. 
Луцького міського професійно-технічного училища № 6 (ПТУ-6), м. Луцьк, 
ф. П-4612, 60 спр., 1972 – 1989 рр. 

Створювались на правах районних комітетів на великих промислових підпри-
ємствах, у навчальних закладах, установах. Підпорядковувались Волинському 
обкому ЛКСМУ. Організовували роботу з питань виховання та відпочинку мо-
лоді в межах підприємства, навчального закладу. 
Припинили діяльність у 1991 році шляхом саморозпуску. 

Протоколи конференцій, засідань комітету комсомолу, зборів активу. Ста-
тистичні звіти. Книги обліку і видачі комсомольських квитків. Журнали реєст-
рації членів ВЛКСМ, прийнятих і знятих з обліку. Протоколи зборів, засідань 
бюро первинних комсомольських організацій. 

Первинна організація Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України Волинського обласного військкомату, м. Луцьк
Ф. П-4276, 7 спр., 1951 – 1957 рр. Описи. Рос. мова. 
Створена 8 січня 1951 р. 
Ліквідована в 1991 році відповідно до рішень ХХVІІ з’їзду ЛКСМУ і ХХІІ з’їзду 
ВЛКСМ про розпуск комсомольських організацій. 

Протоколи комсомольських зборів. 

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

Тимчасовий організаційний комітет професійних спілок, м. Ковель
Ф. Р-731, 1 спр., 1939 р. 
Діяльність простежується протягом 1939 р. 

Список тимчасових організаційних комітетів професійних спілок 
м. Ковеля. 

Федерація професійних спілок Волинської області, м. Луцьк
Ф. Р-912, 3438 спр., 1948 – 1994 рр. Описи. Каталог. Рос., укр. мови. 
Волинська обласна Рада професійних спілок (облпрофрада) була обрана на пер-
шій обласній міжспілковій конференції 2 листопада 1948 р. відповідно до поста-
нови ХІХ пленуму ВЦРПС від 30 вересня 1948 р. «Про створення в республіках, 
краях і областях Рад професійних спілок». Згідно з постановою ХХ Волинської 
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обласної міжспілкової конференції профспілок від 1 серпня 1990 р. створено 
Федерацію професійних спілок Волинської області. Вищим керівним органом 
Федерації професійних спілок Волинської області між конференціями була Рада 
федерації професійних спілок області. 
Керувала роботою обласних комітетів професійних спілок і контролювала їх 
фінансову діяльність. Організовувала культурно-масову та спортивну роботу, 
оздоровлення та відпочинок працівників та службовців. Слідкувала за дотри-
манням техніки безпеки праці, брала участь у розподілі житлового фонду. 

Постанови, стенограми, протоколи обласних міжспілкових конференцій 
профспілок. Протоколи пленумів та засідань президії облпрофради, ради феде-
рації. Документи конференцій промислових підприємств області. Плани, звіти, 
довідки, інформації про роботу президії облпрофради. Звіти, доповідні запис-
ки, інформації про стан культурно-виховної роботи, організацію соціалістич-
ного змагання на підприємствах місцевої промисловості. Списки переможців 
соціалістичного змагання. Документи (довідки, рішення, постанови, інформа-
ції, звіти про стан винахідницької і раціоналізаторської роботи в області. Зве-
дені статистичні звіти про організаційно-масову та культурно-освітню роботи 
серед членів профспілок. Протоколи, плани, звіти про підготовку і проведення 
обласних спартакіад, спортивних змагань серед членів профспілок. Документи 
перевірки стану охорони праці і техніки безпеки на підприємствах, організа-
ціях області (приписи, інформації та ін.) Інформації, довідки про житлово-по-
бутове обслуговування населення області, роботу піонерських таборів. Зведені 
бюджети, фінансові звіти. 

Організації галузевих професійних спілок
117 фондів, 20719 спр., 1944 – 2007 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Міські ради профспілок
Ковельська, ф. Р-2983, 21 спр., 1974 – 1976 рр. 
Нововолинська, ф. Р-2982, 25 спр., 1974 – 1976 рр. 
Створені в 1974 році відповідно до постанови президії ВЦРПС від 23 листопада 
1973 р. «Про створення міських і районних рад профспілок». 
Ліквідовані згідно з постановою ХІ пленуму ВЦРПС від 22 вересня 1976 р. «Про 
ліквідацію міських і районних рад профспілок». 

Працівників автомобільного і сільськогосподарського машинобудування:
Волинська обласна рада профспілки, м. Луцьк, ф. Р-3244, 216 спр., 1983 – 1999 рр. 
Відповідно до рішення організаційного пленуму від 2 березня 1983 р. був ут-
ворений Волинський обласний комітет профспілки робітників автомобільного, 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Згідно з постановою 
ІІІ пленуму ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. «Про удосконалення структури профс-
пілок СРСР і скорочення штатів апарату профспілкових органів» було ліквідова-
но Волинський обласний комітет профспілки робітників автомобільного, трак-
торного і сільськогосподарського машинобудування. З 1989 р. – Представництво 
ЦК профспілки робітників автомобільного та сільськогосподарського машино-
будування по Волинській області, з 1990 р. – Волинська обласна рада профспіл-
ки працівників автомобільного і сільськогосподарського машинобудування. 
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Працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-1433, 678 спр., 1948 
– 1998 рр. 
У 1948 році був утворений Волинський груповий комітет профспілки шосейно-
го і гідротехнічного будівництва, з 5 червня 1953 р. реорганізований у Волинсь-
кий груповий комітет ради робітників автомобільного транспорту, з 21 серпня 
1954 р. – Волинський груповий комітет профспілки робітників автомобільно-
го транспорту і шосейних доріг. Відповідно до постанови президії ВЦРПС від 
19 серпня 1957 р. було об’єднано Волинський обласний комітет профспілки 
робітників зв’язку і Волинський груповий комітет профспілки робітників авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг в один комітет профспілки – Волин-
ський обласний комітет профспілки робітників зв’язку, робітників автомобіль-
ного транспорту і шосейних доріг. Згідно з постановою VІ з’їзду профспілки 
робітників зв’язку, робітників автомобільного транспорту і шосейних доріг від 
16 січня 1968 р. було розукрупнено профспілку робітників зв’язку, робітників 
автомобільного транспорту і шосейних доріг на дві профспілки: Волинський об-
ласний комітет профспілки робітників зв’язку та Волинський обласний комітет 
профспілки робітників автомобільного транспорту і шосейних доріг. Згідно з 
постановою ІІІ пленуму ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. «Про удосконалення струк-
тури профспілок СРСР і скорочення штатів апарату профспілкових органів» з 
28 січня 1989 р. було ліквідовано Волинський обласний комітет профспілки 
робітників автомобільного транспорту і шосейних доріг. Відповідно до рішен-
ня І установчої конференції єдиної профспілкової організації Волинського те-
риторіально-виробничого об’єднання автомобільного транспорту від 31 січня 
1989 р. створений профспілковий комітет Волинського територіально-виробни-
чого об’єднання автомобільного транспорту. Згідно з постановою І конференції 
профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства 
від 9 січня 1990 р. – Волинський обласний комітет профспілки працівників ав-
томобільного транспорту і шляхового господарства. 

Працівників агропромислового комплексу:
Волинська обласна рада профспілки, м. Луцьк, ф. Р-304, 1430 спр., 1945 – 1996 рр. 
Міські:
Луцька, ф. Р-3491, 47 спр., 1965 – 1998 рр. 
Районні:
Володимир-Волинська, ф. Р-3069, 106 спр., 1965 – 1998 рр. 
Горохівська, ф. Р-2561, 144 спр., 1963, 1965 – 1998 рр. 
Іваничівська, ф. Р-3460, 140 спр., 1971 – 1994 рр. 
Камінь-Каширська, ф. Р-2360, 106 спр., 1965 – 1969, 1971 – 1990 рр. 
Ківерцівська, ф. Р-2424, 121 спр., 1965 – 1992 рр. 
Ковельська, ф. Р-2434, 111 спр., 1964 – 1994 рр. 
Локачинська, ф. Р-2573, 252 спр., 1965 – 1987 рр. 
Луцька, ф. Р-3063, 267 спр., 1967 – 1985 рр. 
Любешівська, ф. Р-3284, 107 спр., 1965 – 1987 рр. 
Любомльська, ф. Р-3487, 293 спр., 1965 – 1987, 1989 – 1995 рр. 
Маневицька, ф. Р-2847, 230 спр., 1965 – 1970, 1973 – 1993 рр. 
Ратнівська, ф. Р-2946, 95 спр., 1965 – 1979, 1983 – 1990 рр. 
Рожищенська, ф. Р-2945, 135 спр., 1965 – 2000 рр. 
Старовижівська, ф. Р-3474, 68 спр., 1967 – 1995 рр. 
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Турійська, ф. Р-3089, 108 спр., 1965 – 1999 рр. 

У 1944 році, після визволення області від нацистських окупантів, було створено 
Волинський обласний комітет профспілки робітників і службовців машинно-
тракторних станцій і земельних органів, з 1953 р. – Волинський обласний ко-
мітет профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель. 
Відповідно до листа Міністерства сільського господарства УРСР від 14 квітня 
1977 р. № 47-24 – Волинський обласний комітет профспілки працівників сіль-
ського господарства. Згідно з постановою президії Волинської обласної ради 
професійних спілок від 14 лютого 1986 р. «Про створення обкому профспілки 
працівників агропромислового комплексу» було ліквідовано обкоми профспі-
лок працівників сільського господарства та робітників харчової промисловості і 
створено Волинський обласний комітет профспілки працівників агропромисло-
вого комплексу. Відповідно до постанови Х пленуму обкому профспілки пра-
цівників агропромислового комплексу від 23 листопада 1993 р. було реорганізо-
вано обласний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу в 
Обласну раду профспілки працівників агропромислового комплексу. 

Робітників борошномельної промисловості та елеваторів:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-334, 70 спр., 1944 
– 1951 рр. 
У 1940 році розпочала діяльність Профспілка робітників борошномельної про-
мисловості. Тимчасово припиняла діяльність у зв’язку з нацистською окупа-
цією Волинської області. В 1944 році, після визволення області, було створено 
Оргбюро ЦК профспілки робітників борошномельної промисловості та елева-
торів Півдня СРСР по Волинській і Ровенській областях, з 1947 р. – Волинський 
міжобласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості та 
елеваторів Півдня СРСР, з 1949 р. – Волинський міжобласний комітет профспіл-
ки робітників борошномельної промисловості та елеваторів, з 1950 р. – Волин-
ський обласний комітет профспілки робітників борошномельної промисловості 
та елеваторів. У 1953 році об’єднаний з обласним комітетом профспілки робіт-
ників і службовців сільського господарства і заготівель. 

Працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-1909, 903 спр., 1953 
– 1993 рр. 
Відповідно до постанови президії Українського Республіканського комітету 
профспілки робітників комунально-житлового будівництва від 11 вересня 1953 р. 
«Про створення Групових комітетів профспілки робітників комунально-житло-
вого будівництва в областях Української РСР» був утворений Груповий комітет 
профспілки робітників комунально-житлового будівництва Волинської області. 
На підставі постанови президії ВЦРПС від 10 листопада 1954 р. № 73 «Про пе-
рейменування профспілки робітників комунально-житлового будівництва» пе-
рейменовано на Волинський груповий комітет профспілки робітників міського і 
сільського будівництва. Відповідно до постанови президії Українського республі-
канського комітету профспілки робітників будівництва від 28 листопада 1956 р. 
«Про покращення структури профспілкових організацій» було ліквідовано гру-
повий комітет профспілки і створено будівельний комітет профспілки при Волин-
ському обласному будівельному тресті з підпорядкуванням Республіканському 
комітету профспілки робітників будівництва. З 1958 р. – Волинський об’єднаний 
будівельний комітет профспілки робітників будівництва і промисловості будівель-
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них матеріалів, з 1961 р. – Волинський груповий комітет профспілки будівниц-
тва і промисловості будівельних матеріалів. Згідно з постановою VІІ конференції 
Волинського групкому профспілки робітників будівництва і промисловості буді-
вельних матеріалів від 24 квітня 1967 р. створено Волинський обласний комітет 
профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Від-
повідно до постанови ІІІ пленуму ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. «Про удоскона-
лення структури профспілок СРСР і скорочення штатів апарату профспілкових 
органів» було ліквідовано Волинський обласний комітет профспілки робітників 
будівництва і промисловості будівельних матеріалів. З листопада 1988 р. – про-
форганізація профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних 
матеріалів. На підставі рішення ЦК профспілки від 5 жовтня 1989 р. № 28, поста-
нови президії Волинської обласної Ради професійних спілок від 23 жовтня 1989 р. 
№ П-35-4 було утворено Волинський обласний комітет профспілки працівників 
будівництва і промисловості будівельних матеріалів. 

Робітників вугільної промисловості:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Нововолинськ, ф. Р-2012, 372 спр., 
1952 – 1968, 1989 – 1993 рр. 
8 лютого 1952 р. було створено організаційне бюро Нововолинського районного 
комітету профспілки робітників вугільної промисловості, з 15 квітня 1953 р. – 
Нововолинський районний комітет профспілки робітників вугільної промисло-
вості, з 20 березня 1963 р. – Нововолинський міський комітет профспілки робіт-
ників вугільної промисловості. Відповідно до постанови 1-ої обласної галузевої 
конференції профспілки робітників вугільної промисловості від 9 серпня 1967 р. 
реорганізований у Волинський обласний комітет профспілки робітників вугіль-
ної промисловості. Ліквідований відповідно до постанови президії ВЦРПС від 
11 жовтня 1970 р., первинні профспілкові організації передані на обслуговуван-
ня створеному Львівсько-Волинському територіальному комітету профспілок 
працівників вугільної промисловості, м. Червоноград Львівської області. Згідно 
з постановою конференції підприємств і організацій вугільної промисловості 
м. Нововолинська від 19 грудня 1989 р. було створено Волинський територіаль-
ний комітет профспілки робітників вугільної промисловості. 

Працівників державних установ:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-826, 1096 спр., 1944 
– 2000 рр. 
Міські:
Володимир-Волинський, ф. Р-2741, 83 спр., 1963 – 1996 рр. 
Ковельський, ф. Р-2581, 98 спр., 1961 – 1997 рр. 
Луцький, ф. Р-3478, 17 спр., 1984 – 1986, 1988 – 1992 рр. 
Нововолинський, ф. Р-3450, 43 спр., 1976 – 1993 рр. 
Районні:
Горохівський, ф. Р-2273, 54 спр., 1962 – 1984, 1986 – 1992 рр. 
Іваничівський, ф. Р-3559, 20 спр., 1984 – 1997 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-3307, 31 спр., 1967 – 1988 рр. 
Ківерцівський, ф. Р-3537, 13 спр., 1985 – 1999 рр. 
Ковельський, ф. Р-3379, 27 спр., 1967 – 1981 рр. 
Локачинський, ф. Р-2575, 46 спр., 1965 – 1977 рр. 
Луцький, ф. Р-3413, 28 спр., 1967 – 1971, 1979 – 1985 рр. 
Любешівський, ф. Р-3316, 23 спр., 1965 – 1966, 1968 – 1972, 1981 – 1983 рр. 
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Любомльський, ф. Р-3485, 58 спр., 1964 – 1971, 1986 – 2007 рр. 
Маневицький, ф. Р-3483, 27 спр., 1970 – 1971, 1984 – 1994 рр. 
Ратнівський, ф. Р-3357, 22 спр., 1971 – 1975, 1979 – 1990 рр. 
Рожищенський, ф. Р-3084, 60 спр., 1965 – 1990 рр. 
Турійський, ф. Р-3090, 67 спр., 1965 – 1990 рр. 
У 1940 році розпочав свою діяльність Обком профспілки працівників держав-
них установ Волинської та Ровенської областей. Тимчасово припиняв діяль-
ність у зв’язку з окупацією області нацистськими окупантами. У 1944 році після 
визволення області було створено Оргбюро ЦК спілки працівників державних 
установ по Волинській області, з 1946 р. – Волинський обласний комітет проф-
спілки працівників державних установ, з 2000 р. – Волинська обласна організа-
ція профспілки державних установ. 

Працівників державної торгівлі і споживчої кооперації:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-2104, 989 спр., 1957 
– 1997 рр. 
Районні:
Горохівський, ф. Р-2087, 137 спр., 1956 – 1957, 1960 – 1978, 1981 – 1997 рр. 
Іваничівський, ф. Р-3458, 140 спр., 1967 – 1995 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-3310, 51 спр., 1972 – 1988 рр. 
Ківерцівський, ф. Р-2990, 119 спр., 1961 – 1996 рр. 
Ковельський, ф. Р-2303, 128 спр., 1960 – 2002 рр. 
Локачинський, ф. Р-3452, 40 спр., 1969 – 1979, 1982 – 1983 рр. 
Луцький, ф. Р-3414, 98 спр., 1967 – 1968, 1970 – 1981 рр. 
Любешівський, ф. Р-3314, 22 спр., 1966 – 1985 рр. 
Любомльський, ф. Р-3497, 86 спр., 1965 – 1971, 1975 – 1990 рр. 
Маневицький, ф. Р-3349, 96 спр., 1958 – 1962, 1965, 1968 – 1969, 1971 – 1992 рр. 
Ратнівський, ф. Р-3402, 76 спр., 1971 – 1992 рр. 
Рожищенський, ф. Р-2286, 77 спр., 1960 – 1991 рр. 
Турійський, ф. Р-3091, 109 спр., 1965 – 1990 рр. 
Волинський обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі і спо-
живчої кооперації був утворений відповідно до постанови президії ВЦРПС від 
19 серпня 1957 р. «Про об’єднання обкому профспілки працівників державної 
торгівлі і громадського харчування та обкому профспілки працівників споживчої 
кооперації в один обком профспілки працівників державної торгівлі і споживчої 
кооперації». Відповідно до постанови президії обкому профспілки працівників 
державної торгівлі і споживчої кооперації від 31 жовтня 1988 р. були ліквідовані 
райкоми профспілок і створені профкоми з правами райкому профспілки. 
У 1990 році ліквідований Волинський обласний комітет профспілки працівни-
ків державної торгівлі і споживчої кооперації, на його базі створено два обкоми 
профспілок: Волинський обласний комітет профспілки працівників торгівлі і 
громадського харчування та Волинський обласний комітет профспілки праців-
ників споживчої кооперації. 

Працівників торгівлі і громадського харчування:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-1227, 206 спр., 1944 
– 1957, 1990 – 1995 рр. 
У 1940 році розпочала діяльність Профспілка робітників державної торгівлі. 
В 1944 році, після визволення Волинської області від нацистських окупантів, 
був утворений обласний комітет профспілки працівників державної торгівлі, 
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з 5 жовтня 1948 р. – Волинський обласний комітет профспілки працівників дер-
жавної торгівлі і громадського харчування. Ліквідований в 1957 році відповідно 
до постанови президії ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. «Про об’єднання обкому 
профспілки працівників державної торгівлі і громадського харчування та обко-
му профспілки працівників споживчої кооперації в один обком профспілки пра-
цівників державної торгівлі і споживчої кооперації». Відповідно до рішення об-
ласної конференції профспілки працівників торгівлі і громадського харчування 
від 18 вересня 1990 р. був утворений Волинський обласний комітет профспілки 
працівників торгівлі і громадського харчування. 

Працівників споживчої кооперації:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-391, 193 спр., 1944 
– 1957, 1990 – 1998 рр. 
У 1940 році розпочала діяльність Профспілка робітників споживчої кооперації. 
В 1944 році, після визволення Волинської області від нацистських окупантів, 
був утворений Волинський обласний комітет профспілки працівників спожи-
вчої кооперації. Ліквідований у 1957 році відповідно до постанови президії 
ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. «Про об’єднання обкому профспілки працівників 
державної торгівлі і громадського харчування та обкому профспілки працівни-
ків споживчої кооперації в один обком профспілки працівників державної тор-
гівлі і споживчої кооперації». Відповідно до постанови І установчої конференції 
профспілки працівників споживчої кооперації Волині від 24 серпня 1990 р. був 
утворений Волинський обласний комітет профспілки працівників споживчої ко-
операції. 

Робітників електростанцій і електротехнічної промисловості:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-3245, 82 спр., 1984 
– 1988 рр. 
Волинський обласний комітет профспілки працівників електростанцій і елект-
ротехнічної промисловості був утворений відповідно до постанови президії ЦК 
профспілки робітників електростанцій і електротехнічної промисловості від 
20 грудня 1983 р. 
Згідно з постановами ІІІ пленуму ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. «Про удоскона-
лення структури профспілок СРСР і скорочення штатів апарату профспілкових 
органів», пленуму обласного комітету профспілки робітників електростанцій і 
електротехнічної промисловості від 15 грудня 1988 р. було ліквідовано Волин-
ський обласний комітет профспілки робітників електростанцій і електротехніч-
ної промисловості. 

Працівників зв’язку:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-401, 1052 спр., 1944 
– 1996 рр. 
У 1944 році створено Волинський обласний комітет профспілки працівників 
зв’язку. Відповідно до постанови президії ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. було 
об’єднано Волинський обласний комітет профспілки робітників зв’язку і Во-
линський груповий комітет профспілки робітників автомобільного транспорту 
і шосейних доріг в один комітет профспілки – Волинський обласний комітет 
профспілки робітників зв’язку, робітників автомобільного транспорту і шосей-
них доріг. Згідно з постановою VІ з’їзду профспілки робітників зв’язку, робіт-
ників автомобільного транспорту і шосейних доріг від 16 січня 1968 р. було роз-
укрупнено профспілку робітників зв’язку, робітників автомобільного транспорту 
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і шосейних доріг на дві профспілки: Волинський обласний комітет профспілки 
робітників зв’язку та Волинський обласний комітет профспілки робітників авто-
мобільного транспорту і шосейних доріг. Відповідно до постанови ІІІ пленуму 
ВЦРПС від 6 серпня 1988 р. «Про удосконалення структури профспілок СРСР 
і скорочення штатів апарату профспілкових органів» було ліквідовано Волин-
ський обласний комітет профспілки робітників зв’язку. На підставі постанови 
VІІ пленуму Волинського обласного комітету профспілки працівників зв’язку 
від 22 листопада 1988 р. створено Профком Волинського обласного виробничо-
технічного управління зв’язку. Згідно з постановами президії ЦК профспілки 
працівників зв’язку від 28 вересня 1989 р. № 45, президії Волинської обласної 
Ради професійних спілок від 23 жовтня 1989 р. № П-35-5, першої Волинської 
обласної конференції профспілки працівників зв’язку від 24 листопада 1989 р. 
Волинський обласний комітет профспілки працівників зв’язку поновив роботу. 

Працівників культури:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-1368, 893 спр., 1953 
– 1999 рр. 
Міські:
Нововолинський, ф. Р-3534, 13 спр., 1990 – 1998 рр. 
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2742, 58 спр., 1959 – 1988 рр. 
Горохівський, ф. Р-2249, 59 спр., 1963 – 1992 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-3305, 16 спр., 1968, 1976 – 1981, 1984 – 1986, 1988 
– 1990 рр. 
Ковельський, ф. Р-3380, 47 спр., 1967 – 2002 рр. 
Локачинський, ф. Р-3467, 27 спр., 1968 – 1972, 1974 – 1976 рр. 
Луцький, ф. Р-3568, 44 спр., 1967 – 1973, 1987 – 1992 рр. 
Любешівський, ф. Р-3318, 11 спр., 1965 – 1967, 1969, 1971, 1982 – 1985 рр. 
Любомльський, ф. Р-3486, 66 спр., 1960 – 1971, 1986 – 1989, 1991 – 1992, 1994 
– 1999 рр. 
Маневицький, ф. Р-3442, 35 спр., 1968 – 1972, 1991 – 1999 рр. 
Ратнівський, ф. Р-3403, 32 спр., 1969 – 1993 рр. 
Рожищенський, ф. Р-2979, 54 спр., 1965 – 1997 рр. 
Турійський, ф. Р-3343, 28 спр., 1965 – 1984, 1986 – 1991 рр. 

Згідно з постановою секретаріату ВЦРПС від 13 квітня 1953 р. «Про об’єднання 
профспілок: працівників вищої школи і наукових установ, працівників політи-
ко-просвітніх установ, працівників мистецтв, працівників поліграфічного ви-
робництва і друку» створено Оргбюро Українського республіканського коміте-
ту профспілки працівників культури по Волинській області, з 16 липня 1953 р. 
– Волинський обласний комітет профспілки працівників культури. Відповідно 
до постанови президії обкому профспілки працівників культури «Про ліквіда-
цію райкомів та Нововолинського міськкому профспілки працівників культури» 
від 30 листопада 1988 р. було ліквідовано райкоми та Нововолинський міськком 
профспілки працівників культури та створено районні і міську ради голів проф-
комів. 
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Робітників лісу і сплаву:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-307, 69 спр., 1946 
– 1951 рр. 
У 1940 році розпочала діяльність Профспілка робітників лісу та сплаву. Тимча-
сово припиняла свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією Волинської 
області. В 1946 році був утворений Волинський обласний комітет профспілки 
робітників лісу і сплаву. 
У 1953 році об’єднаний з обласним комітетом профспілки робітників і службов-
ців сільського господарства і заготівель. 

Працівників лісового господарства:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-2597, 716 спр., 1966 
– 1998 рр. 
У 1966 році був утворений Волинський обласний комітет профспілок працівни-
ків лісової, паперової і деревообробної промисловості, з 1990 р. – Волинський 
обласний комітет профспілки працівників лісових галузей, з 1996 р. – Волинсь-
кий обласний комітет профспілки працівників лісового господарства. 

Робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-578, 1249 спр., 1945 
– 1951, 1956 – 1995 рр. 
Ковельський районний комітет профспілки, м. Ковель, ф. Р-3490, 40 спр., 1971 
– 1987 рр. 
10 жовтня 1945 року було створено Оргбюро ЦК профспілки робітників міс-
цевої промисловості по Волинській області, з 1947 р. – Волинський обласний 
комітет робітників місцевої промисловості, з 1957 р. – Волинський обласний 
комітет профспілки робітників місцевої промисловості і комунального госпо-
дарства. Відповідно до постанов ІV з’їзду профспілок від 10 вересня 1963 р., 
президії Волинського обкому профспілки робітників комунально-побутових 
підприємств від 26 жовтня 1963 р. перейменовано на Волинський обласний 
комітет профспілки робітників комунально-побутових підприємств. Згідно з 
постановами ІV пленуму ЦК профспілки від 25 жовтня 1966 р., президії Во-
линського обкому профспілки робітників комунально-побутових підприємств 
від 31 жовтня 1966 р. – Волинський обласний комітет профспілки робітників 
місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств. 
Відповідно до постанов секретаріату ВЦРПС від 23 травня 1969 р. «Про питан-
ня структури профспілок робітників місцевої промисловості і комунально-побу-
тових підприємств і штатів міських, районних, групових і об’єднаних комітетів 
виробничих управлінь і трестів» та президії Волинського обкому профспілки 
робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств від 
30 листопада 1970 р. був утворений Ковельський районний комітет профспілки 
робітників місцевої промисловості і комунально-побутових підприємств. Лікві-
дований згідно з постановою ІV пленуму Ковельського райкому профспілки 
робітників місцевої промисловості та комунально-побутових підприємств від 
21 серпня 1987 р. 
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Працівників освіти і науки:
Волинський обласний комітет профспілки, ф. Р-1205, 993 спр., 1946 – 1998 рр. 
Міські:
Ковельський, ф. Р-2955, 74 спр., 1966 – 1989, 1992, 1993, 1995 – 1998 рр. 
Луцький, ф. Р-3061, 150 спр., 1965 – 1998 рр. 
Нововолинський, ф. Р-3435, 67 спр., 1963 – 1969, 1971 – 1992 рр. 
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2963, 110 спр., 1969 – 1969, 1971 – 1995 рр. 
Горохівський, ф. Р-2205, 107 спр., 1957 – 1992 рр. 
Іваничівський, ф. Р-3459, 41 спр., 1971 – 1974, 1976, 1979 – 1993 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-3308, 26 спр., 1974 – 1986 рр. 
Ківерцівський, ф. Р-2936, 76 спр., 1964 – 1987 рр. 
Ковельський, ф. Р-2432, 33 спр., 1958 – 1969 рр. 
Локачинський, ф. Р-1297, 71 спр., 1951 – 1962, 1967 – 1976, 1980 – 1988 рр. 
Луцький, ф. Р-2942, 84 спр., 1967 – 1986 рр. 
Любешівський, ф. Р-3317, 28 спр., 1961 – 1962, 1966 – 1967, 1969 – 1971, 1980 
– 1985 рр. 
Любомльський, ф. Р-3496, 225 спр., 1963 – 1984, 1986 – 1997 рр. 
Маневицький, ф. Р-3348, 56 спр., 1965 – 1993 рр. 
Ратнівський, ф. Р-3356, 50 спр., 1967, 1969 – 1972, 1976 – 1992 рр. 
Рожищенський, ф. Р-1680, 108 спр., 1951 – 1989 рр. 
Старовижівський, ф. Р-2226, 49 спр., 1960 – 1962, 1967 – 1972, 1974, 1976, 1979 
– 1994 рр. 
Турійський, ф. Р-2227, 54 спр., 1960 – 1962, 1965 – 1993 рр. 
Бюро Волинського обкому КП(б)У 3 лютого 1940 р. дозволило оргбюро об-
кому профспілки працівників початкової і середньої школи скликати першу 
обласну конференцію профспілки працівників початкової і середньої школи 
4 лютого 1940 р. (протокол № 13 засідання бюро Волинського обкому КП(б)У). 
Після визволення області від нацистських окупантів, 30 серпня 1944 р., відбу-
лась 1-а обласна профспілкова конференція працівників початкової і середньої 
школи. З червня 1956 р. – Волинський обласний комітет профспілки праців-
ників освіти. На підставі постанови президії ВЦРПС від 19 серпня 1957 р. 
було об’єднано профспілкову організацію працівників освіти з профспілковою 
організацією вищої школи і наукових установ в один обласний комітет проф-
спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ. Згідно з поста-
новою V пленуму ЦК галузевої профспілки від 18 листопада 1988 р. перей-
меновано на Волинський обласний комітет профспілки працівників народної 
освіти і науки. 
Відповідно до постанови президії обкому профспілки працівників народної 
освіти і науки від 26 грудня 1988 р. «Про удосконалення структури профспіл-
кових органів галузі області» були ліквідовані Іваничівський, Локачинський, 
Любешівський, Рожищенський, Турійський, Старовижівський райкоми, Ново-
волинський міськком профспілки працівників народної освіти і науки та створе-
но Ради голів профкомів і профорганізаторів закладів народної освіти. З 1990 р. 
– Волинський обласний комітет профспілки працівників освіти і науки. Згідно 
з постановою ІV пленуму Волинського обкому профспілки працівників освіти 
і науки від 20 грудня 1990 р. були реорганізовані Іваничівська, Локачинська, 
Любешівська, Рожищенська, Турійська, Старовижівська районні, Нововолинсь-
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ка міська ради голів профкомів і профорганізаторів у районні і міський комітети 
профспілки працівників освіти і науки. 

Працівників охорони здоров’я:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-802, 1112 спр., 1945 
– 1998 рр. 
Міські: 
Ковельський, ф. Р-2583, 11 спр., 1959 – 1966 рр. 
Районні:
Володимир-Волинський, ф. Р-2962, 110 спр., 1947 – 1988 рр. 
Горохівський, ф. Р-2562, 65 спр., 1964 – 1992 рр. 
Іваничівський, ф. Р-3558, 15 спр., 1984 – 1997 рр. 
Камінь-Каширський, ф. Р-3309, 14 спр., 1981 – 1986 рр. 
Ківерцівський, ф. Р-3553, 7 спр., 1974 – 1978 рр. 
Ковельський, ф. Р-3347, 42 спр., 1965 – 1988 рр. 
Любешівський, ф. Р-3315, 16 спр., 1971 – 1979, 1982 – 1984 рр. 
Любомльський, ф. Р-3484, 61 спр., 1960 – 1970, 1977 – 1988 рр. 
Маневицький, ф. Р-3422, 60 спр., 1965 – 1976, 1978, 1979, 1988 – 1995 рр. 
Ратнівський, ф. Р-3401, 69 спр., 1965 – 1988 рр. 
Рожищенський, ф. Р-2285, 89 спр., 1955 – 1981, 1987 – 1989 рр. 
Турійський, ф. Р-3342, 25 спр., 1965 – 1994 рр. 
Устилузький, ф. Р-3070, 11 спр., 1954 – 1956 рр. 
У 1940 році розпочав діяльність Волинський обласний комітет професійної 
спілки робітників Медсантруд України. Тимчасово припиняв свою діяльність 
під час окупації області нацистськими окупантами. 28 лютого 1945 р. поновив 
роботу Волинський обласний комітет профспілки робітників медико-санітарно-
го труда «Медсантруд», з 1948 р. – Волинський обласний комітет профспілки 
медичних працівників. З 1990 р. – Волинський обласний комітет профспілки 
працівників охорони здоров’я. 
Відповідно до постанов секретаріату ВЦРПС від 13 жовтня 1988 р. № 24-26, 
президії обкому профспілки медичних працівників від 28 грудня 1988 р. в райо-
нах були ліквідовані райкоми профспілок медичних працівників і утворені Ради 
голів профкомів. 

Працівників плодоовочевого господарства і заготівель:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-3169, 48 спр., 1982 
– 1983 рр. 
Відповідно до постанов президії ЦК профспілки працівників плодоовочевого 
господарства і заготівель від 11 червня 1982 р., Волинської обласної конфе-
ренції профспілки працівників плодоовочевого господарства і заготівель був 
створений Волинський обласний комітет профспілки працівників плодоовоче-
вого господарства і заготівель. Згідно з постановою спільного пленуму обкому 
профспілки працівників сільського господарства і обкому профспілки праців-
ників плодоовочевого господарства і заготівель від 18 листопада 1983 р. було 
об’єднано обком профспілки працівників плодоовочевого господарства і заготі-
вель з обкомом профспілки працівників сільського господарства. 
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Працівників політосвітніх установ:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-358, 81 спр., 1946 
– 1953 рр. 
У 1940 році розпочала діяльність Профспілка робітників політосвітніх уста-
нов. Тимчасово припиняла свою діяльність у зв’язку з нацистською окупацією 
Волинської області. В 1946 році було створено Волинський обласний комітет 
профспілки працівників політосвітніх установ. 
Ліквідований 3 липня 1953 р. згідно з постановою секретаріату ВЦРПС від 
13 квітня 1953 р. «Про об’єднання профспілок: працівників вищої школи і на-
укових установ, працівників політосвітніх установ, працівників мистецтв, пра-
цівників поліграфічного виробництва і друку в одну профспілку працівників 
культури». 

Працівників текстильної і легкої промисловості:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-3302, 439 спр., 1977 
– 1997 рр. 
Відповідно до постанови президії Центрального комітету профспілки робіт-
ників текстильної і легкої промисловості від 27 грудня 1976 р. був утворений 
Волинський обласний комітет профспілки робітників текстильної і легкої про-
мисловості, з 1991 р. – Волинський обласний комітет профспілки працівників 
текстильної і легкої промисловості. 

Робітників харчової промисловості:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-1551, 892 спр., 1953 
– 1985 рр. 
Відповідно до постанов секретаріату ВЦРПС від 17 квітня 1953 р. «Про 
об’єднання профспілок робітників текстильної промисловості, робітників швей-
ної і трикотажної промисловості, робітників шкіряної і взуттєвої промисловості, 
робітників харчової промисловості, робітників м’ясної і молочної промисло-
вості, робітників цукрової промисловості та робітників рибної промисловості», 
президії Волинської обласної ради профспілки від 30 травня 1953 р. було утво-
рено Оргбюро Українського республіканського комітету профспілки робітни-
ків легкої і харчової промисловості по Волинській області. З 14 липня 1953 р. 
– Волинський обласний комітет профспілки робітників легкої та харчової про-
мисловості, з 1954 р. – Волинський обласний комітет профспілки робітників 
промисловості продовольчих товарів, з 1956 р. – Волинський обласний комітет 
профспілки робітників харчової промисловості. Відповідно до постанови пре-
зидії Волинської обласної ради професійних спілок від 14 лютого 1986 р. «Про 
створення обкому профспілки працівників агропромислового комплексу» було 
ліквідовано обласні комітети профспілки працівників сільського господарства 
та робітників харчової промисловості і створено Волинський обласний комітет 
профспілки працівників агропромислового комплексу. 

Фінансово-банківських працівників:
Волинський обласний комітет профспілки, м. Луцьк, ф. Р-362, 134 спр., 1944 
– 1955 рр. 
У 1944 р. був створений Волинський обласний комітет профспілки фінансово-
банківських працівників. У 1956 році приєднаний до обласного комітету проф-
спілки працівників державних установ відповідно до постанови президії ВЦРПС 
від 4 січня 1956 р. та об’єднаного пленуму Центральних комітетів профспілок 
працівників державних установ та фінансово-банківських працівників. 
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Протоколи, стенограми обласних, районних і міських профспілкових 
конференцій; пленумів, засідань президії профспілок. Циркуляри, інструкції 
обкомів профспілок. Плани і звіти про роботу профспілок. Документи про 
розгортання і підсумки соціалістичного змагання серед колективів підпри-
ємств, організацій, установ. Нагородні листи, списки осіб, нагороджених 
значком «Відмінник соцзмагання». Колективні договори та інформації про їх 
виконання. Документи про стан винахідництва і раціоналізації, впроваджен-
ня нової техніки і покращення умов праці. Довідки, інформації про роботу 
піонерських таборів, бібліотек, товариських судів, клубів, будинків культури, 
добровільних спортивних товариств. Профспілкові бюджети, бюджети со-
ціального страхування, кошториси та звіти про їх виконання. Статистичні і 
фінансові звіти. 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДОБРОВІЛЬНІ ТОВАРИСТВА

Волинський обласний комітет Товариства Червоного Хреста, м. Луцьк
Ф. Р-465, 894 спр., 1940 – 1941, 1947 – 1995 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Волинський обласний комітет Товариства Червоного Хреста розпочав свою ро-
боту в 1940 році. Тимчасово припиняв діяльність у зв’язку з нацистською оку-
пацією Волинської області. 
Керував діяльністю районних і місцевих комітетів Червоного Хреста області з 
надання медичної допомоги населенню, підготовки медичних кадрів. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії. Розпорядження з 
основної діяльності. Документи (протоколи, постанови, звіти та ін.) про робо-
ту донорської ради, санітарно-оборонної ради, про роботу районних та міських 
комітетів. Річні плани організаційних заходів. Інформації Центральному комі-
тету товариства Червоного Хреста про роботу обласного комітету. Річні звіти 
про роботу обласного комітету. Пам’ятки, плакати, методичні розробки, видані 
обласним комітетом (1979 – 1980, 1984 – 1987, 1994). Річні статистичні зві-
ти. Штатні розписи і кошториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи 
(протоколи, кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету. 

Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння 
обороні, авіаційному і хімічному будівництву СРСР (ТСОАВІАХІМ), 
м. Луцьк
Ф. Р-467, 10 спр., 1940, 1944 – 1947 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Розпочав свою діяльність у 1940 році. Сприяв зміцненню обороноздатності 
держави, військовому навчанню населення. Тимчасово припиняв діяльність 
у зв’язку з нацистською окупацією Волинської області. 
Ліквідований згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР «Про поділ 
ТСОАВІАХІМу» від 3 травня 1948 року № 737. 

Копія статуту Спілки товариств друзів оборони і авіаційного та хімічно-
го будівництва Союзу РСР (1930). Протоколи засідань (1947). Річні звіти про 
виконання бюджету (1944 – 1945). Касова книга (1946). Річні кошториси і бюд-
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жети адміністративно-господарських та управлінських видатків (1947). Річний 
зведений звіт про роботу обласної ради ТСОАВІАХІМу (1947). 

Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння 
армії (ДТСАРМ), м. Луцьк
Ф. Р-469, 26 спр., 1948 – 1951 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Був утворений відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР «Про 
поділ ТСОАВІАХІМу» від 3 травня 1948 року № 737. 
Займався пропагандою військових знань серед населення, підготовкою військо-
вих спеціалістів. 
Ліквідований згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. 
№ 3060, рішенням Волинського облвиконкому від 16 вересня 1951 р. № 1011 
було об’єднано Волинські обласні товариства ДТСАРМ і ДТСАВ у Волинське 
обласне Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ). 

Рішення виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих з 
питань діяльності ДТСАРМ. Звітні доповіді, постанови і протоколи першої і 
другої обласних конференцій ДТСАРМ (1949, 1951). Статут ДТСАРМ (1950). 
Протоколи і постанови засідань оргбюро і комітету ДТСАРМ, доповідь про 
роботу організацій ДТСАРМ (1949). Річний звіт про проведену організацій-
но-масову і пропагандистську роботу в області (1948). Річний звіт обласного 
комітету ДТСААФ (1951). Річні кошториси адміністративно-господарських і 
управлінських видатків. Річні звіти за всіма видами зарплати (1948), річні фі-
нансові і касові плани. 

Волинський обласний комітет Товариства сприяння обороні 
України (ТСОУ), м. Луцьк
Ф. Р-468, 750 спр., 1948 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння авіації 
(ДТСАВ) був утворений згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР 
«Про поділ ТСОАВІАХІМу» від 3 травня 1948 р. № 737. Відповідно до поста-
нови Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1951 р. № 3060, рішення Волинського 
облвиконкому від 16 вересня 1951 р. № 1011 було об’єднано Волинські облас-
ні товариства ДТСАРМ і ДТСАВ у Волинське обласне Добровільне товариство 
сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ). Згідно з постановою VІІ позачер-
гового з’їзду ДТСААФ України від 26 вересня 1991 р. – Волинський обласний 
комітет Товариства сприяння оборони України (ТСОУ). 
Займався пропагандою серед населення військових знань, підготовкою при-
зовників для Збройних сил та кадрів масових технічних професій, розвитком 
технічних і прикладних видів спорту, сприяв зміцненню обороноздатності дер-
жави. 

Накази голови ДТСААФ з основної діяльності (1952 – 1997). Докумен-
ти І обласної конференції ДТСАВ та І обласної конференції ДОСААФ (1949, 
1953). Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії, бюро. Статут 
(1992). Інформації, довідки про роботу обласного комітету. Річні плани робо-
ти, плани по праці, фінансові плани. Статистичні звіти. Річні звіти про робо-
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ту обласного та районних комітетів. Штатні розписи, кошториси витрат, річні 
бухгалтерські звіти обласного та районних комітетів. Документи (протоколи, 
кошториси, звіти) про роботу профспілкового комітету. 

Науково-технічні товариства
2 фонди, 1362 спр., 1958 – 1987 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Волинська обласна рада науково-технічних товариств, ф. Р-2052, оп. 1, 332 спр., 
1958 – 1984 рр. 
Волинські обласні правління науково-технічних товариств:
Автомобільного транспорту і шляхового господарства, ф. Р-2052, оп. 5, 108 спр., 
1973 – 1986 рр. 
Будівельної індустрії, ф. Р-2052, оп. 4, 157 спр., 1972, 1974 – 1986 рр. 
Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Мєндєлєєва, ф. Р-2052, оп. 6, 23 спр., 
1971 – 1979 рр. 
Комунального господарства і побутового обслуговування, ф. Р-2052, оп. 7, 
82 спр., 1969 – 1981 рр. 
Легкої промисловості, ф. Р-2052, оп. 6, 3 спр., 1976, 1978 – 1979 рр. 
Машинобудівельної промисловості, ф. Р-2052, оп. 6, 21 спр., 1978 – 1982 рр. 
Мукомельної, круп’яної, комбікормової і елеваторної промисловості, ф. Р-2052, 
оп. 6, 20 спр., 1972 – 1979 рр. 
Поліграфії і видавництва, ф. Р-2052, оп. 6, 21 спр., 1970 – 1979 рр. 
Радіотехніки, електроніки, зв’язку ім. О. С. Попова, ф. Р-2052, оп. 6, 11 спр., 
1972 – 1977 рр. 
Сільського господарства, ф. Р-2052, оп. 2, 217 спр., 1959 – 1982 рр. 
Торгівлі, ф. Р-2052, оп. 3, 168 спр., 1970 – 1987 рр. 
Харчової промисловості, ф. Р-2558, 199 спр., 1960 – 1965, 1971 – 1985 рр. 

На виконання постанови президії Укрпрофради від 27 серпня 1958 р. при об-
ласній раді профспілок було створено організаційне бюро ради науково-тех-
нічних товариств (протокол № 13 засідання президії Волинської обласної ради 
професійних спілок від 27 жовтня 1958 р.). На І Волинській міжгалузевій кон-
ференції науково-технічних товариств від 20 листопада 1958 р. обрано обласну 
міжгалузеву раду науково-технічних товариств. З 26 липня 1966 р. – Волинська 
обласна рада голів правління галузевих науково-технічних товариств, з 1969 р. 
– Волинська обласна рада науково-технічних товариств. Фонд об’єднує галузеві 
правління науково-технічних товариств. Підпорядковуються Всесоюзній Цент-
ральній раді профспілок, Всесоюзній раді науково-технічних товариств, Волин-
ській обласній раді профспілок. 
Займалися пропагандою, впровадженням у виробництво науково-технічного до-
свіду. 

Стенограми, доповіді, протоколи обласних міжгалузевих звітно-вибор-
них конференцій, пленумів, проведення пленумів правління, засідань президії 
обласної ради і обласних галузевих правлінь науково-технічних товариств. По-
ложення про обласну раду голів правління галузевих НТТ і централізованої 
бухгалтерії обласної ради (1966). Статут науково-технічного товариства харчо-
вої промисловості (1962). Виписка із протоколу засідання президії Українсь-
кого республіканського правління Всесоюзного хімічного товариства (ВХТ) 
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ім. Д. І. Мєндєлєєва про створення Волинського обласного правління ВХТ 
ім. Д. І. Мєндєлєєва (1967). Плани та звіти про роботу обласної ради і галу-
зевих правлінь. Перелік діючих галузевих НТТ станом на 1 листопада 1958 р. 
Документи (протоколи, постанови, умови та ін.) оглядів і конкурсів на кращу 
рацпропозицію і впровадження у виробництво досягнень науки і техніки. Ста-
тистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. 

Волинська обласна рада Всесоюзного товариства винахідників 
і раціоналізаторів, м. Луцьк
Ф. Р-2348, 628 спр., 1958 – 1988 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Створена відповідно до постанови президії Волинської обласної Ради профс-
пілок від 11 березня 1958 р. Займалася розвитком масового винахідницького і 
раціоналізаторського руху, впровадженням на підприємствах і будовах нових 
досягнень науки і техніки, передового досвіду, надавала допомогу винахід-
никам і раціоналізаторам, керувала первинними організаціями підприємств, 
організацій. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії і загальних зборів. 
Розпорядження голови з основної діяльності. Довідки, інформації про розвиток 
технічної творчості молоді, про стан роботи з винахідництва і раціоналізації на 
всіх підприємствах області. Документи (стенограма, доповіді, списки) І зльоту 
молодих раціоналізаторів і винахідників Волині (1959). Стенограма І обласної 
конференції вчителів-винахідників області (1961). Листування з українською 
радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів. Документи 
(інформації, протоколи, звіти та ін.) про участь у республіканських оглядах 
використання в народному господарстві високоефективних винаходів і пропо-
зицій. Аналізи роботи з винахідництва і раціоналізації. Кошториси, бюджети і 
звіти про їх виконання. Статистичні звіти. 

Луцький Будинок науки і техніки, м. Луцьк
Ф. Р-3269, 249 спр., 1974 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Будинок техніки був утворений відповідно до рішення облвиконкому «Про створен-
ня Будинку техніки в м. Луцьку» від 12 липня 1971 р. № 269. Відповідно до рішен-
ня президії обласного правління спілки наукових і інженерних товариств СРСР від 
22 грудня 1989 р. – Луцький Будинок науки і техніки Спілки наукових і інженерних 
товариств СРСР, з 1991 р. – Спілки наукових і інженерних товариств України. 
Пропагував досягнення науки, техніки, досвід роботи передових підприємств і 
новаторів виробництва, впроваджував винаходи і рацпропозиції у виробництво. 

Накази з основної діяльності (1987 – 1997). Положення про будинок тех-
ніки (1974, 1986). Паспорт Луцького будинку техніки (1981). Інформації і звіти 
про роботу будинку техніки. Тематико-експозиційні плани тематичних виста-
вок, заходів з пропаганди досягнень науки, техніки, передового досвіду. Доку-
менти (плани, програми, списки та ін.) про проведення семінарів, конференцій, 
шкіл передового досвіду. Звіти інженерів про проведення заходів із пропаганди 
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досягнень науки, техніки і передового досвіду. Списки лекторського активу. 
Статистичні звіти. Штатні розписи, кошториси витрат. Бюджети доходів і вит-
рат, звіти про виконання бюджету. 

Волинське обласне відділення добровільного товариства любителів 
книги, м. Луцьк
Ф. Р-3270, 138 спр., 1975 – 1997 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Волинське обласне відділення Добровільного товариства любителів книги було 
створене на обласній установчій конференції 8 лютого 1975 року, з 1979 р. – Во-
линська обласна організація Добровільного товариства любителів книги. 
Сприяла пропаганді книжок серед населення, поширенню політичних, наукових 
і технічних знань. 

Статути Всесоюзного добровільного товариства любителів книги (1975, 
1977). Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії (ради). Плани 
роботи та звіти про їх виконання. Документи про підготовку та проведення 
культурно-освітніх заходів, пропагандистської роботи та ін. Друковані видан-
ня (плакати, брошури, запрошення). Штатні розписи, кошториси витрат, річні 
бухгалтерські звіти. 

Волинське обласне відділення товариства радянсько-польської 
дружби, м. Луцьк
Ф. Р-1965, 147 спр., 1959 – 1975, 1977 – 1989 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
13 січня 1959 р. відбулися збори засновників Волинського обласного відділен-
ня товариства радянсько-польської дружби, на яких було обрано правління як 
керівний орган. Основна мета товариства зміцнення та розширення дружніх 
добросусідських відносин, взаєморозуміння, довір’я і культурного співробіт-
ництва між трудящими Волинської області та Люблінського, Холмського і За-
мостського воєводств. Підпорядковувалося Українському відділенню товарист-
ва радянсько-польської дружби. 

Проект статуту Українського товариства дружби і культурного зв’язку з 
зарубіжними країнами (1959). Протоколи конференцій. Протоколи пленумів. 
Протоколи засідань правління. Плани обміну делегаціями. Звіти про перебуван-
ня делегацій, туристичних груп. Плани і звіти про підготовку та проведення уро-
чистостей. Плани роботи. Інформації, довідки про роботу обласного відділення. 
Списки членів обласного відділення товариства та первинних організацій (1966 
– 1968, 1973 – 1975, 1978, 1985, 1988). Вітальні листівки, фотографії. 

Волинське обласне відділення Українського фонду миру, м. Луцьк
Ф. Р-3449, 58 спр., 1978 – 1997 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
У січні 1978 р. була створена Волинська обласна комісія сприяння Радянському 
фонду миру, з 1984 р. – Волинське обласне відділення Радянського фонду миру. 
5 грудня 1990 р. на конференції Українського відділення Радянського фонду 
миру прийнято рішення про створення самостійної організації – Українського 
фонду миру та прийнято її статут. Відповідно до пленуму правління обласного 
відділення Радянського фонду миру від 11 липня 1991 р. перейменовано у Во-
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линське обласне відділення Українського фонду миру. Підпорядковується Ук-
раїнському фонду миру. 
Основне завдання: утвердження миру і злагоди, благодійна допомога соціаль-
но незахищеним людям, сприяння національному відродженню, захисту нав-
колишнього середовища, розширенню міжнародного співробітництва на благо 
миру і гуманізму. 

Протоколи конференцій (1983, 1989). Протоколи засідань президії, бюро, 
активу, комісій. Статут (1993). Інформації про роботу правління, про участь 
у миротворчих акціях (1989), про проведення «Вахт Пам’яті» (1983 – 1986). 
Конспекти радіопередач (1987 – 1988). Звіти про роботу. Штатні розписи, кош-
ториси витрат. Річні бухгалтерські звіти. 

Обласна рада та районні організації Українського 
республіканського добровільного товариства боротьби за тверезість
5 фондів, 60 спр., 1985 – 1989 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Волинська обласна рада, ф. Р-3421, 30 спр., 1985 – 1988 рр. 
Районні організації:
Камінь-Каширська, ф. Р-3409, 8 спр., 1985 – 1988 рр. 
Любешівська, ф. Р-3322, 9 спр., 1985 – 1988 рр. 
Ратнівська, ф. Р-3464, 5 спр., 1985 – 1988 рр. 
Турійська, ф. Р-3358, 8 спр., 1985 – 1989 рр. 
Були створені на виконання постанов Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1985 р. 
№ 410, Ради Міністрів Української РСР від 28 травня 1985 р. № 53 «Про заходи з 
подолання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння» та конферен-
ції Волинської обласної організації Українського республіканського добровіль-
ного товариства боротьби за тверезість від 16 жовтня 1985 р. У вересні 1985 р. 
створено Ратнівську, у жовтні – Любешівську та Турійську районні організації 
добровільного товариства боротьби за тверезість. 
Займалися пропагандою тверезого способу життя. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань правління, засідань ради, 
зборів первинних організацій товариства. Інформації і довідки про роботу об-
ласної ради. Річні плани роботи. Штатні розписи, кошториси витрат, річні бух-
галтерські звіти обласної ради. Документи (протоколи, плани, кошториси) про 
роботу профспілкового комітету обласної ради. 

Волинська обласна жіноча рада, м. Луцьк
Ф. Р-3457, 27 спр., 1986 – 1991, 1993 – 1997 рр. Опис. Укр. мова. 
Була створена на організаційному засіданні ради 29 грудня 1986 р. з метою ко-
ординації зусиль жіночих організацій, досягнення реальної рівноправності чо-
ловіків і жінок, гідного становища жінки в суспільстві. 

Протоколи засідань президії ради. Положення про раду (1986). Статут 
спілки жінок України (1991). Плани роботи, плани заходів. Методичні розроб-
ки, буклети, звернення, лекції розроблені обласною радою. Інформації про ро-
боту міськрайонних рад жінок, про допомогу одиноким жінкам, про перевірку 
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умов праці і побуту жінок, що працюють на заводі. Кошториси витрат. Річні 
звіти про роботу обласної жіночої ради. 

Волинське обласне відділення Українського фонду культури, м. Луцьк
Ф. Р-3465, 39 спр., 1987 – 1998 рр. Опис. Укр. мова. 
Було створене відповідно до рішення установчої конференції від 11 вересня 
1987 р. з метою виявлення, вивчення та збереження національних культурних 
цінностей. 

Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії правління. Літопис 
Волинського обласного відділення Українського фонду культури «Для блага 
рідної культури» (1987 – 1997). Листки пожертвувань у фонд спорудження 
пам’ятника Т. Г. Шевченку в м. Луцьку (1988 – 1992), на благодійну програму 
«Леся Українка і Волинь» (1990 – 1991). Документи (постанови, статут, звіти) 
про роботу малого підприємства «Експеранса» Волинського обласного відді-
лення Українського фонду культури. Річні бухгалтерські звіти. Телерадіома-
рафони (1992). Газета «Живиця» Волинської організації спілки письменників 
України (1992 – 1993). 

Волинське обласне ветеранське громадсько-культурне товариство 
«Холмщина», м. Луцьк
Ф. Р-3531, 23 спр., 1990 – 2007 рр. Опис. Укр. мова. 
Громадсько-культурне товариство «Холмщина» було створено з метою збере-
ження і розвитку культурних надбань, традицій народного побуту українців 
Холмщини і Підляшшя, їх популяризації серед широких кіл громадськості від-
повідно до рішення установчої конференції від 18 листопада 1990 р. Згідно з 
рішенням ради товариства від 10 грудня 1996 р. – Волинське обласне громадсь-
ко-культурне товариство «Холмщина». Відповідно до рішення зборів від 21 лю-
того 2004 р. – Волинське обласне ветеранське громадсько-культурне товариство 
«Холмщина». 

Протоколи конференцій, зборів, засідань ради громадсько-культурного 
товариства. Статут (2004). Списки осіб, які загинули у 1944 році в сс. Саг-
ринь, Шиковичі, Берестя під час знищення сіл. Спогади холмщаків. Сценарії 
вечорів відзначення подій, пов’язаних із Холмщиною, Підляшшям та вшану-
ванням знатних холмщаків. Положення про конкурс-огляд родинних літописів 
(родовід) «Роде наш прекрасний». Збірник українських народних і авторських 
пісень «Співає Холмщина», упорядник О. Головерса. Книга М. Онуфрійчука, 
І. Засадко «Літопис Волинського обласного ветеранського громадсько-культур-
ного товариства «Холмщина», 1990 – 2005 роки». 

Волинське обласне відділення Українського національного фонду 
«Взаєморозуміння і примирення», м. Луцьк
Ф. Р-3524, 43 спр., 1994 – 2006 рр. Описи, каталоги. Укр. мова. 
Волинське обласне представництво Українського національного фонду «Взає-
морозуміння і примирення» було створено відповідно до постанови Кабінету 
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Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 453 «Про утворення Українського 
національного фонду «Взаєморозуміння і примирення». Згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. № 1410 було ліквідовано об-
ласне представництво та створено Волинське обласне відділення Українського 
національного фонду «Взаєморозуміння і примирення». 
Організовувало роботу з виявлення та обліку осіб, які постраждали від нацистсь-
ких переслідувань; допомагали в пошуку документів, які підтверджують депорта-
цію, та в оформленні документів для отримання компенсацій і гуманітарної допо-
моги за рахунок Німеччини, Австрії та міжнародних благодійних організацій. 
Припинило діяльність відповідно до постанови правління Українського націо-
нального фонду «Взаєморозуміння і примирення» при Кабінеті Міністрів Ук-
раїни від 2 жовтня 2006 р. у зв’язку із завершенням програми виплат за рахунок 
коштів німецького Федерального Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» 
та Австрійського фонду «Примирення, мир і співробітництво» для колишніх 
жертв нацистських переслідувань, які мешкають у Волинській області. 

Накази з основної діяльності. Положення про обласне представництво 
та обласне відділення. Фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат. 
Ліквідаційний баланс. Накази з особового складу. Відомості нарахування за-
робітної плати. 

Волинське обласне товариство краєзнавців, м. Луцьк
Ф. Р-3563, 7 спр., 1989, 1993, 1995 – 1997, 1999 – 2009 рр. Описи. Укр. 
мова. 
Волинське обласне товариство краєзнавців було створене 17 листопада 1989 р. 
(протокол установчої конференції Волинського обласного товариства краєзнав-
ців від 17 листопада 1989 р.). 
Товариство було добровільним об’єднанням учасників краєзнавчого руху, які 
вели дослідницьку та пропагандистську роботу з краєзнавства Волині. 
Ліквідоване 17 грудня 2009 р. (протокол спільного засідання президії Волинсь-
кого обласного товариства краєзнавців від 17 грудня 2009 р.) на його базі створе-
на Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 

Протоколи засідань президії Волинського обласного товариства краєзнав-
ців. Статути (1989, 1993). Звіт про роботу Волинського обласного товариства 
краєзнавців (2004 – 2006). 

Волинський обласний відділ Українського товариства глухих, 
м. Луцьк
Ф. Р-3075, 576 спр., 1966 – 1995 рр. Опис. Рос., укр. мови. 

У 1966 році в зв’язку з реорганізацією Ровенського міжобласного відділу Ук-
раїнського товариства глухих був утворений Волинський обласний відділ Ук-
раїнського товариства глухих. 
Займався організацією навчально-виробничих підприємств, районних та місь-
ких відділів, керівництвом та контролем за діяльністю місцевих відділів, това-
риств, навчанням та працевлаштуванням глухонімих. 
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Постанови президії Центрального правління Українського товариства 
глухих (УТОГ). Протоколи конференцій, пленумів, засідань президії обласного 
відділу. Інформації центральному правлінню Українського товариства глухих 
про роботу територіальних первинних організацій. Документи (протоколи, до-
повіді, постанови та ін.) про роботу міжрайонних відділів. Плани роботи. Річні 
звіти про працевлаштування глухих. Статистичні звіти. Штатні розписи, кош-
ториси витрат, річні бухгалтерські звіти. Документи (протоколи, кошториси, 
звіти) про роботу профспілкового комітету. 

Волинська обласна організація партії Всеукраїнського об’єднання 
лівих «Справедливість», м. Луцьк
Ф. 3540, 7 спр., 2000 – 2008 рр. Опис. Укр. мова. 
Була створена відповідно до рішення організаційної ради партії Всеукраїнсь-
кого об’єднання лівих «Справедливість» від 18 квітня 2000 року. Відстоювала 
загальнонаціональну програму демократичного та прогресивного суспільного 
розвитку, здійснення якої допомагає громадянам Волині реалізовувати свої пра-
ва і свободи, задовольнити політичні, економічні, соціальні та інші інтереси. 
Ліквідована 15 квітня 2008 року. 

Статут партії Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість» (2000). 
Протоколи конференцій, засідань виконкому Волинської обласної організації 
партії Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість». Агітаційні доку-
менти (звернення, політична заява, прес-реліз, статті в газетах, листівка). 
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ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)

Гебітскомісаріати
2 фонди, 1067 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Каталог. Нім., пол., рос., укр. 
мови. 
Ковельський, ф. Р-141, 145 спр., 1941 – 1943 рр. 
Gebietskommissariat in Kowel
Луцький, ф. Р-2, 922 спр., 1941 – 1944 рр. 
Gebietskommissariat in Luzk

Органи управління «гебітів» – адміністративних одиниць у рейхскомісаріаті «Ук-
раїна» в період нацистської окупації області. Утворені згідно з директивами рейхс-
міністерства у справах окупованих східних областей у серпні 1941 року. Очолю-
вались гебітскомісарами, які підпорядковувались генерал-комісарові Волині та 
Поділля. У функції гебітскомісаріатів входили контроль за діяльністю органів 
українського самоврядування, рішення адміністративно-господарських питань. 
Припинили діяльність у 1944 році після звільнення Волині від нацистських за-
гарбників. 

Циркуляри, розпорядження рейхскомісара України, генерального коміса-
ра Волині та Поділля, постанови, розпорядження та інструкції окружного комі-
саріату з основної діяльності, про обкладання податками одноосібних селянських 
господарств, перепис населення, про управління промисловими і сільськогоспо-
дарськими підприємствами на території рейхскомісаріату, охорону залізниць від 
партизанських загонів. Накази і розпорядження обласної управи про організацію 
влади на місцях, протипожежної охорони, інструкції для районних управ. Поста-
нови окружного комісара про страхування майна. Економічна довідка про область, 
проект зіставлення адміністративних районів на території області із зазначенням 
площі, чисельності населення, характеристикою промисловості, бюджетні пла-
ни, річний звіт про роботу, бухгалтерські документи. Креслення та кошториси на 
будівництво водонапірних станцій на території Волині. Журнали реєстрації вхід-
ної та вихідної кореспонденції. Листування окружного комісара з генеральним 
комісаріатом Волині і Поділля, міськими та районними управами, біржею праці, 
організаціями та підприємствами про сплату податків, з основної діяльності, про 
ремонт доріг, роботу промислових підприємств, медичне обслуговування насе-
лення. Листування з німецькими фірмами про постачання лісоматеріалів. Стату-
ти товариства «Український допомоговий комітет в Луцьку», організації «Жіноча 
служба Україні», окружного товариства «Просвіта» в Луцьку, Союзу українських 
комбатантів у Луцьку. Листи митрополита Полікарпа до рейхскомісара Украї-
ни та гебітскомісара в м. Луцьку (1943). Інструкція про організацію навчання в 
початкових школах (1941). Статистичні дані про кількість учителів, директорів 
навчальних закладів, дітей шкільного віку, шкіл області. Навчальні програми 
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народних шкіл, особові справи вчителів Ковельського округу. Документи про 
організацію фармацевтичних курсів у м. Луцьку (1942), списки слухачів курсів. 
Реєстраційні картки хворих. Звіти про роботу лікарень, районних амбулаторій. 
Списки лікарів-євреїв (1941); дані про кількість євреїв у містах Луцьк, Рожище, 
Олика. Копії газетних статей, історична довідка про караїмів. Заяви громадян про 
видачу дозволів на користування велосипедами. Фінансові звіти районних управ. 
Бухгалтерські документи, прибуткові ордери, квитанції, видані жителям м. Кове-
ля та сіл району про сплату податків. Анкети, списки співробітників окружного 
комісаріату, підприємств. Відомості на виплату заробітної плати службовцям ко-
місаріатів, Камінь-Каширського лісного інспекторату. 

Обласна управа в Луцьку
Gebietsverwaltung in Luzk
Ф. Р-87, 52 спр., 1941 – 1943 рр. Описи. Каталог. Укр., нім. мови. 
Розпочала діяльність з 14 липня 1941 року. Складалася з відділів: адміністра-
тивно-політичного, сільськогосподарського, земельних і лісних справ, торгово-
промислового, охорони здоров’я та опіки, шкільної освіти, фінансового, шляхів, 
загального секретаріату. Підтримувала окупаційний режим в області. Підпоряд-
ковувалася гебітскомісаріату. Припинила діяльність у 1944 році після звільнен-
ня області від нацистських окупантів. 

Розпорядження гебітскомісара про організацію роботи районних управ. 
Розпорядження адміністративного відділу, відділів освіти та охорони здоров’я 
з основної діяльності. Інструкції, звіти відділів обласної управи та районних 
відділів про роботу, повідомлення про з’їзд учителів. Програми навчання для 
початкових шкіл, гімназій. Звіти про реєстрацію дітей шкільного віку. Списки 
медамбулаторій області, голів районних управ, учителів, медпрацівників, ін-
телігенції, вихованців дитбудинків, списки репресованих органами Радянської 
влади по Ківерцівському, Торчинському, Заболоттівському районах, полоне-
них. Листування з районними та міськими управами, районними відділами та 
установами з основної діяльності. Журнал реєстрації вхідної та вихідної ко-
респонденції. Анкети працівників підприємств і установ м. Луцька, вчителів. 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам управи. 

Луцька міська управа, м. Луцьк
Stadtverwaltung in Luzk
Ф. Р-1, 2289 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Каталог. Нім., укр., пол., рос. 
мови. 
Утворена в липні 1941 року. Складалася з відділів: загальний, фінансовий, апро-
візаційний, адміністративний, земельно-господарський, технічний, відділ охо-
рони здоров’я, реєстраційний, відділ суспільної опіки, житловий, адміністратив-
но-карний, котрі мали свій штат і функціонували незалежно один від одного. Всі 
відділи підпорядковувались загальному керівництву – бургомістру. До її функ-
цій входило: керівництво збиранням податків; реєстрація актів громадянського 
стану; формування місцевого бюджету; фінансовий контроль; видача дозволів 
на відкриття кооперативних, промислових і приватних підприємств; проведення 
переписів населення та його вербування для відправки на роботу до Німеччини. 
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Підпорядковувалась обласній управі. Припинила діяльність після звільнення 
міста від нацистських окупантів у лютому 1944 року. 

Розпорядження рейхскомісара України, генерального комісара Волині та 
Поділля, окружного комісара, фельдкомендатури з питань діяльність міської 
управи. Накази та розпорядження бургомістра м. Луцька з загальних питань та 
з особового складу. Циркуляри обласної управи. Дозвіл фельдкомендатури на 
видавання щотижневого часопису «Український Голос» (1941). Бюджети, звіти 
про їх виконання та виробничі звіти відділів управи і держустанов міста. Кош-
торис на будівництво будівлі для контори кооперативу закупівлі та збуту на 
Волині (1942). Статут Волинського обласного комунального банку в м. Луцьку 
(1941). Списки промислових та торгових підприємств, вулиць м. Луцька. Спис-
ки робітників і службовців, жителів міста із зазначенням їх національності, 
списки осіб, вивезених до Німеччини. Списки працівників окружної друкарні 
та редакції газети «Український голос» (1942 – 1943). Відомості на виплату 
заробітної плати службовцям управи та інших установ міста, бухгалтерські до-
кументи, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Листування 
з обласною управою, окружним комісаріатом, відділами, установами з госпо-
дарських питань, заяви громадян з різних питань. Листування бургомістра з 
римсько-католицькою церквою в м. Луцьку про впорядкування могил німець-
ких жовнірів, котрі загинули в Першу світову війну (1941). 

Районні і міські управи
21 фонд, 411 спр., 1941 – 1944 рр. Описи, каталоги. Укр., нім., пол., рос. 
мови. 
Районні:
Берестечківська, ф. Р-88, 4 спр., 1941 р. 
Голобська, ф. Р-149, 4 спр., 1941 – 1943 рр. 
Головнянська, ф. Р-154, 2 спр., 1941 р. 
Горохівська, ф. Р-86, 6 спр., 1941 – 1943 рр. 
Ківерцівська, ф. Р-76, 41 спр., 1941 – 1943 рр. 
Колківська, ф. Р-78, 13 спр., 1941 – 1943 рр. 
Локачинська, ф. Р-1094, 1 спр., 1941 р. 
Луцька, ф. Р-74, 37 спр., 1941 – 1944 рр. 
Любомльська, ф. Р-148, 5 спр., 1941 – 1944 рр. 
Маневицька, ф. Р-153, 1 спр., 1941 р. 
Олицька, ф. Р-147, 14 спр., 1941 – 1943 рр. 
Піддубцівська, ф. Р-159, 6 спр., 1942 – 1943 рр. 
Ратнівська, ф. Р-81, 1 спр., 1941 р. 
Рожищенська, ф. Р-75, 155 спр., 1941 – 1944 рр. 
Седлищенська, ф. Р-151, 1 спр., 1941 р. 
Сенкевичівська, ф. Р-79, 10 спр., 1941 – 1943 рр. 
Торчинська, ф. Р-84, 12 спр., 1941 – 1943 рр. 
Турійська, ф. Р-85, 2 спр., 1941 – 1942 рр. 
Цуманська, ф. Р-77, 17 спр., 1941 – 1943 рр. 
Шацька, ф. Р-150, 1 спр., 1941 р. 
Міські:
Володимир-Волинська, ф. Р-82, 78 спр., 1941 р. 
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Утворені в липні 1941 року. Діяли як місцева допоміжна адміністрація німецького 
військового командування, сприяли налагоджуванню окупаційного режиму, брали 
участь у керівництві господарствами, стягненні податків з населення, примусовому 
вивезенні радянських громадян і молоді на роботи до Німеччини. Виконували уп-
равлінські та господарські функції. Знаходились у відомстві обласної управи. При-
пинили діяльність після визволення області від нацистських окупантів у 1944 році. 

Циркуляри, розпорядження голів районних управ. Списки людей, виве-
зених на роботу в Німеччину. Листування з окружним комісаріатом і сільсь-
кими управами з обліку робочої сили, про відновлення мостів, ремонт доріг у 
районах, сплату податків за землю, заборону культових обрядів для євреїв, ви-
лучення велосипедів у населення. Звіти про стан шкільних приміщень, реєст-
рацію дітей шкільного віку. Кошториси для лікарень, амбулаторій і аптек; звіти 
про роботу районних лікарень та аптек. Касові рахунки, доручення, листуван-
ня з установами з фінансових питань. Звіти про виконання бюджету. Відомості 
відрахувань із заробітної плати робітників і службовців у «Касу хорих». Спис-
ки організацій і підприємств. Списки голів і секретарів сільських управ, пра-
цівників районних управ, медичних установ, учителів, поліцейських. Особові 
справи лікарів. Списки жителів Луцького, Рожищенського, Ківерцівського, 
Цуманського, Колківського, Любомльського, Піддубцівського районів. Списки 
військовополонених радянських бійців, які перебували на лікуванні в Берестеч-
ківській лікарні (1941). Статистичні відомості про населення сіл Рожищенсько-
го району із зазначенням національності та соціального походження (1942). 

Оберфельдкомендатура 579, м. Луцьк
Oberfeldkommandantur (O. F. K.) 579
Ф. Р-83, 35 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Каталог. Нім. мова. 
Утворена в липні 1941 року. Здійснювала керівництво обласною і районними 
управами. Припинила діяльність у 1944 році, після звільнення області від на-
цистських окупантів. 

Особливі розпорядження головнокомандуючого збройними силами Ук-
раїни (1941 – 1942). Офіційні повідомлення рейхскомісара України (1942). Уря-
дові листи генерального комісара Волині та Поділля (1942 – 1943). Циркуляри 
генерал-комісара Волині та Поділля, оберфельдкомендатури про організацію 
ортскомендатур, про розміщення військових частин. Наказ начальника Луць-
кого гарнізону про організацію гарнізонної комендатури (1941). Розпоряджен-
ня начальника інтендантської служби про регулювання заробітної плати та 
умов праці промислових робітників (1941). Щоденні донесення оберфельдко-
мендатури головнокомандуючому збройними силами України (1943). Списки 
працівників районних управ і ортскомендатур, робітників торфопідприємств. 
Листування з військово-будівельним управлінням про розміщення військових 
частин. Реєстри кореспонденції. 

Луцька біржа праці
Arbeitsamt Luzk
Ф. Р-68, 567 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Нім., укр., пол. мови. 
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Утворена в серпні 1941 року. Займалася виявленням, реєстрацією та обліком 
усього працездатного населення в Луцькому окрузі для подальшого використан-
ня на будівельних, земляних роботах, насильницького вивезення на роботу до 
Німеччини. Припинила діяльність у 1944 році після звільнення області від на-
цистських окупантів. 

Циркуляри та розпорядження рейхсміністерства у справах окупованих 
східних областей, генерального комісаріату. Щоденні зведення про мобілізацію 
робочої сили, статистичні звіти про її розподіл. Повістки, надані громадянам про 
явку їх на біржу праці для відправки до Німеччини. Списки та особові картки 
громадян, вивезених до Німеччини, списки жителів міст та сіл області, установ 
та їх працівників, фахівців різних спеціальностей, алфавітні картки працівників 
та облікові картки сільськогосподарських робітників. Листування з окружним 
комісаріатом, районними управами, підприємствами і установами про наймання 
робітників і облік робочої сили, використання військовополонених на промисло-
вих підприємствах, про виплату допомоги сім’ям, завербованих до Німеччини. 
Листування з біржами праці Німеччини про відправку робітників. Анкети робіт-
ників і службовців, відомості виплати заробітної плати, біржові довідки. Звіти 
про кількість промислових підприємств області, фінансові звіти. 

Луцька районна служба порядку
Rayonsverwaltung in Luzk
Ordnungdienst
Ф. Р-157, 1 спр., 1941 – 1943 рр. Опис. Укр. мова. 
Створена відповідно до постанови окружної управи в Луцьку від 22 липня 
1941 р. Підпорядковувалась обласній команді служби порядку та обласній упра-
ві. Здійснювала охорону державного і приватного майна, виконувала накази, 
розпорядження органів адміністративної і судової влади. 

Листування з районною управою та мировим судом з питань діяльності, 
заяви громадян. 

Міська команда служби порядку в Луцьку
Stadtkommando des Ordnungsdienstes in Luzk
Ф. Р-97, 2 спр., 1941 – 1944 рр. Опис. Нім., укр. мови. 
Створена відповідно до постанови окружної управи в Луцьку від 22 липня 
1941 р. Підпорядковувалась обласній команді служби порядку та обласній упра-
ві. Здійснювала охорону державного і приватного майна, виконувала накази, 
розпорядження органів адміністративної і судової влади. 

Списки поліцейських, листування з районними управами про організа-
цію поліцейських дільниць. 

Луцький мировий суд, м. Луцьк
Ф. Р-71, 507 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Нім., укр. мови. 
Підпорядковувався Луцькому гебітскомісаріату. Розглядав цивільні та кримі-
нальні справи, віднесені до його компетенції, окрім земельних справ. 
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Розпорядження, циркуляри, інструкції рейхскомісара України, генераль-
ного комісара Волині та Поділля, гебітскомісара стосовно ведення судочинства 
на окупованій території, про функції мирових судів. Накази посадника м. Лу-
цька. Цивільні та кримінальні судові справи. Алфавітний покажчик та реєстри 
судових справ, вхідної та вихідної кореспонденції. Статистичні відомості за 
судовими справами, судові протоколи, касова книга. Листування з окружним 
комісаріатом, поліцією, міською управою, установами з основної діяльності. 
Протоколи обшуку. Список службовців кримінально-слідчого відділу (1943). 

Фінансові установи
2 фонди, 11 спр., 1941 – 1943 рр. Описи. Укр., нім. мови. 
Банки:
Волинський сільськогосподарський, ф. Р-80, 6 спр., 1941 – 1943 рр. 
Landwirtschaftsbank für Wolhynien
Луцький торговельно-промисловий, ф. Р-155, 5 спр., 1941 р. 
Bank für Handel und Industrie
Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Luzk

Виконували грошово-фінансові операції з юридичними та фізичними особами. 

Касові документи, рахунки установ, перекази, відомість нарахування 
відсотків. Оборотний журнал Торговельно-промислового банку, відношення 
установ про перерахування грошей, бухгалтерські документи, заяви громадян 
про вступ до кооперативу. Публікації з німецьких журналів про життя україн-
ців у Німеччині, радянську владу, ситуацію на фронті (1942). 

Міські електростанції
2 фонди, 78 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Каталог. Укр., нім., пол. мови. 
Володимир-Волинська, ф. Р-99, 50 спр., 1941 – 1944 рр. 
Städtisches Elektrizitätswerk in Wladimir-Wolynsk
Луцька, ф. Р-90, 28 спр., 1941 – 1944 рр. 
Städtisches Elektrizitätswerk in Luzk

Забезпечували електроенергією установи, організації, населення міст. Підпо-
рядковувалися міським управам. 

Накази Луцької міської управи, директора Луцької електростанції з ос-
новної діяльності та з особового складу. Бюджет Володимир-Волинської елек-
тростанції. Місячні баланси електростанцій. Листування з окружним комі-
саріатом, міськими управами, іншими установами з господарських питань, про 
переміщення електромереж, підключення електрики, про ціни на електроенер-
гію. Заяви установ та громадян про підключення електричного струму, збіль-
шення лімітів на використання електроенергії. Звіти про витрату електроенергії. 
Рахунки за користування електроенергією. Списки абонентів, працівників елек-
тростанцій, інвентарні списки. Відомості на виплату заробітної плати та особові 
рахунки працівників. Місячні бухгалтерські звіти. Касові прибуткові ордери. 
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Технічно-торговельне бюро «Енергія», м. Луцьк
Technisches-Handelsbüro «ENERGIE»
Ф. Р-158, 1 спр., 1942 р. Опис. Укр., нім., рос. мови. 
Виконувало електротехнічні, водопровідно-каналізаційні та будівельні роботи. 

Кошториси на виконання електротехнічних робіт. Листування з біржею 
праці про службовців, з установами та організаціями міста. Копії довідок, ви-
даних громадянам, список працівників. 

Луцький міський водоканал, м. Луцьк
Städtische Kanalisation-Wasserleitungsanlagen in Luzk
Ф. Р-95, 46 спр., 1941 – 1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 
Діяв протягом періоду нацистської окупації Волинської області. Підпорядкову-
вався Луцькій міській управі. 

Розпорядження рейхскомісара України про ціни на постачання електрое-
нергії, води та газу. Накази посадника Луцької міської управи з основної діяль-
ності та з особового складу. Листування з житловим відділом, установами та 
громадянами з питань водопостачання та каналізації, з біржею праці про роз-
поділ робітників. Заяви громадян, абонементні картки, рахунки, квитанції про 
сплату за воду. Списки працівників водоканалу, розрахунково-платіжні відо-
мості. Штатні розписи, кошториси витрат, звіт про роботу водоканалу. Баланси 
водопостачання. Бюджети на 1941 – 1942 рр. 

Організація Тодта, м. Луцьк
Organisation TODT
Ф. Р-89, 3 спр., 1942 – 1943 рр. Опис. Нім. мова. 
Відповідно до наказу Гітлера від 28 травня 1938 р. на західному кордоні Третього 
рейху було заплановано будівництво «Західного валу». До будівництва було за-
лучено близько тисячі фірм, об’єднаних генерал-інспектором шляхів сполучен-
ня Німеччини Ф. Тодтом у 22 будівельних управління. 18 липня 1938 р. Гітлер 
назвав ці управління Організацією Тодта. При штабі кожної армії створювалось 
головне будівельне управління, куди входили будівельні загони. Вони комплек-
тувалися з німців-призовників та вільнонайманих громадян. Загони працювали 
на відновленні шосейних і залізничних мостів, автомобільних доріг і залізниць, 
переробляли на європейський стандарт залізничні колії. Організація Тодта під-
порядковувалася безпосередньо Гітлерові. 

Копії циркулярів генерального інспектора організації Тодта. Листування 
з будівельними організаціями про доставку будматеріалів. Відомість на випла-
ту заробітної плати місцевим цивільним працівникам (1943). 

Волинська спілка млинів, м. Луцьк
Mühlenverband «Wohlynien»
Ф. Р-156, 4 спр., 1942 – 1943 рр. Опис. Нім., укр. мови. 
Керувала діяльністю млинів. 
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Листування з установами і підприємствами м. Луцька, відділеннями 
спілки млинів у Столині, Сарнах про роботу і ремонт млинів, переробку зер-
на та олійних культур, порядок прийому на роботу, звітність млинів. Списки 
млинів і пекарень Дубенського повіту та їх характеристика. 

Волинська рибна контора генерал-комісаріату Волині і Поділля, 
м. Луцьк
Fischkontor für Wolhynien in Luzk
Ф. Р-143, 1 спр., 1942 – 1943 рр. Опис. Нім., укр. мови. 
Підпорядковувалась відділу харчування і сільського господарства генерального 
комісаріату Волині і Поділля. 

Списки працівників контори на отримання заробітної плати. Листування 
з «Касою хорих» в Луцьку. 

Луцький відділ Союзу пасічників для Волині й Поділля, м. Луцьк
Bienenzuchtverband für Wolhynien und Podolien
Aussenstelle in Luzk
Ф. Р-171, 210 спр., 1942 – 1943 рр. Опис. Укр., нім. мови. 
Підпорядковувався генеральному комісару в Луцьку. 

Протоколи зборів пасічників. Анкети та списки пасічників Луцького, Кі-
верцівського, Колківського, Олицького, Піддубцівського, Рожищенського, Сен-
кевичівського, Торчинського, Цуманського районів. 

Молочарський союз на Волині, м. Луцьк
Ф. Р-317, 27 спр., 1941 – 1943 рр. Описи. Укр., нім. мови. 
Контролювала виконання підприємствами молочної галузі обов’язкових поста-
вок молочної продукції. 

Технічні звіти, баланси, книги обліку господарських витрат, рахунки, 
касові ордери, відомості на виплату заробітної плати Луцької районної моло-
чарні. Технічні звіти та баланси молочарень Здолбунівського, Кобринського, 
Костопільського, Кременецького районів. 

Контори закупівлі та збуту
2 фонди, 216 спр., 1941 – 1944 рр. Описи. Укр., нім. мови. 
Володимир-Волинська, ф. Р-98, 212 спр., 1941 – 1944 рр. 
Луцька, ф. Р-144, 4 спр., 1942 – 1943 рр. 

Займалися закупівлею у місцевого населення та громадських господарств сіль-
ськогосподарської продукції. 

Розпорядження, директиви німецького командування, генерального ко-
місаріату. Накази директора Луцької контори з особового складу. Звіти про ро-
боту Олицької контори закупівлі і збуту. Листування з Волинською головною 
філією закупівлі та збуту про доставку солі, овочів та інших продуктів. Листу-
вання з міськими управами, установами, сільськими кооперативами з госпо-
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дарських, кадрових питань. Акти і протоколи на завантаження вагонів сільсь-
когосподарською продукцією. Документи про роботу сільських кооперативів 
(протоколи загальних зборів, статистичні відомості, бухгалтерські звіти, спис-
ки кооперативів та їх членів). Довідки, видані громадянам, про здачу сільгосп-
продукції. Списки жителів сіл Володимир-Волинського району із зазначенням 
наявності у них землі, коней і корів, фруктових дерев. Списки пасічників райо-
ну, громадян, які не виконали плани здавання сільськогосподарської продукції. 
Статистичні відомості та звіти про закупівлю і збут сільгосппродукції. Заяви 
громадян про прийняття на службу з автобіографіями. Списки співробітників 
Володимир-Волинської контори. Відомості на виплату зарплати, особові ра-
хунки робітників і службовців. Бухгалтерські документи. 

Луцька поштова контора, м. Луцьк
Ф. Р-146, 5 спр., 1942 – 1943 рр. Опис. Нім. мова. 
Забезпечувала поштово-телеграфний зв’язок. 

Телеграми-шифровки, журнал реєстрації телеграм; листування з абонен-
тами телефонного зв’язку. 

Луцька початкова школа № 5, м. Луцьк
Ф. Р-1027, 32 спр., 1941 – 1944 рр. Опис. Укр., нім. мови. 
Підпорядковувалася шкільному відділу Луцького гебітскомісаріату. 

Директивні листи шкільного інспектора. Інформації та донесення про 
кількість учнів. Класні та шкільні журнали. Списки учнів, відомості про вчи-
телів школи. 

Окружна друкарня в м. Луцьку
Gebietsdruckerei Luzk
Ф. Р-363, 3 спр., 1941 – 1943 рр. Опис. Нім., укр. мови. 
Створена окупаційною адміністрацією в 1941 р. Підпорядковувалась товарист-
ву «Українська преса». Займалася виготовленням друкованої продукції та газет 
на замовлення органів окупаційної влади, установ та організацій. Припинила 
діяльність у лютому 1944 р. 

Книга обліку зразків штампів і печаток установ. Листування з підпри-
ємствами та установами про друк об’яв, бланків, листівок. Відомості на випла-
ту зарплати працівникам. 

«Німецька українська газета», м. Луцьк
Deutsche Ukraine-Zeitung
Ф. Р-69, 321 спр., 1941 – 1944 рр. Опис. Каталог. Нім., укр. мови. 
Німецька влада приділяла велику увагу виданню на окупованих територіях німець-
комовних газет. «Німецька українська газета», що друкувалася спочатку в Києві, а 
потім – у Луцьку, виходила тиражем 150 тисяч примірників і розповсюджувалася 
в усій Україні. Право видання німецьких газет надавало рейхсміністерство у спра-
вах окупованих східних областей на підставі пропозицій рейхскомісарів, діяль-
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ність редакцій періодичних видань регламентувалася розпорядженнями А. Розен-
берга. В газеті друкувалися матеріали про події в світі, на фронті, розміщувалися 
повідомлення, оголошення, накази німецької влади та ін. 

Інформаційні зведення німецького верховного командування, військові 
повідомлення, статті про політичну діяльність керівників Німеччини та її союз-
ників, міжнародне становище, воєнні дії на Східному фронті та в Африці, зов-
нішню політику Радянського Союзу, англо-радянські відносини, конференцію 
глав трьох держав у Тегерані, господарство України, боротьбу з партизанським 
рухом, про книгу «Mein Kampf», науково-господарські статті. Листівки, звер-
нення фашистських властей на Волині. Підшивки німецьких газет «Raupe und 
Rad», «Front und Heimat», «Völkischer Beobachter». Агітаційні вірші та опові-
дання. Журнали реєстрації статей. Журнали обліку роботи в типографії. Листу-
вання з окружним комісаріатом, видавництвами про публікацію матеріалів, з 
господарських питань. Бухгалтерські документи. 

Луцьке відділення товариства «Украін-фільм», м. Луцьк
Ukraine Film Gesellschaft m. b. H. Zweigstelle Luzk
Ф. Р-70, 324 спр., 1941 – 1943 рр. Опис. Нім., укр., рос. мови. 

Циркуляри рейхскомісара про вербування місцевого населення для ро-
боти в товаристві. Директивні вказівки та розпорядження відділу про демонс-
трування фільмів та з фінансових питань. Плани роботи відділу та кінотеатрів. 
Списки кінотеатрів генерального комісаріату Волині та Поділля. Списки кіно-
фільмів, рецензії на український переклад фільмів. Звіти про демонстрування 
фільмів. Інвентарні списки, описи будівель кінотеатрів. Листування з това-
риством «Украін-фільм», окружними комісаріатами, кінотеатрами з основної 
діяльності. Фінансові звіти відділу і кінотеатрів, розрахункові відомості. На-
правлення біржі праці на роботу. Відомості на отримання заробітної плати пра-
цівниками кінотеатрів. 

Луцький обласний архів, м. Луцьк
Ф. Р-91, 1 спр., 1943 – 1944 рр. Опис. Нім., укр. мови. 
Відновив роботу наприкінці 1941 р. Підпорядковувався Луцькому гебітскоміса-
рові. Архів здійснював прийом документів, зокрема ЗАГСів, органів місцевого 
самоврядування, видачу довідок майнового та соціально-правового характеру. 
Працівники архіву займалися наданням довідок населенню та зберігали від роз-
крадання вцілілі архівні фонди. 

Заяви громадян про видачу архівних довідок та відповіді на них. До-
повіді про діяльність архіву в Луцьку (1943 – 1944). 

Волинське обласне аптекоуправління, м. Луцьк
Ф. Р-26, 1 спр., 1942 р. Опис. Укр. мова. 

Список практикантів аптекарських курсів, закріплених за аптеками об-
ласті. 
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Луцька окружна санітарно-бактеріологічна лабораторія, м. Луцьк
Sanitär-bakteriologisches Gebietslaboratorium in Luzk
Ф. Р-96, 2 спр., 1941 – 1943 рр. Опис. Укр., нім. мови. 
Проводила хімічні та бактеріологічні досліди, токсикологічні аналізи для місь-
ких лікарень, відділу охорони здоров’я, установ і організацій, досліди води з 
приватних криниць. 

Звіти про прибутки і видатки, реєстраційні картки, листування з фінансо-
вим відділом окружного комісаріату. 

Волинський провід Організації Українських Націоналістів (ОУН)
Ф. Р-1021, 7 спр., 1941 – 1944 рр. Опис. Каталог. Укр. мова. 
Організація Українських Націоналістів утворена в лютому 1929 року внаслідок 
об’єднання Української військової організації, Групи української національної 
молоді, Ліги українських націоналістів, Союзу української націоналістичної мо-
лоді. Найвищим органом ОУН був Конгрес українських націоналістів, на чолі 
ОУН стояв Провід українських націоналістів (ПУН). Головною метою ОУН 
було об’єднання всіх національних сил для національно-визвольної боротьби й 
побудови Української самостійної соборної держави на принципах інтегрально-
го націоналізму. Військове формування ОУН – Українська Повстанська Армія 
(УПА) активно вела бойові дії з німецькими загарбниками та радянськими пар-
тизанами за досягнення політичної мети. На території України останні загони 
УПА були знищені органами НКВС у 50-ті роки ХХ ст. 

Накази, організаційні і господарські звіти, звіти про ідеологічну роботу та 
медслужбу. Інформації про діяльність окремих груп ОУН, мережа ОУН – УПА, 
біографії та списки членів ОУН. Інформації про злодіяння німців, співпрацю німців 
з поляками. Суспільно-політичні огляди життя областей України (1942). «Вісник 
української інформаційної служби». Звернення Головної команди УПА до народів 
Закавказзя, Азії, Сибіру, які воювали в лавах Червоної Армії (1943). Відомості про 
висвячення єпископів (1942). Обов’язки членів ОУН. Листівки ОУН та головної ко-
манди УПА, звернення німецької влади до українського населення. Вірші за волю 
України, Гімн українок, молитви, колядки, правила життя українця, листи. 

Товариство «Просвіта»
2 фонди, 2 спр., 1942 – 1943 рр. Описи. Укр. мова. 
Володимир-Волинське, ф. Р-160, 1 спр., 1942 – 1943 рр. 
Устилузьке, ф. Р-72, 1 спр., 1943 р. 

Українське культурно-освітнє товариство засноване у Львові групою народовців 
8 грудня 1868 року. Основним завданням товариства стало сприяння просвіті ук-
раїнського народу в культурному, національно-політичному та економічному напрям-
ках. Статут 1870 р. надавав можливість засновувати філії у повітах. Новоутворені 
філії керували просвітянським рухом у повітах, засновували читальні та допомагали 
в їх роботі. Діяльність філій координував головний відділ у Львові та його канцелярія. 
Діяльність «Просвіти» регламентувалася статутами, які затверджували загальні збори 
товариства. У вересні 1939 р. діяльність «Просвіти» була припинена. 

Списки збору коштів на відновлення товариства «Просвіта». 
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Луцьке кущове адресне бюро при Луцькій міській управі, м. Луцьк
Ф. Р-174, 23741 картка, 1941 – 1943 рр. Укр. мова. 

Картотека жителів міста Луцька. 

Картотека колишніх радянських військовополонених
Ф. Р-392, 6063 картки, 1941 – 1945 рр. Опис. Нім., рос. мови. 

Облікові картки радянських військовополонених. 

Зібрання листів радянських громадян, примусово вивезених німець-
ко-фашистськими окупантами в Німеччину (колекція)
Ф. Р-409, 1003 листи, 1941 – 1942 рр. Опис. Нім., укр., рос. мови. 

Листи жителів Волинської області, примусово вивезених до Німеччини. 

Волинська обласна комісія з обліку збитків, заподіяних німецько-
фашистськими загарбниками народному господарству і населенню, 
м. Луцьк
Ф. Р-164, 403 спр., 1944 – 1946, 1976, 1983 рр. Описи. Каталог. Рос. мова. 
Почала діяти у квітні 1944 року, була територіальним органом Надзвичайної де-
ржавної комісії із встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських 
загарбників та їхніх спільників і завданих ними збитків громадянам, колгоспам, 
громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (створе-
на відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2.12.1942 р., ліквідова-
на згідно з розпорядженням РМ СРСР від 9.06.1951 р.). Займалася збиранням до-
кументальних відомостей, перевіркою і систематизацією матеріалів про злочини 
нацистських окупантів, встановленням розміру матеріальних збитків, заподіяних 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам, складанням списків роз-
стріляних осіб, насильно вивезених до Німеччини, воєнних злочинців. 
У фонді містяться документи обласної комісії із встановлення населених пунктів, 
знищених за опір окупантам у роки Великої Вітчизняної війни, створеної відповід-
но до розпорядження Волинського облвиконкому від 12 серпня 1976 р. № 347-р. 

Реєстри актів, акти про матеріальні збитки, завдані громадянам, колгос-
пам, державним підприємствам, установам. Узагальнювальні відомості облі-
ку збитків, завданих окупантами по містах та районах області. Акти, реєстри, 
опитувальні листи, в яких зафіксовано інформацію про розстріляних, закатова-
них комуністів, радянських активістів, військовополонених, мирного населен-
ня, євреїв. Списки вивезених на примусові роботи до Німеччини. Опитуваль-
ні листи, свідчення, спогади громадян, які повернулися з німецького полону. 
Доповідь про підсумки обліку збитків та розслідування злочинів нацистських 
окупантів по всіх галузях народного господарства області. Доповідна записка 
голови Турійського райвиконкому про працевлаштування громадян, які повер-
нулися з німецького полону. Акти про виявлення поховань, списки могил чер-
воноармійців, які загинули в боях при звільненні Волинської області. Списки 
сіл області, знищених у роки Великої Вітчизняної війни. Документи комісій з 
відновлення населених пунктів, знищених у роки війни (1976). 
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ОСОБОВІ ФОНДИ

Байдуков О. В. 
Ф. Р-2905, 20 спр., 1952 – 1976, 1985, 1990, 2003, 2005 рр. Опис. Рос., 
укр. мови. 
Байдуков Олександр Васильович (1923 – 2005), художник. Народився 10 липня 
1923 року в с. Троїцьке Запорізької області. Навчався в Дніпропетровському ху-
дожньому училищі. З 1952 року працював у м. Луцьку в художньо-виробничих 
майстернях художнього фонду УРСР. Працював у техніці станкового живопису 
та акварелі. З 1971 року – член Спілки художників СРСР, очолював творчу сек-
цію волинських художників. У 1989 році був удостоєний почесного звання «За-
служений художник УРСР». З 2003 року – Народний художник України. Помер 
28 листопада 2005 р. 

Автобіографія (1977). Особисті документи. Довідка про участь у респуб-
ліканських виставках (1969 – 1970). Каталоги персональних виставок (1952, 
1969, 1975, 1985, 1990). Фотокопії картин. Рецензія кандидата мистецтвознавс-
тва Островського Г. С. на творчість художника. Статті про Байдукова О. В., 
опубліковані в пресі (1952 – 1974 рр.). Фото. 

Балабуха Ф. О. 
Ф. Р-3206, 13 спр., 1953 – 1988, 1990 рр. Опис. Укр. мова. 
Балабуха Федір Олексійович (1926 – 1990), актор Волинського українського му-
зично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Народився 2 березня 1926 року в 
с. Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської області в сім’ї робіт-
ника. Проживаючи в м. Запоріжжя, працював у театрі ім. Щорса та навчався у 
студії при театрі. Протягом 1947 – 1954 років працював у театрах Мелітопо-
ля, Херсона, Ніжина, Запоріжжя. З 1954 року впродовж 29 років він – актор 
Волинського українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. З 
1960 року – Заслужений артист УРСР, з 1976 року – Народний артист УРСР. 
Пенсіонер республіканського значення. Помер 14 червня 1990 року. 

Особисті документи. Документи про представлення до нагородження Ба-
лабухи Ф. О.: характеристика, подання, репертуарний лист артиста, свідоцтво 
про присудження Балабусі Ф. О. звання Заслуженого артиста УРСР (1973, 1976 
– 1977). Нагороди (1953 – 1988). Статті Балабухи Ф. О. Його інтерв’ю, роз-
міщені у пресі, про розвиток театрального мистецтва на Волині (1965 – 1977). 
Рецензії на вистави, в яких актор виконував ролі. Статті про Балабуху Ф. О. 
(1954 – 1988). Нариси та інші публікації щодо його акторської діяльності. 
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Програми вистав, рекламні плакати. Фото зі сцен вистав, у яких грав Балабу-
 ха Ф. О. (1956 – 1986) та щодо його громадської роботи (1948 – 1981). 

Богачук О. Т. 
Ф. Р-3142, 16 спр., 1966 – 1976, 1979, 1984, 1992 – 1994 рр. Опис. Укр., 
рос. мови. 
Богачук Олександр Теофілович (1933 – 1994), письменник. Народився 18 грудня 
1933 року в селі Сокіл Рожищенського району Волинської області в сім’ї коваля. 
Середню освіту здобув у вечірній школі робітничої молоді. Після закінчення 
історико-філологічного факультету Луцького педінституту імені Лесі Українки 
у 1958 році працював у редакціях Луцької районної газети «Вільний шлях» та 
обласної газети «Радянська Волинь», пізніше – старшим редактором Волинсь-
кого управління у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі, від-
повідальним секретарем Рівненської письменницької організації. Перша пое-
тична збірка «Незабутнє» вийшла у 1958 році. Остання, «Цвіт роси», – у 1988. 
Посмертна збірка «А час не жде» видана дружиною поета. Автор 10 поетичних 
збірок, 2 п’єс, які йшли на сценах Волинського обласного та Рожищенського 
народного театрів, близько 100 пісень. З 1969 року – член Спілки письменників 
СРСР. Помер 17 травня 1994 року. 

Документи про представлення до нагородження Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР (1973). Рукописні варіанти поеми «Стогін Зем-
лі» (1979), замітки про творчість волинських письменників та поетів «Час і 
слово» (1974), віршів і байок (1967 – 1976, 1992, 1993). Оповідання і новели. 
Збірка творів, покладених на музику (1968 – 1974). Інші документи про твор-
чу та громадську діяльність поета (1972, 1975). Листування з композитором 
Домінчиним К. Я., редакціями республіканських журналів, читачами (1967 
– 1974). Особисті фото. 

Божидарнік В. В. 
Ф. Р-3529, 51 спр., 1970 – 2007 рр. Опис. Укр. мова. 
Божидарнік Віктор Володимирович, ректор Луцького національного технічного 
університету. Народився 22 квітня 1945 року в селі Голоби Ковельського райо-
ну Волинської області в сім’ї службовця. У 1970 році закінчив Львівський дер-
жавний університет ім. І. Я. Франка і вступив до аспірантури за спеціальністю 
«Механіка». У 1974 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук, з 1977 року – призначений директором 
Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту. З червня 1991 року 
– ректор Луцького індустріального інституту, з 1997 року – ректор Луцького дер-
жавного технічного університету. Доктор технічних наук, професор, академік. 
Автор численних наукових праць, посібників, статей, учасник Міжнародних на-
укових конференцій, методичних розробок. 

Автобіографія, характеристика, копії дипломів, нагороди, виписка із «Зо-
лотої книги України» (2000 – 2007). Монографії, статті, підручники, навчальні 
посібники, книги, тези Божидарніка В. В. для міжнародних науково-технічних 
конференцій (1998 – 2007). 
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Вірний В. М. 
Ф. Р-2489, 74 спр., 1947 – 1987, 1989 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Вірний Володимир Миколайович (1923 – 1994), вчений-агроном, Герой Соціаліс-
тичної Праці, ветеран Великої Вітчизняної війни. Народився 1 травня 1923 року 
в селі Доросині Рожищенського району Волинської області. У 1948 році був 
призначений ланковим колгоспу села Доросині з вирощування кок-сагизу. За 
отриманий високий врожай цієї культури у 1950 році Міністерством сільського 
господарства СРСР нагороджений значком «Відмінник соціалістичного сіль-
ського господарства». У 1951 році Вірному В. М. присвоєно звання Героя Со-
ціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі «Серп і молот». 
У 1963 – 1971 роках працював головою колгоспу ім. Енгельса села Доросині, у 
1971 – 1986 роках – начальником відділу міжколгоспних підсобних підприємств 
Волинського облуправління сільського господарства. Помер 7 липня 1994 року. 

Посвідчення до значка «Відмінник соціалістичного сільського госпо-
дарства» (1950), Диплом про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці 
(1951), профспілковий квиток (1961 – 1982). Нагороди. Брошура Вірного В. М. 
«Мій досвід вирощування кок-сагизу» (1950). Опубліковані в газетах статті 
Вірного В. М. з досвіду роботи, статті різних авторів у пресі про нього (1963 
– 1987). Документи про перебування Вірного В. М. по обміну досвідом в Англії 
(1966 – 1967), на Кубі (1979), в Німеччині (1982). Документи про участь Вірно-
го В. М. в обласних партійних конференціях (1965 – 1984), семінарах, нарадах 
(1965 – 1986), у роботі XVII з’їзду профспілок СРСР (1982), інші. Вітальні 
листи, телеграми від громадськості, друзів. Вітання, пам’ятні адреси з нагоди 
ювілеїв Вірного В. М. (1973, 1983). Особисті фото. 

Войтюк М. І. 
Ф. Р-1846, 5 спр., 1951 – 1967 рр. Опис. Рос., укр мови. 
Войтюк Марія Іванівна (1922 – 1997), колгоспниця, Герой Соціалістичної Праці. 
Народилась 14 квітня 1922 року в селі Щурин Рожищенського району Волинсь-
кої області в сім’ї службовців. З 1947 по 1952 рр. – ланкова колгоспу ім. Сталіна 
с. Щурин. У 1951 році удостоєна звання Героя Соціалістичної Праці за отрима-
ний високий врожай кок-сагизу. З 1952 по 1955 рр. – студентка сільськогоспо-
дарської Рожищенської школи з підготовки колгоспних кадрів. Після закінчення 
навчання працювала зоотехніком колгоспу ім. Сталіна (1955 – 1956), зоотехні-
ком колгоспу ім. Малєнкова села Прохід Ратнівського району. Обиралась засіда-
телем Верховного суду України (1952 – 1956), делегатом XХV з’їзду КП України 
(1976), депутатом обласної, Рожищенської районної, Буянівської сільської рад. 
Померла 27 серпня 1997 року. 

Автобіографія (1956). Особистий листок з обліку кадрів, грамота Пре-
зидії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці 
(1951). Посвідчення Войтюк М. І. – депутата обласної, районної Рад депутатів 
трудящих (1953, 1955, 1957, 1963, 1965). Вітальні телеграми (1957 – 1967). 
Фото. 
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Гарлінська А. Є. 
Ф. Р-1206, 14 спр., 1954 – 1987 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Гарлінська Анастасія Євтихівна (1917 – 1993), доярка, Герой Соціалістичної 
Праці. Народилася 16 липня 1917 року в селі Вівчицьк Ковельського району Во-
линської області в сім’ї селянина-бідняка. Однією з перших вступила в органі-
зований у 1947 році в селі Вівчицьк колгосп імені Кірова. Працювала дояркою. 
У лютому 1958 року Гарлінська А. Є. за досягнуті високі надої молока удос-
тоєна звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої 
медалі «Серп і молот». Учасниця Всесоюзної сільськогосподарської виставки, 
нагороджувалась медалями виставки. Двічі була обрана депутатом Верховної 
Ради СРСР, депутатом обласної, районної Рад народних депутатів. Неодноразо-
во обиралась засідателем народного суду Ковельського району. Персональний 
пенсіонер союзного значення. Померла у 1993 році. 

Автобіографія (1987), посвідчення про обрання депутатом. Нагоро-
ди. Брошури, статті і нариси Гарлінської А. Є. з досвіду роботи (1955, 1958). 
Листування з виборцями, офіційними установами. Вітальні телеграми. Статті 
у пресі про життя і трудову діяльність Гарлінської А. Є. (1958 – 1988). Фото 
(1954 – 1966). 

Гевелюк М. П. 
Ф. Р-2792, 14 спр., 1956, 1963 – 1976 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Гевелюк Микола Петрович (1935 – 1999), художник, член Спілки художників 
України. Народився 10 грудня 1935 року в селі Новоподольськ Березівського 
району Одеської області в сім’ї службовця. У 1953 році закінчив Новоселівську 
семирічну школу, у 1958 році – Одеське державне художнє училище, у 1964 р. 
– Київський державний художній інститут за спеціальністю живопису. Після 
закінчення вузу був направлений на роботу в місто Луцьк у Волинські худож-
ньо-виробничі майстерні. У 1970 році відбулась перша персональна виставка 
Миколи Гевелюка як автора жанрових полотен. Окрім того, у його творчості 
значне місце займав портрет, пейзаж, натюрморт. Учасник обласних та респуб-
ліканських виставок. З 1971 року – член Спілки художників УРСР. 7 березня 
1989 був удостоєний почесного звання «Заслужений художник УРСР». Помер 
у 1999 році. 

Автобіографія (1963, 1967), копія диплому про закінчення Київського 
державного художнього інституту (1964). Характеристика. Нагороди (1970 
– 1974), автопортрет (1956), портрети, ескізи до картин. Каталог персональної 
виставки художника (1970). Каталоги ряду виставок, на яких експонувались 
роботи художника (1967 – 1968, 1971). Книги відгуків про виставки Гевелю -
ка М. П. (1970, 1976). Вітальні телеграми громадських організацій з прийнят-
тям Гевелюка М. П. в члени Спілки художників УРСР (1971). 

Гей В. С. 
Ф. Р-2488, 15 спр., 1973 – 1975, 1977, 1979, 1982 – 1983, 1987, 1989 – 
1993 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Гей Василь Степанович, поет, член Спілки письменників України. Народився 
14 січня 1942 року в селі Заболоття Любомльського району Волинської облас-
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ті в селянській родині. Після закінчення у 1958 році Головнянської середньої 
школи працював у колгоспі, завідував сільською бібліотекою і клубом, викладав 
математику у восьмирічній школі. З 1967 року працював у газеті. У 1974 році 
закінчив заочно редакторський відділ Українського поліграфічного інституту 
імені Івана Федорова. Керував літературною студією «Лесин кадуб» при редак-
ції Волинської обласної газети «Молодий ленінець». З 1973 року – член Спілки 
письменників України. Очолював Волинську письменницьку організацію. Ла-
уреат премії імені А. Головка, обласних премій імені О. Гаврилюка, А. Крим-
ського, Дніпропетровської обласної літературної премії імені Миколи Шутя. 
У 2005 році став лауреатом міжнародної премії імені Дмитра Нитченка за ак-
тивний захист, утвердження і популяризацію української мови. 

Рекомендація Гею В. С. для вступу у члени Спілки письменників Украї-
ни (1963). Рукописи віршів (1975), рецензія Гея В. С. на творчість літераторів 
Волині (1989), збірка поета «Під сузір’ям калини» (1993), бібліографічний спи-
сок «Василь Степанович Гей» (1991). Рецензія на книгу Гея В. С. «Краплі на 
листі» (1987). Запрошення для участі в ювілейних вечорах, програма Конгресу 
українців тощо. Листи до Гея В. С. від членів літературних гуртків, від поетеси 
Лежанської Л. Вітання, надіслані поету з нагоди вступу до Спілки письмен-
ників України (1973), присудження йому премії імені Олександра Гаврилюка 
(1979). Фото. 

Герасимчук В. Г. 
Ф. Р-3260, 13 спр., 1971, 1972, 1975, 1980 – 1982, 1984, 1986 – 1990, 1994, 
1996, 2004 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Герасимчук Віктор Гнатович (1935 – 2004), композитор, член Спілки компо-
зиторів СРСР. Народився 13 серпня 1935 року в селі Топільне Рожищенського 
району Волинської області. У 1963 році закінчив Луцьке державне музичне учи-
лище. Під час навчання в училищі він пише перші твори. У 1969 році закінчив 
Львівську державну консерваторію імені М. Лисенка по класу хорового дири-
гування та композиції, в 1978 р. – за порадою композитора Кос-Анатольсько -
го А. Й., композиторський факультет цього закладу. З 20 грудня 1978 року – член 
Спілки композиторів СРСР, одночасно член Музичного фонду СРСР, голова об-
ласного об’єднання самодіяльних композиторів Волині. Він – учасник пленумів, 
з’їздів Спілки композиторів. Неодноразовий лауреат конкурсів на кращу пісню в 
області, республіці. У творчому доробку – покладена на музику поезія відомих 
волинських поетів О. Богачука, П. Маха, Й. Струцюка, В. Гея, М. Пронька, з 
якими тісно співпрацює. Багато хорових творів і романсів пише на вірші Лесі 
Українки, інших українських поетів (В. Сосюри, М. Вінграновського, Д. Лу-
ценка, М. Рильського). Створює музику для фортепіано, скрипки, симфонічні 
твори, кантати, ораторії, хори, романси, обробки народних пісень. Його твори 
виходять на сторінках республіканських і обласних видань, в окремих збірках: 
«Хорові твори українських радянських композиторів», «Хорові твори компози-
торів Львівщини», «Пісні нової Волині», «Україна співає», «Заспів». 1986 року 
побачила світ книга Герасимчука В. Г. «Вокальні твори». Твори Герасимчу-
ка В. Г. – в репертуарах багатьох професійних і самодіяльних художніх колек-
тивів, солістів області, України. Відмінник народної освіти УРСР. З 1979 року 
– викладач гармонії і аналізу музичних творів музичного відділу Луцького пе-
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дагогічного училища імені Ярослава Галана. Працював також викладачем Луць-
кого державного музичного, культосвітнього училищ, Луцької музичної школи 
№ 2. Працівник будинку народної творчості. Указом Президії Верховної Ради 
УРСР від 1 березня 1991 року йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 
мистецтв УРСР». Помер 2 грудня 2004 року. 

Нагородний лист (представляється до нагородження Почесною Грамо-
тою Президії Верховної Ради УРСР), копія членського квитка Спілки компо-
зиторів СРСР, запрошення VІІ Всесоюзного з’їзду композиторів Герасимчу-
ку В. Г. (1986). Ноти пісень, написані Герасимчуком В. Г. (рукописи), (1982, 
1988), книга «Вокальні твори» (вибрані пісні) (1986), збірка творів композито-
ра на слова Лесі Українки для різних типів і видів хору, солоспіви «Горить моє 
серце» (1994), інші збірки з творами (1972, 1975, 1982, 1989), стаття Герасим-
чука В. Г. про Торчинський ансамбль пісні і танцю «Колос» (1971), рукописи 
статей (1996). Афіші авторських концертів (1980, 1987) та концертів, на яких 
виконувались твори Герасимчука В. Г. (1981, 1989). Cтатті про композитора 
(1984, 1987 – 1990). Фото. 

Говдій С. Д. 
Ф. Р-3382, 8 спр., 1928 – 1944, 1948, 1970, 1976, 1980, 1990 – 1994 рр. 
Опис. Укр мова. 
Говдій Семен Дем’янович, священик, діяч «Просвіти», громадський дописувач. 
Народився 2 лютого 1907 року в селі Кічкарівка Луцького району Волинської 
області в селянській сім’ї. Навчався в приходській школі с. Чернчиці, пізніше 
в Луцькій українській гімназії. Працював активно в Луцькій «Просвіті», був 
громадським дописувачем до західноукраїнських часописів «Українська нива», 
«Український голос» та інших. У жовтні 1939 року обирався депутатом до На-
родних Зборів, а 1940 р. виїхав до Німеччини. Працював робітником, пізніше 
переїхав на Холмщину, де займався культурно-освітньою працею серед україн-
ців. З початком війни повернувся на Волинь і в 1942 році вступив на пастирські 
курси, які організував митрополит УАПЦ владика Полікарп у Луцьку. 1 січня 
1943 року отримав ієрейське свячення з рук владики Полікарпа, служив у Свя-
то-Троїцькому кафедральному соборі, в храмах Преображення Господнього на 
Чернчицях, у селі Ківерці, а з 1951 року – у Свято-Михайлівській церкві міста 
Рожище аж до виходу на пенсію у 1990 році. Займався науково-дослідницькою 
роботою, написав ряд цінних спогадів: «Історія села Кічкарівка», «Луцька пові-
това “Просвіта”». 

Автобіографія, копії посвідчень про висвячення Говдія С. Д. в Луцько-
му кафедральному соборі на диякона і на священика, свідоцтва про закінчен-
ня пастирських курсів тощо. Спогади отця Семена Говдія про історію села 
Кічкарівка (1990), про діяльність Луцької повітової «Просвіти» (1991, 1992). 
Публікація Рожка В. Є. про Семена Говдія (1993). Фото діячів і членів філії 
сільської «Просвіти» в с. Кічкарівка Луцького району за 1928 – 1943 рр. Фото 
Говдія С. Д. (1970, 1980). 
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Канішевський Г. М. 
Ф. Р-3288, 14 спр., 1937 – 1938, 1942, 1944, 1946 – 1977, 1982, 1990, 
1991 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Канішевський Григорій Митрофанович (1912 – 1991), народний артист УРСР, 
фундатор Волинського обласного українського музично-драматичного теат-
ру імені Т. Г. Шевченка. Народився 26 листопада 1912 року в сім’ї робітника 
в місті Києві. Після закінчення семирічної школи у 1929 році працював учнем 
карамельного цеху кондитерської фабрики ім. Карла Маркса в м. Києві і одно-
часно продовжував навчання в школі ФЗН, потім деякий час трудився токарем 
Київського паровозно-вагонного ремонтного заводу, брав участь у драматично-
му гуртку при заводі. З 1932 року і до початку Великої Вітчизняної війни – актор 
Черкаського драматичного театру. У 1944 році знову повернувся на сцену і пра-
цював директором та артистом Черкаського, а потім Полтавського драматичного 
театру, який базувався тоді в місті Миргороді. У 1945 році театр на постійну 
роботу було переведено в м. Луцьк, де Канішевський Г. М., як провідний актор, 
безперервно працював по травень 1975 р., до виходу на пенсію. За час роботи на 
сцені зіграв понад 400 ролей у творах класичної і сучасної світової, української 
та російської драматургії. Ним здійснено постановки кількох вистав («Осине 
гніздо», «Шахтарська рапсодія»). Персональний пенсіонер республіканського 
значення. В 1958 році йому присвоєно звання «Заслужений артист Української 
РСР», в 1964 році – почесне звання «Народний артист Української РСР» (пер-
шому на Волині). У 1963 році був обраний депутатом Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих. Кілька разів брав участь у виставах на телебаченні Львова, 
Києва, Мінська, Гомеля. Відзначений урядовими нагородами. Помер 5 листопа-
да 1991 року. 

Автобіографія, копії посвідчень про присвоєння актору Канішевсько -
му Г. М. почесних звань «Заслужений артист УРСР», «Народний артист 
УРСР», нагороди (1949 – 1972), копії документів про роботу в Черкаському 
театрі (1942, 1944), п’єса Канішевського Г. М. «Осине гніздо» (1958) і відгук 
на неї критика В. О. Речмедіна. П’єса «Хворі зуби» (1954). Програми вистав, 
у постановці яких брав участь артист Канішевський Г. М. (1937 – 1938), теат-
ральні рекламні афіші на п’єси, в яких брав участь Канішевський Г. М. Нариси, 
статті про Канішевського Г. М., надруковані у пресі рецензії на п’єси, в яких 
він виконував ролі (1948 – 1974). Запрошення на ювілейний вечір артиста Кані-
шевського Г. М. (1962). Листи від друзів – митців сцени. Вітальні адреси, лис-
ти, листівки, телеграми. Фото Канішевського Г. М. у виконанні різних ролей на 
сцені, сімейні (1937, 1946 – 1977, 1990). 

Климов А. П. 
Ф. Р-2906, 15 спр., 1962 – 1976, 1986 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Климов Анатолій Петрович, художник, член Спілки художників СРСР. Народив-
ся 6 вересня 1936 року в селі Новосілки Мценського району Курської області в 
сім’ї робітника. В 1937 році разом з батьками переїхав у місто Волноваха До-
нецької області. З 1957 року навчався у Дніпропетровському державному худож-
ньому училищі на факультеті живопису. У 1962 році, після закінчення училища, 
був направлений на роботу у Володимир-Волинське педагогічне училище викла-
дачем малювання. З 1964 року працював у Волинських художньо-виробничих 
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майстернях художнього фонду УРСР, в цеху живопису художником-виконавцем. 
Він виконував ряд робіт з оформлення площ міста Луцька, територій колгоспів 
області. Климов А. П. був членом художньої ради Волинських художньо-про-
мислових майстерень, членом творчої секції Волинських художників і головою 
місцевого комітету. Сюжетна картина, портрет, пейзаж, натюрморт – в таких 
жанрах працює художник. Однак перевагу віддає картині-пейзажу (поліські 
краєвиди, околиці волинських сіл і міст, колгоспні поля, пам’ятки архітектури). 
Близькі художникові теми з життя шахтарів. Героями портретів є ветерани вій-
ни і праці, робітники, працівники органів внутрішніх справ. У більшості творів 
для розкриття образу відводить головну роль кольору. Він – учасник близько 
двох десятків республіканських виставок у Києві, багатьох обласних та міських 
виставок (1964 – 1986). Його полотна виставлялись у Москві. Твори художника 
неодноразово були представлені на багатьох зональних та пересувних худож-
ніх виставках – в містах Бресті, Львові, Рівному, Любліні й Замості (Республіка 
Польща). У 1970, 1973, 1976, 1984, 1986 роках були організовані персональні 
виставки художника. Полотна Климова А. П. зберігаються в літературно-ме-
моріальному музеї Лесі Українки в місті Києві, у Волинському краєзнавчому 
музеї. З 1975 року – член Національної спілки художників України. Заслужений 
художник України (1996). 

Автобіографія (1974), характеристики художника, видані керівництвом 
Волинських художньо-виробничих майстерень (1973 – 1975). Ескізи до картин 
(1962 – 1965, 1971), фотокопії картин (1965, 1969 – 1971, 1973 – 1976). Запити 
дирекції виставок Спілки художників УРСР і державної історичної бібліоте-
ки УРСР на картини Климова А. П. Каталог творів художника (1970, 1976). 
Список основних робіт художника. Статті про Климова А. П., опубліковані в 
пресі (1973 – 1974). Каталоги персональних виставок Климова А. П. (1970, 
1973, 1987), інших виставок (1970, 1974), на яких експонувались твори Климо-
ва А. П. Фото Климова А. П. (1976). 

Кожан М. М. 
Ф. Р-1208, 10 спр., 1945, 1956 – 1960 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Кожан Марія Микитівна (1920 – 1967), колгоспниця, Герой Соціалістичної Пра-
ці. Народилась 1920 року в селі Василів Томашівського повіту Люблінського 
воєводства Польщі в сім’ї селянина-бідняка. У 1939 році переїхала на Волинь, 
у село Брище Луцького району, і відразу вступила в організований у 1939 році 
колгосп, де працювала до 1941 року. Після Великої Вітчизняної війни працю-
вала зав. сільським клубом, інструктором газети Луцького району «Вільний 
шлях», солодовницею на Луцькому спиртзаводі. В 1952 році переїхала в село 
Гнідава Луцького району, де почала працювати в колгоспі «Прогрес» ланковою 
з вирощування цукрових буряків. За отриманий високий урожай цієї культури їй 
у лютому 1958 року присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці з врученням 
ордена Леніна і золотої медалі «Серп і молот». Неодноразово обиралась депута-
том обласної, районної, сільської рад, засідателем Верховного суду УРСР. Брала 
участь у нарадах передовиків сільського господарства з обміну досвідом майже 
у всіх районах області. Неодноразово була учасником Всесоюзної сільськогос-
подарської виставки, учасником республіканської наради працівників сільсько-
го господарства і буряківників. Померла у 1967 році. 
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Автобіографія, посвідчення про закінчення курсів робітників у Харкові 
(1945), запрошення громадському кореспонденту Кожан М. М. на нараду пра-
цівників преси (1959). Посвідчення виконкому Волинської обласної Ради де-
путатів трудящих про присвоєння Кожан М. М. звання кращої ланкової області 
з вирощування цукрових буряків (1956 – 1960), свідоцтво учасника Всесоюз-
ної сільськогосподарської виставки (1959), почесні грамоти. Газетні статті про 
трудову діяльність ланки Кожан М. М. (1956, 1959). Листи трудящих до Кожан 
М. М. Фото Кожан М. М. і членів її ланки. 

Лежанська Л. Я. 
Ф. Р-3210, 8 спр., 1970 – 1981, 1988 рр. Опис. Укр. мова. 
Лежанська Людмила Ярославівна (1947 – 1981), поетеса. Народилась 11 березня 
1947 року в селі Вербичне Турійського району Волинської області. З дитинства 
прикута до ліжка важкою, невиліковною хворобою, мала напрочуд тонкі поетичні 
здібності. Вірші її публікувалися в журналах «Жовтень», «Ранок», в альманасі 
«Вітрила», у колективних збірках «Пісня і праця», «Перші промені». У 1980 році 
успішно дебютувала поетичною збіркою «Поезії». Літературний доробок поете-
си – збірки «Мій доброокий світ», «Стежечка», «Чому став синім льон». Свого 
часу поетеса листувалася з видатними письменниками Олесем Гончаром, Бори-
сом Олійником, Василем Геєм та іншими. У 1980 році Людмилу Лежанську було 
прийнято в Спілку письменників СРСР. Померла 9 листопада 1981 року. 

Вірші (рукописи, машинописи) (1971 – 1980), збірка «Стежечка» (1981). 
Вірші і листи поетеси до Винничука В. Г., зав. відділом Будинку народної твор-
чості (ксерокопії за 1978 – 1979, 1981 роки). Матеріали про вечір пам’яті Люд-
мили Лежанської в селі Вербичне Турійського району (1988). Листи до Люд-
мили Лежанської, листівки-вітання зі святами від друзів (1971 – 1981). Фото 
поетеси та її рідних (1970 – 1971, 1980 – 1981). 

Макар Ю. І. 
Ф. Р-3556, 20 спр., 1939 – 1946, 1993, 2002, 2005, 2007, 2009 рр. Опис. 
Укр., нім. мови. 
Макар Юрій Іванович, професор Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, почесний професор Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки. Народився 4 лютого 1935 року в селі Новосілки 
Томашівського повіту Люблінського воєводства Польщі. У лютому 1945 року 
сім’я була вивезена в Україну, у Херсонську область. На Волинь переїхали у 
серпні 1946 року. У 1949 році закінчив сьомий клас Ківерцівської середньої 
школи № 1 та вступив на перший курс Володимир-Волинського педучилища. 
Після його закінчення працював у Затурцівській СШ, звідки був призваний до 
лав армії. Після демобілізації заочно навчався в Київському державному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка. Одночасно працював у Новоукраїнській СШ, 
пізніше у Червоноградській СШ № 2 Львівської області. Після завершення нав-
чання, у жовтні 1962 року, призначений на посаду директора Гірницької вось-
мирічної школи, з 1 липня 1967 року – директора СШ № 10 м. Червонограда. 
У лютому 1971 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Варшавське 
збройне повстання 1944 року». З 1 вересня 1971 року працює в Чернівецькому 
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державному університеті на посаді старшого викладача, пізніше – доцента. У 
грудні 1975 року його обрано деканом історичного факультету. Трудовий стаж 
на цій посаді – 27 років. Паралельно з 1992 року працював завідувачем кафед-
ри історії нового і новітнього часу, пізніше – всесвітньої історії та політології, 
всесвітньої історії та міжнародних відносин, з 2001 року – міжнародних від-
носин. У 1989 році захистив докторську дисертацію. Вчене звання професора 
отримав у 1991 році. Автор 350 – 400 наукових публікацій в Україні, Польщі, 
Росії, Канаді, США. Автор, співавтор і керівник наукових колективів ряду моно-
графій і навчальних посібників. Започаткував у 1996 році видання «Наукового 
вісника Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні від-
носини», де працював на посаді редактора, на даний час – заступник редактора. 
Виконує обов’язки співредактора журналу «Український історик», який редагує 
Любомир Винар зі США. У 1994 – 2004 роках очолював Спеціалізовану вчену 
раду при університеті із захисту докторських і кандидатських дисертацій з істо-
ричних наук, з 2004 року – Спеціалізовану докторську раду з політичних наук. 
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст. Заслужений діяч науки і техніки Ук-
раїни (2001). 

Автобіографія (2009). Книга про життєвий шлях та професійну діяль-
ність «Обранець Кліо, долі-фаворит: Образ часу в людській історії» (2005). 
Стаття Ю. Макара, В. Фісанова «Маловідомі сторінки історії українського на-
роду», надрукована в журналі «Українська діаспора» (1993), статті, надруко-
вані у «Науковому віснику Чернівецького університету» (2002), у науковому 
виданні «Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових ста-
тей» (2007, 2009). Ксерокопії документів з бібліотеки архіву Канади про ні-
мецько-польський терор на Грубешівщині (1939 – 1944). 

Малімон І. С. 
Ф. Р-3354, 18 спр., 1947, 1951, 1954, 1956 – 1958, 1962, 1964 – 1966, 1970 
– 1973, 1978, 1979, 1982 – 1989, 1992, 1994, 1995 рр. Опис. Укр., рос. 
мова. 
Малімон Іван Сосфенович (1929 – 2007), заслужений лікар УРСР. Народився 
14 вересня 1929 року в селі Залісоче Олицького (Ківерцівського) району Волин-
ської області в селянській сім’ї. У 1948 році закінчив Олицьку середню школу, 
в 1954 році – лікувальний факультет Львівського медичного інституту. Був на-
правлений на роботу в дільничну лікарню села Сереховичі Старовижівського 
району Волинської області, де працював на посаді головного лікаря. З серпня 
1956 року Малімон І. С. – викладач терапії Луцького медучилища і за сумісниц-
твом ординатор терапевтичного відділення обласного госпіталю інвалідів Вели-
кої Вітчизняної війни. У 1958 р. переведений на роботу в обласну лікарню, де 
працював завідуючим приймальним відділенням з виконанням обов’язків заві-
дуючого кардіоревматологічним кабінетом. Одночасно за сумісництвом працює 
викладачем терапії в медичному училищі. У 1962 – 1964 роках Малімон І. С. – 
головний лікар першого в Україні обласного кардіологічного диспансеру. В сер-
пні 1964 року переведений на посаду головного терапевта обл здороввідділу. 
Впродовж 1986 – 1992 років Малімон І. С. працює на посаді заступника голо-
вного лікаря обласної лікарні з лікувальної роботи. У 1992 році при організації 
Волинської філії ФУЛ ЛМІ призначений заступником декана ФУЛ, зав. Волин-
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ською філією ФУЛ і асистентом кафедри терапії № 2 ФУЛ ЛМІ. З 1962 до 1987 
року обирався головою правління обласного наукового товариства терапевтів, а 
з 1965 року – членом правління Республіканського наукового товариства тера-
певтів. У 1987 році обраний почесним головою обласного наукового товариства 
терапевтів. Делегат багатьох республіканських, всесоюзних з’їздів, наукових 
конференцій терапевтів. Автор праць з організації терапевтичної служби та з 
організації навчання інтернів. У 1987 році удостоєний звання «Заслужений лі-
кар УРСР». Помер у червні 2007 року. 

Автобіографія (1992). Копії: диплому про закінчення Львівського медін-
ституту, посвідчення про присвоєння почесного звання «Заслуженого лікаря 
УРСР», посвідчень на рацпропозиції, квитки делегата XII з’їзду терапевтів 
України, XVIII Всесоюзного з’їзду терапевтів. Копії документів про трудову 
діяльність (переміщення по службі) (1954, 1956 – 1958, 1962, 1964, 1965, 1970). 
Копії посвідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації (1965, 1972, 
1985). Нагороди (1947, 1984 – 1988). Доповіді Малімона І. С. на конференціях, 
зібраннях лікарів з питань терапевтичної служби (1973, 1978, 1979, 1985, 1986, 
1989). Методичні розробки з питань організації медичної допомоги, про стан 
медико-санітарного забезпечення, системи роботи з наставництва (1984, 1987). 
Програми республіканських і обласних конференцій з участю Малімона І. С. 
(1962, 1971, 1982, 1983, 1985, 1987, 1994). Звіт Малімона І. С. про організацій-
но-медичну, лікувальну і викладацьку роботу за 1990 – 1995 рр. (1995). Тексти 
лекцій, газетних публікацій, виступу по радіо, підготовлених Малімоном І. С. 
(1972, 1979, 1982, 1984, 1985, 1989). Самозвіти головного терапевта облздо-
роввідділу Малімона І. С. (1966, 1983, 1985, 1986). Фото (сімейні, з трудової 
діяльності). 

Михайлюк О. Г. 
Ф. Р-3188, 143 спр., 1934 – 1994 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Михайлюк Олексій Григорович (1920 – 1994), історик, доктор історичних наук, 
професор. Народився 15 березня 1920 року в селі Велика Вільшанка Василь-
ківського району Київської області в сім’ї селянина-бідняка. Після закінчення 
навчання у 1937 році в Білоцерківській педагогічній школі працював викладачем 
української мови та літератури і одночасно навчався на заочному відділенні Жи-
томирського педагогічного інституту на філологічному факультеті. У 1943 році 
розпочав навчання на заочному відділенні історичного факультету Ульяновсько-
го педінституту, де закінчив 3 курси. У 1946 році продовжив навчання стаціо-
нарно на історичному факультеті Київського педінституту. У 1947 р. отримав 
диплом з відзнакою. Після закінчення аспірантури в березні 1951 року захистив 
кандидатську дисертацію. В серпні 1953 року був призначений заступником ди-
ректора Кременецького педінституту з навчально-наукової роботи. У 1955 році 
переведений на посаду доцента кафедри історії Луцького педінституту. З бе-
резня 1957 по вересень 1972 року – декан історичного факультету цього вузу. В 
1968 році захистив докторську дисертацію. В 1972 році йому присвоєно вчене 
звання професора. У 1973 – 1984 рр. – проректор інституту з наукової роботи. 
З вересня 1985 року працював на посаді завідуючого кафедрою історії СРСР і 
УРСР. Учасник Великої Вітчизняної війни. Тричі обирався депутатом обласної 
ради, де очолював постійну комісію народної освіти. 13 років був головою Луць-
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кої міської організації товариства «Знання». У 1980 році удостоєний почесного 
звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР». Автор понад 100 наукових 
праць, у т. ч. 4 монографій. Лауреат премії імені Дмитра Яворницького. Помер 
4 липня 1994 року. 

Автобіографія (1987), оригінал свідоцтва про закінчення неповної се-
редньої школи (1934); посвідчення про закінчення аспірантури (1950), випис-
ка з протоколу про присвоєння Михайлюку О. Г. вченого ступеня кандидата 
історичних наук (1951), копія диплома доктора наук (1972), Указ Президії 
Верховної Ради УРСР «Про присвоєння Михайлюку О. Г. почесного звання 
Заслуженого працівника вищої школи УРСР» (1980). Документи про роботу 
Михайлюка О. Г. як депутата обласної Ради (1959 – 1960, 1973), про діяльність 
його як лектора товариства «Знання» (1982, 1985), інші. Рукописи і типографсь-
кі примірники книг «Класова боротьба в українському селі (1907 – 1914)», 
«Більшовики України в боротьбі за селянство 1905 – лютий 1917 рр. », «Історія 
Волині», «Історія Луцька». Нарис «Луцький державний педагогічний інститут 
імені Лесі Українки». Рукопис передмови до збірника документів і матеріалів 
«Луцьку – 900 років». Текст кандидатської дисертації. Фрагменти докторської 
дисертації. Статті, написані Михайлюком О. Г. для «Історії Української РСР» 
(машинопис). Спогади «Я працював у Кременці» (1989). Статті, лекції, істо-
ричні довідки. Рекомендації для проведення лекцій, уроків (1977 – 1987). На-
риси про міста Луцьк, Володимир-Волинський, Устилуг, селище Іваничі, села 
Володимир-Волинського району. Документи про роботу над монографіями 
«Історія Волині» (1983 – 1988), «Історія Луцька» (1989 – 1990). Матеріали (ви-
писки з фондів центральних і обласних архівів), зібрані Михайлюком О. Г. для 
написання докторської дисертації, ряду книг, статей. Список наукових праць, 
статей історика (1987). Рецензії Михайлюка О. Г. на дисертації, монографії, 
збірники, методичні розробки. Статті у пресі про Луцький педагогічний інс-
титут імені Лесі Українки і Михайлюка О. Г. (1973 – 1981); про розвиток іс-
торичної науки і вклад у неї Михайлюка О. Г. (1955 – 1991). Рецензії на праці 
Михайлюка О. Г. Документи про участь науковця у міжнародному конгресі іс-
торичних наук (1970), всесоюзних і республіканських наукових конференціях 
(1951 – 1986), тези доповідей, прочитані в Інституті історії АН УРСР, на нау-
кових конференціях (1963 – 1988, 1991, 1992). Листування з інститутом історії 
АН УРСР, редакціями, науковими установами, науковцями, видатними людьми 
України, друзями (1955 – 1992). Вітальні адреси, телеграми, листи Михайлюку 
О. Г. з нагоди ювілеїв, свят, одержання нагород (1975 – 1988). Фото (сімейні). 

Оксенюк Р. Н. 
Ф. Р-3433, 50 спр., 1939 – 1978 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Оксенюк Роман Назарович (1904 – 1978), історик, доктор історичних наук. На-
родився в селі Котлярне Попельнянського району Житомирської області в сім’ї 
селянина-середняка. З 1924 по 1931 рік працював у селі Котлярне завідувачем 
хати-читальні, ліквідатором неграмотності. З січня 1931 року – слухач учитель-
ських курсів у місті Луганську, після закінчення яких був направлений на роботу 
на Далекий Схід, в село Успенку Шмаківського району, де працював з вересня 
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1931 року вчителем початкової школи, з вересня 1932 р. – інструктором шкіл 
райвно, з вересня 1933 р. – завідуючим райвно. У 1934 році вступив на навчання 
у Благовіщенський педінститут, згодом був переведений у Томський педінститут. 
Після закінчення навчання з 1938 року до липня 1941 року працював у Томсь-
кому педінституті на посаді викладача історії СРСР, історії стародавнього світу. 
Учасник Великої Вітчизняної війни. В армії служив до вересня 1946 року. Піс-
ля війни працював на посаді завідуючого кафедрою історичних наук і старшим 
викладачем Томської обласної партійної школи. З вересня 1954 року – старший 
викладач Житомирського педагогічного інституту. У вересні 1956 року призна-
чений на посаду старшого викладача Луцького педінституту. У 1957 році очолив 
кафедру історії, у 1971 р. – кафедру історії СРСР і УРСР вказаного вузу. Член 
редколегії тому «Волинська область» «Історії міст і сіл Української РСР». Помер 
21 жовтня 1978 року. 

Автобіографія (1954), особисті листки з обліку кадрів (1959, 1972), кон-
спект з історії СРСР (1939), документи на здобуття вченого ступеня доктора 
історичних наук (1972 – 1975), документи про роботу народного університе-
ту «Волинь історична», ректором якого був Оксенюк Р. Н., інші. Рукописні та 
друковані варіанти монографій «Революційний рух в арміях Південно-Захід-
ного фронту 1917 – 1918 рр.», «Комнезами України в боротьбі за зміцнення 
радянської влади», «Нариси історії Волині з стародавніх часів до встановлення 
радянської влади», «Нариси історії Волині (1861 – 1939 роки)», нарисів про 
місто Луцьк, інші міста і села Волині, котрі ввійшли до «Історії міст і сіл Во-
линської області». Текст докторської дисертації та відгуки науковців про неї. 
Наукові статті, лекції, методичні розробки, реферати. Доповіді та статті, при-
свячені Великій Вітчизняній війні (1965 – 1974), історії революційного руху 
на Волині. Наукова хроніка «Підготовка і проведення Великої Жовтневої со-
ціалістичної революції на Україні» (1963). Статті Оксенюка Р. Н., опубліковані 
в пресі (1958 – 1972). Виписки з документів Центральних і обласних архівів, 
матеріали з преси, використані для написання дисертації, монографій, статей. 
Список наукових праць, статей, складений Оксенюком Р. Н. Листування з нау-
ковцями і друзями. 

Охріменко Г. В. 
Ф. Р-3423, 8 спр., 1960 – 2000 рр. Опис. Укр. мова. 
Охріменко Григорій Васильович, історик, археолог, краєзнавець. Народився 
26 квітня 1950 року в місті Прилуки Чернігівської області в сім’ї службовця. 
Після закінчення Бориспільської середньої школи № 3 працював у м. Києві на 
заводі «Радіовимірювач». У 1968 році вступив на навчання у Луцький педаго-
гічний інститут. Після закінчення вузу в 1972 році розпочав педагогічну діяль-
ність у Майдан-Липненській неповній середній школі Маневицького району. 
Зі студентських років займався археологією під впливом відомих дослідників 
М. П. Кучери, Д. Я. Телегіна, С. С. Березанської. З 1988 року проводить са-
мостійні археологічні експедиції в Рівненській, Волинській, Житомирській та 
Хмельницькій областях. Із 1994 року – за сумісництвом науковий співробітник 
Полісько-Волинського народознавчого центру в м. Луцьку. Із 2001 року – спо-
чатку на посаді наукового, а із 2006 року – провідного наукового співробітника 
відділу охорони пам’яток історії та культури Волинського краєзнавчого музею. 
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У 2002 році захистив в Інституті археології НАН України кандидатську ди-
сертацію «Неоліт Волині». Із 2005 року – викладацька робота у ВНУ ім. Лесі 
Українки. Нині обіймає посаду доцента кафедри археології та допоміжних іс-
торичних дисциплін. Одночасно працює у Волинському краєзнавчому музеї та 
Малій академії наук, здійснюючи щороку численні пошукові експедиції і архе-
ологічні розвідки та розкопки. Веде науково-дослідну, пошукову й популяри-
заторську пам’яткоохоронну діяльність. Автор праці «Археологічні пам’ятки 
Волині», у співавторстві з Г. О. Пашкевич – «Землеробство на Волині», ряду на-
укових повідомлень, надрукованих у журналах та збірниках. Щороку є автором 
близько двох десятків наукових і науково-популярних статей, 2-3 монографій 
або краєзнавчих збірників. Учитель-методист. У 1993 році за значний внесок у 
розвиток краєзнавчого руху, збереження національної історико-культурної спад-
щини він удостоєний звання «Заслужений працівник народної освіти України». 

Автобіографія, профспілковий квиток, повідомлення про присвоєння по-
чесного звання «Заслужений працівник народної освіти України», документи з 
підготовки та захисту кандидатської дисертації, примірники книг «Неоліт Во-
лині» (1993), «Археологічні пам’ятки Волині» (1995), методичні розробки про 
археологічні пам’ятки Волині на допомогу вчителям, статті. Запрошення Ох-
ріменку Г. В. на міжнародні, наукові, історико-краєзнавчі, археологічні конфе-
ренції. Програми конференцій (1990 – 1994). Методичний посібник Удода О. А. 
і Стороженко І. С. «Устрій Запорізької Січі» (1993). Листи до Охріменка Г. В. 
українських і зарубіжних науковців-археологів про археологічні розробки. Ві-
тальні листівки. Нагороди, вітання з нагоди ювілею (1970 – 2000). 

Ошуркевич О. Ф. 
Ф. Р-3186, 32 спр., 1955 – 2003 рр. Опис. Укр. мова. 
Ошуркевич Олексій Федорович (1933 – 2010), збирач і дослідник фольклору, 
народнопісенної творчості, етнографії та побуту Волинського краю. Народився 
1 квітня 1933 року в м. Берестечку на Волині в сім’ї робітника. Після закінчення 
Берестечківської середньої школи вступив до Львівського державного універси-
тету ім. Івана Франка на відділення української мови і літератури філологічного 
факультету. Тут, студіюючи українську народну творчість, захистив дипломну 
роботу на тему «Народно-пісенна творчість Волині». На третьому курсі брав 
участь у фольклорно-діалектологічній експедиції Інституту суспільних наук АН 
УРСР на Волинське Полісся, де збирав матеріали до «Діалектологічного атласу 
української мови». Після закінчення вузу працював у редакціях районних газет 
на Львівщині, Волині, Івано-Франківщині. З 1961 року – на посаді зав. відділом 
фондів, а згодом – старший науковий співробітник Волинського краєзнавчого 
музею. У 1966 – 1984 рр. – методист, згодом завідувач відділом фольклору та 
етнографії Волинського обласного Будинку народної творчості. З 1984 року 
Ошуркевич О. Ф. – науковий працівник Волинського краєзнавчого музею. Тісно 
співпрацював з відділенням Українського товариства охорони пам’яток історії 
та культури, де з 1969 року очолював секцію фольклору та етнографії. З 1989 р. 
співпрацював з Волинським обласним товариством краєзнавців. Ошурке -
вич О. Ф. брав участь у багатьох конференціях у межах Великої Волині, у нау-
кових збірниках друкував свої розвідки і паралельно працював над книжками 
про рідний край, спрямовував свій талант на вивчення народної пісні, лірниц-
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тва, писанкарства, життя і діяльності на Волині Лесі Українки і родини Косачів 
тощо. Його авторству належить понад 300 наукових та науково-публіцистичних 
статей, книг та збірників, зокрема праці «Найрідніший рідний край – Волинь: 
Путівник» (Львів, 1991), «Затрубили труби: з історії народних музичних інстру-
ментів» (Луцьк, 1993), «Волинський краєзнавчий музей» (Київ, 1997, у співав-
торстві), «Пісні з Волині» (Київ, 1970), «Чарівне кресало: Українські народні 
казки з Волині і Полісся» (Львів, 1995), «Різдвяний вертеп на Волині» (Луцьк, 
1996). У 1990 році Ошуркевич О. Ф. став лауреатом республіканської премії 
імені Павла Чубинського за багаторічну і плідну громадську пам’яткоохоронну 
роботу як збирач фольклорно-етнографічних матеріалів та сподвижник етногра-
фічного музейництва. У 1999 році за свою діяльність був удостоєний обласної 
премії імені Миколи Куделі. Помер 9 жовтня 2010 року. 

Автобіографія. Документи, що стосуються наукової діяльності: рукопи-
си оповідань, статей (1971 – 1982). Рукописи і машинопис нарисів про населені 
пункти Волині. Машинописи, рукописи народних пісень, зібраних на Волині 
Ошуркевичем О. Ф. (1955 – 1986). Збірка «Народні пісні і звичаї з Устилуга 
і його околиць на Волині» Лобанова М. О., Ошуркевича О. Ф. (машинопис) 
(1988). Звіт голови секції документальних пам’яток Ошуркевича О. Ф. про 
фольклорно-етнографічну експедицію «Шляхами П. П. Чубинського на Во-
лині» (1991) (рукопис). Путівники «Найрідніший рідний край – Волинь» (1990, 
1991). Тези до наукових конференцій за 1985 – 1990 роки. Статті, опубліковані 
в газетах «Радянська Волинь», «Молодий ленінець» (1964 – 1979), журналі 
«Народна творчість і етнографія» (1963, 1979). Статті про Лесю Українку (1976 
– 1990). Методичні рекомендації щодо збору та використання фольклору (1974, 
1980, 1981), бібліографічні покажчики: «Нові свята, обряди і звичаї на Волині» 
(1980), «Матеріали про Волинь» (1979), покажчик публікацій до історії Волині. 
Методичні розробки до 175-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Ката-
лог філокартичної виставки «Життя і творчість Т. Г. Шевченка», 1989 (укладач 
– Ошуркевич О. Ф.). Матеріали Волинської обласної конференції з нагоди 70-
річчя від дня народження Ошуркевича О. Ф. (Луцьк, 2003). Каталоги виставок 
творів самодіяльних художників, народних майстрів, підготовлені Ошуркеви-
чем О. Ф. у 1966 – 1971 роках. Примірники плакатів, тексти до яких написані 
Ошуркевичем О. Ф. (1981, 1986). Документи про участь Ошуркевича О. Ф. у 
семінарах-нарадах збирачів фольклору, міжнародному фестивалі українського 
фольклору «Берегиня», в роботі Волинської обласної організації Товариства 
охорони пам’яток історії та культури, у виставці досягнень народного госпо-
дарства СРСР. Статті про Ошуркевича О. Ф. у пресі. Фото (1960 – 1987). 

Петровський Г. І. 
Ф. Р-3285, 48 спр., 1941 – 1991 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Петровський Георгій Іванович, кандидат філософських наук. Народився 28 січ-
ня 1924 року у місті Кіровоград у сім’ї службовців. Закінчив Кіровоградську се-
редню школу № 21 у 1941 році. З початком війни евакуювався разом з матір’ю у 
м. Джезказган. Після війни працював головним інженером, начальником турбое-
нергопоїзда, до 1950 року – черговим інженером ТЕЦ Полтавського паровозоре-
монтного заводу. Паралельно навчався заочно у Карагандинському вчительсько-
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му інституті. У 1950 році був направлений на партійну роботу у західні області 
України. Працював у Любешівському райкомі партії. У 1952 – 1957 роках нав-
чався на філософському факультеті Київського держуніверситету. У 1955 році 
повернувся на Волинь, у м. Луцьк. До кінця 1961 року працював в апараті Во-
линського обкому КП України. З грудня 1961 року – призначений зав. відділом 
пропаганди обласної газети «Радянська Волинь». З 1957 року за сумісництвом 
працював викладачем філософії вечірнього університету марксизму-ленінізму 
при Луцькому міськкомі КП України, періодично – на заочному відділі Луцького 
педінституту. В березні 1963 року був обраний за конкурсом на викладацьку ро-
боту на Луцький загальнонауковий факультет Львівського держуніверситету (на 
кафедрі історії КПРС), у січні 1967 року, після передачі факультету педінститу-
тові, працював у Луцькому педінституті на посаді старшого викладача кафедри 
політекономії і філософії. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію при 
Харківському університеті. Звання доцента присвоєно у 1975 році. З 1979 року 
– доцент кафедри марксизму-ленінізму Луцького філіалу Львівського політех-
нічного інституту. Науковець. Предмет наукових інтересів: проблема розвитку 
та її конкретизація через категорії діалектики, через категорію суспільної до-
цільності у світлі перебудови. Один із перших на Волині застосував наочність, 
технічні засоби, проблемні методи у проведенні лекцій. Автор близько 100 нау-
кових і науково-методичних публікацій. Учасник 107 наукових конференцій. 

Автобіографія. Особисті документи (1962 – 1991). Особистий листок з 
обліку кадрів (1983), довідки про перебування на викладацьких посадах, за-
яви з приводу кадрових питань, посвідчення про закінчення курсів підвищен-
ня кваліфікації, копія виписки із залікової книжки про навчання в Київському 
держ університеті, посвідчення про здачу кандидатських іспитів (1970), ха-
рактеристики на Петровського Г. І., видані Луцьким педінститутом. Нагороди 
(1968 – 1984). Кандидатська дисертація Петровського Г. І. «О категориальной 
связи “движений” и “возможности”» (машинопис, 1971). Рукопис книги «У 
боротьбі за людину» (1976). Рукопис науково-фантастичної повісті «Воскре-
шение» (1985 – 1986). Новела «Дядя Коля» (1958 – 1965). Опубліковані і не-
опубліковані статті з питань розвитку філософських знань, тези доповідей на 
наукових конференціях (1966 – 1990). Методичні посібники з питань розвитку 
філософії, з питань удосконалення навчального процесу у вузах (1957 – 1988). 
Тексти пропозицій, інформацій, виступів з питань розвитку охорони здоров’я, 
народної освіти та вдосконалення навчального процесу у вузах, з питань релігії 
та атеїзму. Рецензії та відгуки Петровського Г. І. на брошури, лекції, рефера-
ти, методичні посібники та інші видання. Рецензії та відгуки на праці Петров-
 сь ко го Г. І. Звіти та довідки про навчальну, наукову і громадську роботу (1965 
– 1990). Документи про зарубіжні та союзні зв’язки Петровського Г. І. (1969 
– 1989). Матеріали конференцій, семінарів різних рівнів, про участь Петровсь-
кого Г. І. у них. Список доповідей, повідомлень, виступів, наукових праць Пет-
ровського Г. І. (1957 – 1990). Статті та публікації Петровського Г. І. у пресі 
(1942 – 1989). Листування з органами влади та партійними органами, з науко-
вими установами, з колегами, редакціями газети «Зоря Полтавщини», журналів 
«Перець», «Крокодил», з друзями, рідними. Фото (1946 – 1990). 
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Рожко В. Є. 
Ф. Р-3441, 434 спр., 1961 – 2009 рр. Опис. Укр. мова. 
Рожко Володимир Євтухович, історик-архівіст, дійсний член Інституту дослідів 
Волині у Вінніпезі та представник його в Україні, Почесний доктор історії Ук-
раїнської православної церкви, публіцист, краєзнавець. Народився 5 грудня 
1940 року в селі Красноволя Цуманського (тепер Маневицького) району Волинсь-
кої області в селянській родині. Закінчив історичний факультет Луцького педаго-
гічного інституту ім. Лесі Українки (1967) та Волинську духовну семінарію (1999). 
З 1970 р. досліджував історію церкви на історичній Волині (монастирі, храми, 
ікони). Працював старшим науковим співробітником Волинського краєзнавчого 
музею (1970 – 1973). З червня 1973 р. Володимир Рожко – архівіст Державного 
архіву Волинської області. Зібрав і впорядкував кілька десятків фондів особового 
походження видатних волинян. Автор 51 публікації з архівної справи в журналах 
«Архіви України», «Советские архивы», наукових збірниках, періодичних видан-
нях Волинської, Рівненської, Тернопільської областей. Протягом багатьох років 
Володимир Рожко – кореспондент українських часописів «Свобода», «Українське 
православне слово», журналів: «Віра», «Патріархат», «Наш світ» (США), «Літо-
пис Волині», «Рідна нива», «Віра й культура», «Нові дні», «Вісник», «Гомін Ук-
раїни» (Канада), «Вільна думка», «Церква й життя», «Праця й життя» (Австралія), 
«Відомості», «Українська думка», «Визвольний шлях» (Лондон, Великобританія). 
Учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій. Ав-
тор праць з історії Української Православної церкви на Волині. Друкувався в 
журналах, наукових збірниках, газетах в Україні, США, Канаді, Австралії, Вели-
кобританії, Німеччині, Польщі, Росії. Автор понад тисячі статей з історії Волині, 
історичного краєзнавства, архівної справи, публіцистики, поезій, пісень, худож-
ніх творів. Активний учасник українського церковного життя на Волині, викладає 
джерелознавство у Волинській Духовній семінарії УПЦ КП. Співзасновник Нау-
кового товариства імені Митрополита Полікарпа, член редколегії органу товарис-
тва науково-популярного збірника «Волинський православний вісник». Почесний 
професор Волинського національного університету ім. Лесі Українки, здав до 
захисту роботу на здобуття наукового звання доктора теологічних наук з історії 
Української Православної Церкви на Волині. За заслуги у науково-дослідницькій 
праці, відродженні Помісної української церкви відзначений високими церковни-
ми та урядовими нагородами. 

Автобіографія, копії членського квитка та уповноваження, виданих 
Рожку В. Є. Інститутом Дослідів Волині у Вінніпезі як члену вказаної уста-
нови (1993), копія Диплома Почесного доктора історії Української Православ-
ної Церкви Волинської духовної академії Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, повідомлення про присудження грамоти почесного 
професора, внесення його книг до каталогів і фондів Конгресової бібліотеки 
США, документи про нагородження і відзначення (1966 – 2006), відеофільм 
про Володимира Рожка «Божа благодать» (1998), сценарій і звіт творчого вечо-
ра «З Вірою в серці» (2009). Рукописи публікацій з історико-краєзнавчої, архі-
во-краєзнавчої, публіцистичної тематики (1980 – 2009), виписки з першодже-
рел до історії краю (1985 – 1988, 1991 – 1995, 2000), рукописи поезій, пісень, 
книг. Машинописи статей, книг. Книги: «І потекла сторіками… Могили не 
можуть мовчати» (1994), «Древні святині Полісся» (1995), «Православні мо-
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настирі Полісся» (1996), «Чудотворні ікони Волині і Полісся» (1998), «Право-
славні монастирі глибокого Полісся» (1999), «Нарис історії Української Право-
славної Церкви на Волині» (2001), «Чудотворні ікони Волині і Полісся» (2002), 
«Духовні православні освітні заклади Волині Х – ХХ ст.» (2002), «Козацькі 
могили» (2003), «Українські православні святі історичної Волині ІХ – ХХ ст.» 
(2003), «Волинська Духовна семінарія» (2004), «Українське православне кни-
гописання і книгодрукування на Волині ХІ-ХХ ст.» (2005), «Рівненська Духов-
на семінарія» (2006), «Українське православне церковне мистецтво Волині (ІХ 
– ХХ ст.)» (2006), «Відродження Української Православної Церкви на Волині 
1917 – 2006 рр.» (2007). Історико-краєзнавчі нариси. «Хроніка подій на Во-
лині» та матеріали, зібрані до неї. Статті на релігійну тематику. Документи 
та інформації, зібрані Рожком В., про масові вбивства в’язнів Луцької тюрми 
(1988 – 1990), публікації Рожка В. у пресі з цього питання (1989 – 1991). Тези 
до наукових конференцій, матеріали конференцій (1991 – 2001, 2008), доку-
менти богословських науково-практичних конференцій (2007 – 2009). Публі-
кації про твори інших письменників. Спогади про голод 1933 року, зібрані у 
людей. Спогади отця Семена Говдія, подаровані Рожку В. Є. Періодичні ук-
раїнські та закордонні видання з публікаціями Рожка В. Є. та про нього (1970 
– 1996, 2001). Лекції з питань діловодства та архівної справи (1986 – 1992), 
публікації з досвіду роботи госпрозрахункової групи архіву. Монографії інших 
авторів з передмовами Рожка В. Є. Бібліографія збережених публікацій (1970 
– 1988). Бібліографічний покажчик про історика, архівіста, краєзнавця Рож-
ка В. «Ходіть, поки маєте світло…» (2009). Відгуки на його праці. Запрошення 
на урочистості та святкування, програми заходів (1989 – 2003), документи про 
співпрацю з Батуринським заповідником «Гетьманська столиця», документи 
про підготовку і проведення вечорів пам’яті церковнослужителів, про участь 
Рожка В. Є. у Всеукраїнській міжнародній християнській асамблеї (1998), у 
ювілейному Помісному соборі (2000), про заснування і діяльність Спілки за-
хисту прав людини на Волині (1990 – 1991). Листи українських письменників, 
поетів, художників, науковців-істориків, волинських та рівненських краєзнав-
ців, учасників дисидентського руху до Володимира Рожка (1972 – 2003). Лис-
ти з державних, наукових установ, видавництв (1988 – 2009). Листування з Ін-
ститутом Дослідів Волині і Товариством «Волинь» у Вінніпезі (Канада) (1990 
– 2009), листування з громадськими, культурно-освітніми, церковно-релігійни-
ми діячами української діаспори (1990 – 2009). Фото Рожка В. Є. 

Савицький М. Ф. 
Ф. Р-3141, 7 спр., 1971 – 1980 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Савицький Михайло Феліксович, художник, член Спілки художників СРСР. На-
родився 8 травня 1930 року в місті Луцьку в сім’ї робітника. З 1936 року до 
початку Великої Вітчизняної війни навчався в Луцькій школі № 8. Продовжив 
навчання у 1945 – 1948 рр. у залізничній середній школі № 9 у місті Ківерці. У 
1949 році вступив до Львівського училища прикладного мистецтва на факультет 
декоративного розпису, яке з перервою у навчанні (служба в лавах Радянської 
Армії) закінчив у 1956 році. Після закінчення навчання Міністерством культу-
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ри був направлений на роботу у Волинське обласне Товариство художників. У 
1961 році вступив до Українського поліграфічного інституту імені Івана Федо-
рова на факультет графіки, який закінчив у 1967 році. Після закінчення вузу 
експонувався на обласних та республіканських виставках. Творчий діапазон: 
плакат, книжкова та станкова графіка. У його доробку – поліські пейзажі, архі-
тектурні пам’ятки, портрети видатних волинян, письменників, поетів, героїв ре-
волюційної боротьби, ілюстрації до творів Лесі Українки. У свій час був членом 
художньої ради майстерень, членом художньої ради при обласному управлінні 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. У 1977 році прийнятий у 
члени Спілки художників СРСР. 

Автобіографія (1980). Каталог персональної виставки творів художника 
(1973). Фото картин із серій: «Завжди напоготові», «Гімн Вітчизні» (1971), «Во-
линські краєвиди і її люди» (1972 – 1973), «Велика Вітчизняна війна» (1973). 
Фото картин, які демонструвались на обласних виставках. 

Сидор І. М. 
Ф. Р-3353, 21 спр., 1973 – 1994 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Сидор Іван Миколайович, заслужений лікар України. Народився 31 січня 
1942 року в селі Грозево Старосамбірського району Львівської області в се-
лянській сім’ї. У 1957 році закінчив Грозевську семирічну школу. До 1961 року 
працював у колгоспі. Після демобілізації з армії протягом 1964 –1967 років – 
робітник вагоноремонтного заводу в місті Стрий. Одночасно навчався в Стрий-
ській середній загальноосвітній школі робітничої молоді, яку успішно закінчив 
1966 року. У 1967 – 1973 рр. навчався на лікувальному факультеті Львівського 
державного медичного інституту. З серпня 1974 р. по травень 1977 р. Сидор І. М. 
працював за направленням лікарем-терапевтом у Луцькій центральній районній 
лікарні, з 1 травня 1977 р. по грудень 1981 р. – заступником головного лікаря 
Волинської обласної лікарні. У грудні 1981 р. призначений на посаду заступни-
ка завідуючого зі спецроботи Волинського обласного відділу охорони здоров’я, 
а з лютого 1983 р. – на посаду головного лікаря Волинської обласної лікарні. У 
1990 році його обрано депутатом Верховної Ради Радянського Союзу. У 1992 р. 
був удостоєний звання Заслуженого лікаря України. Сидор І. М. – учасник чис-
ленних науково-практичних конференцій, автор статей, книг з питань організа-
ції охорони здоров’я на Волині. 

Автобіографія (1992). Копії диплома, посвідчення про закінчення 
Львівського державного медінституту, про присвоєння почесного звання «За-
служений лікар України». Книга, буклети Сидора І. М. про передовий досвід 
роботи Волинської обласної лікарні за 1987 – 1988 роки. Доповідь Сидора І. М. 
на конференції (1994). Самозвіт головного лікаря Сидора І. М. за 1983 – 1985 
роки. Документи про обладнання новою лікувальною технікою обласної лікар-
ні (1991 – 1992). Листування і запити народного депутата СРСР Сидора І. М. 
з Верховною Радою СРСР, Радою Міністрів СРСР, Верховним Судом СРСР, 
Міністерством оборони СРСР, Міністерством охорони здоров’я УРСР, з облви-
конкомом та Луцьким міськвиконкомом з різних питань (1989 – 1991). Вітання 
Сидору І. М. з ювілеями. Фото про діяльність обласної лікарні, життя і діяль-
ність Сидора І. М. (1986 – 1991). 
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Симакович В. О. 
Ф. Р-3147, 114 спр, 1921 – 1973 рр. Опис. Укр. мова. 
Симакович Вадим Олексійович (1903 – 1969), український прозаїк, драматург, 
памфлетист, член Спілки письменників СРСР, Спілки журналістів СРСР. Наро-
дився 18 квітня 1903 року в с. Бахтині Муровано-Куриловецького району Він-
ницької області в селянській родині. В 1922 році, після закінчення Київського 
залізнично-будівельного технікуму, працював учителем, а згодом – завідував 
відділом культури Балтського райвиконкому на Одещині. Журналістську діяль-
ність розпочав з 1926 року в газеті «Червоний орач». 1932 року вийшла пер-
ша збірка віршів «Щоденний ритм». З 1946 по вересень 1954 року працював у 
рівненській газеті «Червоний прапор». У вересні 1954 року переїхав у Луцьк і 
працював у газеті «Радянська Волинь» до травня 1963 року. Член Спілки пись-
менників з 1959 року. Автор ряду романів, повістей, оповідань, віршів, нарисів, 
поем, гуморесок, памфлетів, п’єс. Персональний пенсіонер, громадський діяч. 
Помер 11 лютого 1969 року. 

Трудова книжка (1937 – 1963), профспілковий квиток (1946 – 1956), 
авторська картка Симаковича В. О. видавництва «Радянський письменник» 
(1953), посвідчення члена Спілки письменників України (1960). Рукописи і ма-
шинописи віршів, гуморесок, фейлетонів (1921 – 1931, 1941 – 1952). Рукописи 
і машинописи романів, повістей, п’єс, комедій, оповідань, поем, памфлетів, у 
тому числі романів «Маяки», «Креси в огні», «Зрада і хрест», повісті «Остання 
явка», п’єс «Зорі назустріч», «Чорна смуга», комедії «Справна цифра», пам-
флету «Духовні отці і їх вихованці». Літературно-критичні статті Симакови-
ча В. О., опубліковані в пресі (1962 – 1966). Документи про участь Симако-
вича В. О. у з’їздах, пленумах письменників України (1954, 1960, 1966); про 
роботу на посаді голови Волинського літоб’єднання (1965 – 1966). Газетні 
статті, нотатки, зібрані Симаковичем В. О. для написання своїх творів (1961 
– 1964). Статті про творчість Симаковича В. О. (1966), рецензії на його твори 
(1955 – 1968). Листування з видавництвами, друзями (1951 – 1969). Пам’ятні 
адреси з нагоди 60-річчя Симаковича В. О. (1963). Фото. 

Смирнова Г. М. 
Ф. Р-1207, 8 спр., 1954 – 1962 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Смирнова Ганна Максимівна, Герой Соціалістичної Праці. Народилась в 
1918 році в селі Жуків Марійської АРСР. У 1918 році сім’я переїхала у село 
Жабче Люблінського воєводства. У вересні 1939 року Смирнова Г. М. переїхала 
в місто Малин Житомирської області, де працювала робітницею-верстатницею 
на паперовій фабриці, потім – на лісопильному заводі в місті Цумань Волинської 
області. В період окупації працювала на різних роботах в селі Брище Луцького 
району. З 1944 по 1947 рік працювала в радгоспі «Більшовик» села Рокині Лу-
цького району. 1947 року вона вступила в колгосп імені Хрущова села Княгині-
нок цього ж району. З 1952 року працювала ланковою з вирощування цукрових 
буряків. За отриманий високий врожай цієї культури їй присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі «Серп і мо-
лот». Депутат Верховної Ради Союзу РСР. Неодноразова учасниця Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки. Активний лектор у колгоспах Луцького району, 
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на районних, обласних та республіканських нарадах, семінарах, конференціях з 
питань вирощування цукрових буряків. 

Грамота Комітету ради виставки передового досвіду в народному гос-
подарстві УРСР (1960), свідоцтво учасника Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки (1954), атестат про присвоєння звання майстра сільського господарс-
тва ІІ розряду (1955), Почесні грамоти виконкому Волинської обласної Ради 
депутатів трудящих, Луцького райкому КП України, посвідчення «Краща лан-
кова області» (1959). Тексти виступів Смирнової Г. М. та звіти про її робо-
ту як депутата Верховної Ради СРСР. Листи Смирнової Г. М. в редакції газет, 
офіційні листи з установ, листи виборців до неї. Вітальні телеграми, адресовані 
Смирновій Г. М. Нариси, газетні статті про життя і трудову діяльність Смирно-
вої Г. М. Фото Смирнової Г. М. і членів її ланки. 

Сміян П. К. 
Ф. Р-3211, 10 спр., 1932 – 1989 рр. Опис. Укр. мова. 
Сміян Петро Кіндратович (1918 – 2011), історик, доктор історичних наук, профе-
сор. Народився 13 січня 1918 року в місті Борзні на Чернігівщині в сім’ї селян. 
У 1933 році закінчив неповну середню школу, вступив на 3-й курс артемівського 
робітфаку. Із закінченням останнього вступив на історичний факультет Київсь-
кого педагогічного інституту. Після закінчення вузу у 1938 році був призначений 
асистентом Чернігівського педагогічного інституту. Протягом 1939 – 1941 років 
– аспірант кафедри історії Київського державного університету ім. Тараса Шев-
ченка. В листопаді 1943 року призначений завідуючим кафедри історії Ніжинсь-
кого державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. З жовтня 1944 року 
– старший викладач історії Київського педагогічного інституту. В січні 1946 р. 
захистив кандидатську дисертацію і був направлений у Київський державний 
університет на посаду доцента кафедри історії СРСР. У травні 1946 року очо-
лив кафедру історії народів СРСР Ужгородського державного університету. З 
вересня 1947 року – в. о. завідувача кафедри історії СРСР Львівського держав-
ного педагогічного університету. З вересня 1948 року – доцент кафедри історії 
СРСР Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя, з ве-
ресня 1949 року – доцент кафедри історії СРСР Красноярського державного пе-
дагогічного інституту. З серпня 1955 року – доцент кафедри історії Луцького 
державного педагогічного інституту (ЛДПІ) імені Лесі Українки, де викладав 
курси історії середніх віків і археології. З лютого по жовтень 1965 р. – заступник 
декана історико-філологічного факультету ЛДПІ ім. Лесі Українки. 25 травня 
1970 року при Київському університеті захистив докторську дисертацію. Пер-
ший на Волині доктор наук. 7 грудня 1973 року йому присвоєно вчене звання 
професора. З січня 1972 р. – професор кафедри історії СРСР і УРСР, з березня 
1980 р. – завідувач кафедри історії СРСР і УРСР, з вересня 1992 р. – професор 
кафедри історії слов’янських народів ЛДПІ ім. Лесі Українки. З липня 2000 року 
звільнений з посади професора кафедри історії слов’янських народів Волинсь-
кого державного університету ім. Лесі Українки за власним бажанням у зв’язку 
з виходом на пенсію. Відмінник народної освіти. Автор близько 100 наукових 
праць. Брав участь у написанні книг: «Нариси історії Волинської обласної пар-
тійної організації», «Історії міст і сіл УРСР» (Волинська область). Автор низки 
статей в «Українській радянській енциклопедії», «Енциклопедії історії Украї-
ни». Помер 12 травня 2011 року. 
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Автобіографія (1988). Копії дипломів, атестати, довідки про трудову 
діяльність на різних посадах, копія виписки із трудової книжки, інші (1932 
– 1988). Монографії «Революційний та національно-визвольний рух на Закар-
патті кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (1968), «Жовтнева революція і Закарпаття 
1917 – 1919 рр.» (1972); нарис «Ковель» (1968); статті «Т. Г. Шевченко на Во-
лині» (1961), «1812 рік на Волині» (1962). Методичні розробки «Визвольні 
походи армії Богдана Хмельницького на Волині» (1959). Рукописи публіка-
цій, спогадів Сміяна П. К., статті Сміяна П. К. у пресі (1946 – 1987). Рецензії 
на праці дослідників історії (1958 – 1984), рецензії істориків на книги Смія-
на П. К. (1964 – 1973). Програми студентських конференцій, наукового това-
риства, історико-краєзнавчих конференцій (1963 – 1988). Бібліографічний по-
кажчик публікацій науково-педагогічних працівників Луцького педагогічного 
інституту імені Лесі Українки (1980). Статті у пресі про Сміяна П. К. (1946 
– 1988). Фото. 

Стефанишин М. С. 
Ф. Р-3480, 13 спр., 1947, 1955 – 1960, 1963 – 1998, 2000 рр. Опис. Укр. 
мова. 
Стефанишин Мирослав Степанович, композитор, член Національної ліги ук-
раїнських композиторів, голова Волинської обласної організації композиторів. 
Народився 1 квітня 1927 року в селі Бовшів Галицького району Івано-Франківсь-
кої області. Трудову і творчу діяльність розпочав у Івано-Франківському музич-
ному училищі (1945 – 1949), де навчався на двох відділах: диригентсько-хоро-
вому та народних інструментів. Саме тут написав перші хорові твори на слова 
Лесі Українки – «Вечірня година» і «Давня весна», фортепіанні п’єси. У 1949 – 
1954 роках навчався у Львівській державній консерваторії. Після закінчення 
її розгорнув свою виконавську і творчу діяльність у Волинському народному 
хорі диригентом-хормейстром, композитором. З 1959 року працював завідува-
чем музичною частиною Волинського обласного музично-драматичного театру 
імені Т. Г. Шевченка, а згодом – зав. кафедрою музики у Луцькому педагогічно-
му інституті ім. Лесі Українки. З 1961 по 1974 рік очолював обласне об’єднання 
композиторів-аматорів Волині при обласному Будинку народної творчості. Ор-
ганізовував регулярне друкування кращих музично-пісенних творів, проводив 
творчі звіти волинських композиторів. З 1995 року – член Національної ліги ук-
раїнських композиторів, голова Волинської обласної організації композиторів. 
Автор близько 400 музично-пісенних творів на різну тематику, здійснив близько 
500 обробок, аранжувань та перекладень на різні ансамблі і хори українських 
народних пісень. Записав близько 1300 народних пісень і танців. Автор інфор-
мацій, статей, рецензій щодо проблематики культурного життя Волині. 

Копія Почесної грамоти Президії Верховної Ради України (1960), По-
чесної грамоти Волинської обласної Ради народних депутатів (1997), копія ві-
тального адреса з нагоди 70-річчя від дня народження (1997). Ноти музичних 
творів (рукописи, ксерокопії за 1947, 1960, 1966 – 1998 роки). Ноти пісень, на-
писаних і виданих на правах рукопису (1963 – 1965, 1968 – 1971). Збірки творів 
Стефанишина М. С.: «Пісенні узори» (1997), «Співає школа» (1997), «Пісня 
про Луцьк». Збірки музичних творів, у яких друкувалися пісні композитора 
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(1955 – 1979). Програми авторських концертів та концертів, у програмах яких 
виконувались твори Стефанишина М. С. (1958, 1960, 1969, 1987, 1997). Творча 
довідка (1996). Статті у пресі про Стефанишина М. С. (1964, 1970, 1987, 1997). 
Фото (1960, 1977). 

Струцюк Й. Г. 
Ф. Р-2487, 47 спр., 1952 – 2010 рр. Опис. Укр. мова. 
Струцюк Йосип Георгійович, поет, письменник, член Спілки письменників 
СРСР. Народився 17 липня 1934 року в селі Стрільці Грубешівського повіту в 
селянській родині. У жовтні 1944 року був депортований разом з батьками в 
село Новослобідку, що біля м. Запоріжжя. У червні 1946 року родина Струцю-
ків переїхала на Волинь, в село Глинище Рожищенського району. Навчався у 
Копачівській семирічній та Рожищенській середній школах. З вересня 1952 по 
червень 1953 рр. – навчався у Рожищенській вечірній середній школі робітничої 
молоді. У 1953 – 1958 рр. – студент історико-філологічного факультету Луцько-
го педінституту. Після закінчення вузу працює вчителем української літерату-
ри, географії та історії Білостоцької середньої школи Луцького району. 1960 – 
1961 рр. – науковий працівник Колодяжненського музею-садиби Лесі Українки; 
1961 – 1969 рр. – старший науковий працівник Волинського краєзнавчого му-
зею. Працював літпрацівником Луцької районної газети «Слава праці», газети 
«Молодий ленінець», старшим редактором Волинського обласного Будинку 
народної творчості, був керівником літературної студії «Лесин кадуб». У 1982 
– 1987 рр. – режисер Ківерцівської народної самодіяльної кіностудії «Джере-
ла», де створив близько 10 кінострічок, відзначених найвищими нагородами 
на республіканських, всесоюзних і міжнародних кінофестивалях та конкурсах. 
У 1990 році на першому засіданні ради його затверджено заступником голови 
Волинського громадсько-культурного товариства «Холмщина». Впродовж 1993 
– 1996 рр. – голова (пізніше референт) крайової організації Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. Дебютував збіркою «Освідчення» 
у 1965 році, у 1969 році вийшла друга збірка «Засвідчення», «Досвідчення» – у 
1982 р. Перша поетична книжка для дітей побачила світ у 1969 році. У твор-
чому доробку – понад 50 поетичних, прозових та драматичних творів. Автор 
слів ряду пісень. Першим удостоєний звання лауреата обласної літературно-
мистецької премії імені Агатангела Кримського (1992). Лауреат І Міжнародної 
літературної премії ім. Богдана-Нестора Лепкого, ряду інших літературних пре-
мій. З 1970 року – член Спілки письменників СРСР, з 10 червня 1993 р. – член 
Спілки письменників України. У 2009 році удостоєний звання «Заслужений діяч 
мистецтв України». 

Автобіографія (1987). Членські квитки, посвідчення, мандати. Диплом 
лауреата обласної літературно-мистецької премії ім. Агатангела Кримського 
(1992), нагороди (1970 – 2010). Рукописи та машинопис віршів, поем, п’єс, про-
зових творів. Рукописи та машинопис опублікованих і неопублікованих творів 
для дітей. Збірки поезій: «Терпкі сторінки» (1991), «Сторожові вежі» (1993), 
«По ту сторону тиші» (2000), «Віть розчахнутої блискавки» (2002), «Фарва-
тер» (2009). Драматична поема «Смерть Хмельницького» (1994). Машинопис 
та книга «Найкращій матері – смерть» (2003). Книги для дітей. Записники з 
творами поета (1951 – 1956, 1959 – 1985). Пісні, покладені на музику, з нотами 
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(1980 – 1982). Збірка вокальних творів на слова Й. Струцюка «Пісне, дзвени» 
(2009). Інші видані твори (1973 – 2010). Бібліографічний покажчик «Під кри-
лами зорі» (2008). Афіші творчих вечорів поета, запрошення, програми (1990 
– 1994). Листи від М. Бажана, Д. Павличка, М. Стельмаха про творчі доробки 
Струцюка Й. Г. (1966, 1968, 1982). Вітальні листівки. Фото (1952 – 2004). 

Федоров О. З. 
Ф. Р-3199, 6 спр., 1944 – 1988 рр. Опис. Укр., рос. мова. 
Федоров Олексій Захарович (1913 – 1970), полковник, голова Волинського обко-
му Добровільного товариства сприяння армії, авіації, флоту (ДТСААФ), Герой 
Радянського Союзу. Народився 22 березня 1913 року в селищі Кундрашов Сол-
тиковського району Саратовської області в сім’ї селянина. З 1935 по 1961 рік 
служив у лавах Радянської Армії. Пройшов шлях від солдата до заступника ко-
мандира з’єднання. Закінчив Академію Генерального штабу Збройних Сил. У 
роки Великої Вітчизняної війни командував ротою, батальйоном, полком. Брав 
участь в оборонних операціях радянських військ на півдні країни, Сталінград-
ській і Курській битвах, визволенні України, Польщі, розгромі ворога на тери-
торії Німеччини. За бойові відзнаки та бездоганну службу в Радянській Армії 
нагороджений орденами та медалями. Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 27 лютого 1945 року за взірцеве виконання завдання командування і прояв-
лену при цьому відвагу та героїзм присвоєно звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна і медалі «Золота зірка». З лютого 1964 року по бере-
зень 1970 року був головою Волинського обласного комітету ДТСААФ. Помер 
31 березня 1970 року. 

Автобіографія (1964). Особова справа, документи про присвоєння Федо-
рову О. З. звання Героя Радянського Союзу. Виписка з книги Румянцева Н. М. 
«Люди легендарного подвигу» (нарис про Федорова О. З.) (1968). Фотокопії 
нагород, особисті документи. Фото (1968 – 1972). 

Харчук Б. М. 
Ф. Р-3246, 26 спр., 1946 – 1997 рр. Опис. Укр. мова. 
Харчук Борис Микитович (1931 – 1988), письменник. Народився 13 вересня 
1931 року в селі Лози Збаразького району Тернопільської області в сім’ї селян. 
Закінчивши середню школу у Вишнівці, навчався на філологічному факультеті 
(російське відділення) Кременецького вчительського, пізніше педагогічного ін-
ституту (1950 – 1952), а з 1952 року – в Полтавському педінституті. Після закін-
чення вузу працював науковим співробітником Полтавського музею І. П. Кот-
ляревського. Пізніше переїхав до Києва, де працював у 1956 – 1959 роках 
інструктором ЦК ЛКСМ України, з 15 вересня 1959 року – редактором журналу 
для дітей «Малятко», згодом – відповідальним секретарем журналу «Знання та 
праця». З 1958 року – член Спілки письменників СРСР. У 1962 році закінчив 
Вищі літературні курси при літінституті ім. О. М. Горького в Москві. Деякий 
час працював на журналістській ниві. Заявив про себе у жанрі малої прози 
повістю «Йосип з гроша здачі» (1957). Починаючи з 1967 року, Харчук Б. М. 
неодноразово відвідує Волинь, тимчасово проживає у селищі Ратне, подорожує 
по селах Самари, Кортеліси, Тур. Побачене і пережите він зображає у відомих 
романах «Волинь», «Майдан», «Межі і безмежжя», повістях «Зазимки і весни», 
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«Два дні», «Теплий попіл», «Материнська любов», ряді інших, де змальовує во-
линську землю і її працьовитих людей. Його твори перекладені на російську, 
білоруську, вірменську, таджицьку, англійську, німецьку, іспанську мови. Помер 
16 січня 1988 року в місті Рига Латвійської РСР. 

Автобіографія (1952). Копії атестата зрілості, свідоцтва про народження, 
дипломів (1946 – 1954, 1989), виписки з трудової книжки, членського квитка 
члена Спілки письменників СРСР. Документи про першу дружину письмен-
ника Ісаєву Н. М. Інтерв’ю у пресі, взяте у Ісаєвої Н. М. (1991). Рукопис ро-
ману «Волинь», книга третя (1966), 2 примірники книги «Харчукова криниця» 
про творчий шлях Харчука Б. М. Документи науково-практичної конференції в 
Кременці, присвяченої творчості Харчука Б. М. (1996). Листи письменника до 
друзів-волинян (1961 – 1962). Листи доньки письменника до Рожка В. Є. (1988 
– 1989). Листи друзів до Харчука Б. М. Спогади матері, друзів про письмен-
ника (1989). Спогади Рожка В. Є. про зустріч з матір’ю письменника (1989). 
Спогади Михайлюка О. Г. «Я працював у Кременці» (1989). Статті у пресі про 
Харчука Б. М. (1990, 1991, 1994). Стаття Рожка В. Є. «Волинські дороги Бориса 
Харчука» (1989). Фото (1970 – 1991). 

Хведчук Л. В. 
Ф. Р-2793, 12 спр., 1966 – 1976 рр. Опис. Рос., укр. мови. 
Хведчук Леонід Володимирович, художник, член Спілки художників СРСР. На-
родився у 1936 році в селі Пасіка Грубешівського повіту Люблінського воєводс-
тва. З 1947 року проживає і працює на Волині. У 1968 році закінчив факультет 
графіки Українського інституту імені Івана Федорова у місті Львові. У його 
творчості переважає ліногравюра. Учасник виставок у Києві, Москві, Львові, 
Бресті. Його роботи експонувались на обласних і районних виставках. З 1974 
року – член Спілки художників СРСР. Художник художньої майстерні Рожи-
щенського районного будинку культури. 

Характеристика (1973), рецензія на дипломний проект Хведчука Л. В. 
(1968), довідки про участь Хведчука Л. В. у виставках (1971, 1972), запрошен-
ня на відвідання виставок, рекомендація про прийняття Хведчука Л. В. у члени 
Спілки художників СРСР. Документи про службову діяльність (1967 – 1976). 
Газетні статті Хведчука Л. В про розвиток образотворчого мистецтва в районі 
(1966 – 1969); статті про його творчість (1966 – 1975). Каталоги виставок, у 
яких брав участь Хведчук Л. В. (1970, 1972), і персональної виставки (1973). 

Царук Я. В. 
Ф. Р-3494, 16 спр., 1965 – 1971, 1986 – 2008 рр. Опис. Укр. мова. 
Царук Ярослав Васильович, краєзнавець, громадський кореспондент Володи-
мир-Волинської районної газети «Слово правди», член редколегії видання «Во-
линська область. Реабілітовані історією». Народився 6 березня 1934 року в селі 
Заболоття Володимир-Волинського району в сім’ї селянина. Після закінчення 
школи у 1953 році працював завідуючим Стенжаричівським сільським клубом. 
З вересня 1957 року по травень 1958 року працював робітником очисного за-
бою на шахті № 4 м. Нововолинська. З вересня 1958 року по серпень 1959 року 
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навчався в школі ФЗН хлібопечення в м. Львові. Після закінчення працював 
майстром-бригадиром на хлібзаводі. У 1966 році призначений начальником 
військового хлібзаводу. З цієї посади звільнений у запас в червні 1977 року як 
пенсіонер. З травня 1992 року по листопад 1995 року працював на посаді завіду-
ючого державним районним архівом м. Володимира-Волинського. Автор більше 
300 нарисів, які опубліковано в пресі. Лауреат обласної премії імені Миколи 
Куделі. 

Автобіографія (2002). Довідки, копії: розпорядження Волинської обл-
держадміністрації про оголошення подяки Царуку Я. В., посвідчень. Запро-
шення до участі в різнопланових заходах. Нагороди. Рукописи статей на 
краєзнавчу тематику (1992 – 1994). Спогади жителів Володимир-Волинського, 
Іваничівського, Локачинського, Любомльського районів про події, які відбу-
валися в районах протягом 1939 – 1952 рр., записані Ярославом Царуком у 
1989 – 2008 рр. Статті, надруковані Царуком Я. В. у пресі (1986, 2004 – 2007). 
Перелік статей, що друкувались. Листування Ярослава Царука з президентами 
України Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком, органами обласної влади, Во-
додимир-Волинською міськрадою, академіком Ярославом Ісаєвичем, професо-
ром Володимиром Сергійчуком, краєзнавцями Миколою Куделею і Григорієм 
Гуртовим про краєзнавчу роботу (1986, 1990 – 2007). 

Чернецький І. І. 
Ф. Р-3301, 10 спр., 1977 – 1995 рр. Опис. Укр. мова. 
Чернецький Іван Іванович – поет, прозаїк. Член Спілки письменників України. 
Народився 23 грудня 1935 року в селі Злоєць на Холмщині в селянській сім’ї. У 
1945 році з родиною переїхав в Україну, в Херсонську область, в 1946 р. – на Во-
линь. У 1954 році закінчив Луцьку середню школу № 1, в 1959 році – історико-
філологічний факультет Луцького педінституту ім. Лесі Українки. В інституті 
розпочав серйозно займатись літературною творчістю. Вчителював на Одещині 
і Волині, працював у Волинському краєзнавчому музеї та Луцькій міськраді, 
в обласній організації Товариства книголюбів. Перші вірші Івана Чернецького 
побачили світ ще в 1957 році зі сторінок газет, а потім літературного альмана-
ху «Волинь» і колективної збірки «Яблуневий цвіт». Дебютував поет книжкою 
«Заручини» (1969). Автор збірок «Зелені хатинки» (1978), «Двоколос» (1980), 
«Зірниці» (1985), «Переклик» (1988), «Сльоза» (1997), книги прози «Допишу за-
втра…» (2004). У співавторстві з Йосипом Струцюком підготував довідник «Ко-
лодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки». Член Спілки 
письменників України з 1981 року. Загалом у творчому доробку – 15 книжок 
поезії та прози, 6 із них – для дітей. Лауреат обласної Літературно-мистецької 
премії імені Агатангела Кримського (2000). Окремі твори перекладені російсь-
кою, білоруською, польською мовами. 

Автобіографія (1988). Картка про успішність, поведінку та відвідування 
учня 3-го класу Воротнівської школи, характеристика учня 10-б класу серед-
ньої школи № 1 міста Луцька Чернецького І. І., посвідчення члена товариства 
української мови, мандати делегата Х з’їзду письменників України, делега-
та республіканської конференції Добровільного товариства любителів книги 
тощо. Документи про роботу поета в товаристві книголюбів. Запрошення на 
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ювілейні вечори, інші заходи (1989 – 1992). Подяка, почесні грамоти. Рукописи 
поезій (1989, 1994 – 1995). Збірка поезій «Зірниці» (1985). Список публікацій 
поезій (1988). Стаття Чернецького І. І. «Пам’ятати повсякчасно» у пресі та від-
гуки на неї. Листи до Чернецького І. І. Вітальні листівки. Фото (1978 – 1987). 

Чорнокнижний Г. П. 
Ф. Р-3010, 6 спр., 1950 – 1993 рр. Опис. Укр. мова. 
Чорнокнижний Григорій Петрович (1915 – 1992), художник, член Спілки ху-
дожників СРСР. Народився у 1915 році. Закінчив Харківський державний ін-
ститут за спеціальністю живопис. Працював у Волинських майстернях худож-
нього фонду УРСР. Натюрморти, пейзажі, портрети, монументальний живопис 
– коло його улюблених жанрів. Учасник обласних і республіканських виставок. 
Автор відомих картин «Натюрморт з кухлем» (1967), «Весна» (1974). Помер у 
1992 році. 

Ескізи і замальовки до рельєфів фойє Волинського українського музич-
но-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, будинків культури в м. Луцьку, 
селі Переспа Рожищенського району, до панно в приміщенні Ковельського де-
ревообробного комбінату, вокзалу м. Еліста (1950 – 1973). Стаття у пресі про 
творчість Чорнокнижного Г. П. 

Шапов А. Д. 
Ф. Р-3198, 16 спр., 1961 – 1988 рр. Опис. Укр. мова. 
Шапов Анатолій Данилович (1927 – 1989) – художній керівник заслуженого ан-
самблю пісні і танцю УРСР «Колос» Торчинського будинку культури, заслуже-
ний працівник культури Української РСР, самодіяльний композитор. Народився 
1 квітня 1927 року в селі Шепель Луцького району в сім’ї селянина. У 1960 році 
закінчив Торчинську середню школу, у 1976 році – Луцьке культосвітнє учи-
лище. З 1951 року – керівник самодіяльного народного заслуженого ансамблю 
пісні і танцю УРСР «Колос» Торчинського будинку культури. Самодіяльний 
композитор. Помер 26 березня 1989 року. 

Автобіографія (1988). Особовий листок з обліку кадрів, характеристи-
ки, документи про представлення до нагородження (1968 – 1987). Ноти пісень, 
написаних Шаповим А. Д. (рукописи). Програми творчих звітів, афіші ансам-
блю «Колос», відгуки на концерти ансамблю (1958 – 1974). Указ Президії Вер-
ховної Ради УРСР про нагородження ансамблю «Колос» Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР. Статті у пресі про ансамбль «Колос» і його керівника 
(1961 – 1988). Фото про перебування «Колоса» за кордоном та в Україні (1962 
– 1987). 

Шафета П. Г. 
Ф. Р-3191, 38 спр., 1948 – 1996 рр. Опис. Укр. мова. 
Шафета Полікарп Гервасійович (1935 – 1996) – Заслужений журналіст України, 
головний редактор обласної незалежної громадсько-політичної газети «Волинь». 
Письменник, публіцист і дослідник історії рідного краю. Народився 27 грудня 
1935 року в селі Дубове Ковельського району в селянській сім’ї. 1954 року за-
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кінчив середню школу № 3 імені Лесі Українки в м. Ковелі. 1959 року закінчив 
факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Фран-
ка, з цього часу розпочав трудову діяльність на посаді літературного працівника 
редакції обласної газети «Радянська Волинь». Пізніше працював завідуючим 
відділом, заступником, першим заступником редактора, а з січня 1971 року і 
впродовж 25 років – головним редактором газети. Автор багатьох публіцис-
тичних статей, нарисів, ряду відомих книг. Лауреат республіканських премій. 
Неодноразово обирався депутатом обласної Ради народних депутатів. 25 років 
очолював обласну організацію Спілки журналістів України. Помер 28 листопа-
да 1996 року. 

Копія посвідчення про присвоєння почесного звання Заслуженого жур-
наліста УРСР Шафеті П. Г., особисті документи Шафети П. Г. (1948 – 1956, 1984 
– 1986). Нагороди. Рукопис і типографський примірник документальної повісті 
«Обком очима редактора» (1993), типографські примірники роману «Вчораш-
ні рани» (1989), детективу «Пістолет від Бандери» (1994), книги «Волинь» 
(1983). Статті Шафети П. Г. в газеті Львівського університету (1956, 1958), у 
вітчизняній пресі, зарубіжних газетах і тижневиках (1962, 1967, 1982). Рецензії 
на рукописи творів «Вчорашні рани», «Обком очима редактора». Документи 
про участь Шафети П. Г. у роботі з’їздів Спілки журналістів СРСР і УРСР (за-
прошення, мандати, програми з’їздів) (1971, 1982, 1987, 1991), ХХVІІІ з’їзду 
КПРС, ХХVІІІ з’їзду Компартії України, науково-теоретичних конференціях, 
нарадах, міжнародних зустрічах журналістів (1964 – 1986). Записи та докумен-
ти про перебування Шафети П. Г. у США з групою журналістів (1989). Доку-
менти про зустріч Шафети П. Г. з Президентом України Кравчуком Л. М. (1993 
– 1994). Листи Олеся Гончара, Віталія Коротича, Миколи Куделі, української 
діаспори до письменника. Вітальні листівки з урядовими нагородами. Листи 
про творчість Шафети П. Г. Листи Шафети П. Г. Фото: зустріч з Косачем Ю. М. 
– племінником Лесі Українки; піаністом Святославом Ріхтером; письменником 
Віталієм Коротичем (1963 – 1987), ряд інших. 

Шингур В. І. 
Ф. Р-3009, 20 спр., 1963 – 1978 рр. Опис. Рос. мова. 
Шингур Віктор Іванович (1939 – 2008) – художник, член Спілки художників 
СРСР. Народився 23 липня 1939 року в селі Чапаївка Полочівського району За-
порізької області. У 1954 – 1958 роках навчався в Київській художній школі ім. 
Т. Г. Шевченка, в 1959 – 1964 роках – на факультеті живопису Київського худож-
нього інституту. Після закінчення навчання був направлений на роботу в Черка-
си, однак добровільно поїхав на Волинь і з 1964 року працював у Волинських 
майстернях художнього фонду УРСР м. Луцька. Головним жанром творів Шин-
гура В. І. є декоративно-монументальний живопис. На виставках експонує тво-
ри станкового живопису і графіки. Член Спілки художників СРСР з 1971 року. 
Член Спілки художників Волині. Помер у 2008 році. 

Автобіографія (1980). Додатки до облікової картки члена Спілки худож-
ників СРСР. Фото картин, ескізів фрагментів картин, панно (1963 – 1977). Ка-
талоги виставок «Молоді художники Волині» (1973 – перша обласна виставка) 
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і в містах Хелм, Замостя (1978). Перелік творчих робіт, виконаних Шингу-
ром В. І. на Волині. Вірші Шингура В. І. Фото. 

Штинько В. С. 
Ф. Р-3383, 8 спр., 1979 – 1993 рр. Опис. Укр. мова. 
Штинько Валентина Сергіївна – поет, журналіст. Народилась 23 лютого 
1953 року в селищі Локачі Волинської області. У 1970 році закінчила Затур-
цівську середню школу. Після закінчення філологічного факультету Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка працювала кореспондентом Лока-
чинської районної газети «Колгоспна правда», багатотиражної газети заводу 
«Львівприлад», старшим лаборантом кафедри теорії і практики радянської пре-
си Львівського державного університету імені І. Франка. Наприкінці 1982 року 
переїхала до Луцька і з того часу працює в обласній газеті «Волинь» (колишня 
«Радянська Волинь») кореспондентом, зав. відділом, редактором відділу націо-
нального відродження. Член Спілки журналістів України. У 1992 році вийшла 
перша збірка поезій «Тінь сльози». З лютого 1993 року Штинько В. С. – член 
Спілки письменників України. 

Автобіографія (1993). Копії дипломів про навчання в Київському де-
ржавному університеті (1975) та Київському інституті політології і соціально-
го управління (1991). Грамоти. Типографський примірник (1992) і редакційний 
висновок на рукопис поетичної збірки «Тінь сльози», літературний збірник 
«Світязь» з поезіями Валентини Штинько (1991). Публікації Штинько В. С. у 
пресі (1982 – 1992). Рецензія на рукопис збірки «Незабудки для сина». Листи 
Івана Гнатюка, Ніни Вірченко, Віктора Соколюка до поетеси. Листування з ви-
давництвами. Фото (1985 – 1993). 

КОЛЕКЦІЇ

Колекція документів виборчої кампанії Президента України 
2004 року та Помаранчевої революції
Ф. Р-3519, 40 спр., 2004 – 2005 рр. Опис. Укр. мова. 
Колекція створена після бурхливих подій листопада-грудня 2004 р., пов’язаних з 
виборами Президента України, які увійшли в історію як Помаранчева революція. 

Передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, брошу-
ри, листівки, календарі, газети, плакати. Протоколи зборів засідань Волинсь-
кого обласного та міськрайонних відділень Комітету Національного порятун-
ку. Рішення обласної, районних, міських, селищних та сільських рад області 
«Про суспільно-політичну ситуацію, що склалася в області та державі після 
проведення повторного голосування з виборів Президента України 21 листопа-
да 2004 року». Вірші мешканців Волинської, Львівської, Рівненської областей, 
присвячені виборам Президента України. Записки жителів, працівників підпри-
ємств, установ, організацій, викладачів, учителів, студентів, учнів навчальних 
закладів області, зібрані на Театральному майдані міста Луцька на підтримку 
кандидата на пост Президента України Віктора Ющенка. 
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Колекція документів з виборів народних депутатів України 
2002, 2006, 2007 рр.
Ф. Р-3520, 98 спр., 2002, 2006, 2007 рр. Опис. Укр. мова. 

Зібрана архівістами під час передвиборних кампаній. Містить передвиб-
орні програми, брошури, листівки, газети, календарі, символіку з логотипами 
виборчих партій, блоків, об’єднань з виборів депутатів до Верховної Ради Ук-
раїни, Волинської обласної і міської рад та Луцького міського голови. Доку-
менти сформовані у справи за партійною ознакою. 

Перші громадсько-політичні формування Волині 
періоду становлення державності України
Ф. Р-3500, 20 спр., 1989, 1994, 1996 – 1997, 1999 – 2000, 2002 – 2003, 
2009 рр. Опис. Укр. мова. 
Головним підсумком політичного життя в Україні на кінець 1988 р. стало по-
ширення ідеї створення широкого демократичного руху, що об’єднував би всі 
розрізнені екологічні, культурологічні, історичні та політичні групи. 

Документи (розпорядження, протоколи, звернення та ін.) про роботу 
Волинської регіональної організації Народного Руху України за перебудову, 
районних осередків, про роботу Волинського товариства Лева, Волинської 
організації Демократичної партії України. Збір підписів: проти спорудження 
заводу «Іскра», проти розбудови Ровенської АЕС, на підтримку альтернатив-
ного проекту закону про вибори до органів народовладдя. Виступи першого 
голови Народного Руху на Волині Михайла Тиского, голови депутатської групи 
«Демократичний блок» Євгена Шимоновича. Книга Михайла Тиского «Вес-
на тривог і надій» (1999). Спогади Ігоря Семенюка – голови Народного руху 
України Координаційної Ради м. Нововолинська (до 20-річчя Народного Руху 
України). 

Колекція спогадів з історії Волинського краю
Ф. Р-1261, 214 спр., 1944 – 1946,1959, 1963 – 1982, 1984 – 1985, 1987 
– 1991, 2002 – 2003, 2007 – 2008 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
Фонд започатковано в 1959 році. 

У колекції зібрані спогади учасників революції 1917 року та грома-
дянської війни, членів Комуністичної партії Західної України (КПЗУ), депу-
татів Народних Зборів Західної України. Документи висвітлюють політичне 
та економічне становище населення на західно-українських землях у період 
1917 – 1939 років. Фонд наповнюють спогади учасників та ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, зокрема генерал-лейтенанта Баранова В. К., генерал-лей-
тенанта Вашурина П. С., полковника Волкова М. І. (спогади про звільнення 
міста Луцька від німецької окупації, лютий 1944 р.), генерал-майора Дани-
левського Ф. С. (про звільнення міста Володимира-Волинського, 1944 р.); 
спогади військовослужбовців про перші бої на волинській землі з ворогом 
(червень 1941 р.). Окрему групу складають спогади учасників партизансь-
кого руху та підпілля, які діяли на Волині в роки окупації, про боротьбу 
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народних месників у Камінь-Каширському, Ковельському, Любешівському, 
Любомльському та інших районах. Серед документів є списки партизан та 
характеристики на окремих учасників партизанського руху, довідки і звіти 
про бойові операції партизанських загонів, їх участь у звільненні населених 
пунктів Волинської області від нацистських загарбників (1944). Фонд міс-
тить також спогади жителів області про відлуння голоду на Україні в 1932 
– 1933, 1946 – 1947 рр., про українсько-польський конфлікт періоду Другої 
світової війни (1939 – 1945). 

Обласна редакційна колегія по підготовці і написанню «Історії міст 
і сіл Волинської області» Головної редакції колегії «Історії міст і сіл 
Української РСР», м. Луцьк
Ф. Р-2097, 201 спр., 1962 – 1970 рр. Описи. Рос., укр. мови. 
Створена відповідно до постанов Центрального Комітету Компартії України від 
29 травня 1962 р. та бюро Волинського обкому Компартії України від 8 червня 
1962 р. для координації роботи, надання допомоги в опрацюванні підготовлених 
партійними та міськими комісіями нарисів. 
Припинила діяльність у 1970 р. у зв’язку з виходом у світ тому «Волинська об-
ласть» у виданні «Історія міст і сіл Української РСР». 

Постанови, директивні вказівки, методичні рекомендації Головної редак-
ційної колегії «Історії міст і сіл Української РСР». Протоколи засідань облас-
ної редакційної колегії. Постанови бюро райкомів партії і райвиконкомів про 
затвердження районних комісій. Списки членів комісії. Плани роботи. Інфор-
мації, доповідні записки про стан підготовки матеріалів до видання тому. Зві-
ти наукових працівників. Гранки, верстки тому «Історії міст і сіл Волинської 
області». Рецензії на нариси тому. Документи (виписки з документів, довідки, 
фотодокументи та ін.) зібрані під час написання нарисів про історію міст і сіл 
Волинської області. Нариси, довідки про історію міст і сіл області. 

Нариси з історії міст і сіл Волинської області, м. Луцьк
Ф. Р-1270, 13 спр., 1963 – 1964, 1991, 1994 рр. Описи. Рос., укр. мови. 

Колекція документів, зібрана архівістами області. Містить нариси, довід-
ки, спогади про історію міст і сіл Волинської області. 

Знатні люди Волинського краю
Ф. Р-3190, колекція, 202 спр., 1926 – 2005 рр. Описи. Укр. мова. 
У фонд включені документи про людей, відомих на Волині та за її межами:
Ариванюк І. І. (1948 р. н.), заслужений майстер народної творчості Українсь-
кої РСР
ф. Р-3190, оп. 2, 8 спр., 1967, 1971 – 1985 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи, каталоги виставок творів народних майс-
трів Волині (1971, 1975). Документи про виробничу і громадську діяльність. 
Перелік статей у пресі про творчі доробки. Нагороди (1968 – 1989), фото Ари-
ванюка І. І. (1978 – 1984). 



694

Державний архів Волинської області

Башняк В. В. (1949 – 2001), кандидат медичних наук
ф. Р-3190, оп. 9, 11 спр., 1969, 1973 – 1975, 1978 – 1989, 1993, 1997, 2000 рр. Укр. 
мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Нагороди. Автореферат і дисертація (1984). 
Списки наукових праць за 1979 – 1987 рр. Рацпропозиції (1978 – 1983). Рукопи-
си книг та книги. Статті Башняка В. В. з досвіду роботи у періодичних виданнях 
(1989). Фото (1983 – 1987, 1997). 

Гричишніков В. І. (1947 р. н.), заслужений працівник профтехосвіти УРСР
ф. Р-3190, оп. 21, 3 спр., 1966 – 1989 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Документи про трудову діяльність. Список статей, опублікова-
них у пресі про Гричишнікова В. В. Нагороди. Фото. 

Гуменюк Н. П. (1950 р. н.), поетеса
ф. Р-3190, оп. 20, 1 спр., 1992 р. Опис. Укр. мова. 
Книга «Країна світла». 

Данилюк В. О. (1966 р. н.), журналіст, науковий консультант редакційно-видав-
ничої групи «Реабілітовані історією. Волинська область»
ф. Р-3190, оп. 25, 6 спр., 1981 – 1996 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Книга «Вірити занадто боляче… Волинь: 
хроніка подій 1939 – 1944 років». Газетні публікації. Фото Данилюка В. О. 

Кажан Г. В. (1948 р. н.), артистка, з 23 грудня 1997 року – заслужена артистка 
України
ф. Р-3190, оп. 15, 17 спр., 1955 – 2005 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Нагороди. Сценарій вистави, програми 
вистав, моновистав за участю Галини Кажан. Афіші концертів артистки. Пуб-
лікації Кажан Г. В. і про неї у пресі. Листи, поштівки, вірші, адресовані Галині 
Кажан. Фото. 

Корсак І. Ф. (1946 р. н.), журналіст, письменник
ф. Р-3190, оп. 22, 4 спр., 1975 – 1991 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія, твори, фото. 

Корчев М. С. (1910 – 1996), комісар партизанського з’єднання Бегми В. А., по-
чесний громадянин міста Луцька, персональний пенсіонер
ф. Р-3190, оп. 7, 5 спр., 1936, 1943 – 1944, 1962, 1965, 1971, 1980, 1983, 1988 рр. 
Опис. Укр. мова. 
Особова справа. Спогади про бойові дії при звільненні м. Луцька в 1944 р. 
(1962). Статті про партизанський рух на території Волині (1962, 1988). Доку-
менти про роботу з військово-патріотичного виховання молоді (1968 – 1986). 
Копії нагород. Фото (1936 – 1983). 

Кость Волиняка (Мандзюк Ф. Г.) (1951 р. н.), гуморист
ф. Р-3190, оп. 17, 1 спр., 1992 р. Опис. Укр. мова. 
Книги Костя Волиняки «Хапайте і читайте», «Синдром дефіциту». 

Криштальський А. А. (1969 р. н.), журналіст, поет, громадський діяч
ф. Р-3190, оп. 24, 12 спр., 1989 – 1993, 1996, 1998 – 2000 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Книги, публікація в газеті. Фото. 
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Кузьменко В. І. (1937 р. н.), поет
ф. Р-3190, оп. 19, 2 спр., 1992, 1994 рр. Опис. Укр., рос. мови. 
Твори поета. 

Кухтюк А. А. (1959 р. н.), музикант, лауреат конкурсу виконавців на народних
інструментах
ф. Р-3190, оп. 4, 4 спр., 1973 – 1987, 1989 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Програми концертів. Фото Кухтюка А. А. 
(1973 – 1986). 

Левчанівська І. О. (1913 – 2011), фотокраєзнавець, лауреат фестивалю слайд-
фільмів
ф. Р-3190, оп. 12, 29 спр., 1926, 1935 – 1936, 1944 – 1996, 2001 рр. Опис. Укр. 
мова. 
Особисті документи. Нагороди. Минуле і сучасне міста Луцька у фото (1956 
– 1988). Спогади про Луцьк, відзначення Шевченківських роковин у 20 – 30-х 
роках ХХ століття в м. Луцьку; про навчання в Луцькій гімназії, педагогічну 
діяльність письменників Ярослава Галана, Модеста Левицького в українській 
гімназії м. Луцька у 20 – 30-х роках ХХ століття), про Олену Пчілку, Юрія Ко-
сача, Олену Левчанівську, про місцепроживання Лесі Українки в м. Луцьку, про 
одяг волинян у 20 – 30-ті роки ХХ ст., про великодні вірування та звичаї. Ук-
раїнські народні пісні 20 – 30-х років, записані І. Левчанівською з пам’яті. До-
кументи про вшанування пам’яті матері І. Левчанівської. Книга І. Левчанівської 
«Згадалося мені» (2001). Статті у пресі про Левчанівську І. О. 

Миронченко А. Н. (1939 р. н.), майстер художньої різьби по дереву, заслужений 
майстер народної творчості УРСР
ф. Р-3190, оп. 1, 3 спр., 1970, 1973 – 1974, 1979, 1986 рр. Опис. Укр. мова. 
Особисті документи, нагороди, статті в пресі про Миронченка А. Н. 

Павленко Г. І. (1947 р. н.), відмінник народної освіти УРСР
ф. Р-3190, оп. 11, 14 спр., 1961 – 1988 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Спогади. Нагороди. Наукові доробки. На-
родні пісні, легенди, записані Павленком Г. І. у 1966 – 1980 рр. Фото. 

Панасюк О. С. (1906 – 1980), Герой Соціалістичної Праці, голова колгоспу 
ім. Кірова с. Бобли Турійського району Волинської області
ф. Р-3190, оп. 14, 2 спр., 1958 – 1981, 1991 рр. Опис. Укр. мова. 
Біографічні документи. Спогади дочки. Фото (1963 – 1981). 

Простопчук В. В. (1952 р. н.), поет, журналіст
ф. Р-3190, оп. 16, 11 спр., 1955 – 1998, 2001 – 2003 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Збірки поезій, сатири і гумору. Примірники книг В. Простопчу-
ка. Нагороди. Фото. 

Сидорчик І. С. (1955 р. н.), поет
ф. Р-3190, оп. 18, 1 спр., 1992 р. Опис. Укр. мова. 
Книга поезій «Сповідь любов’ю». 

Сподарець Г. М. (1925 р. н.), заслужена вчителька УРСР
ф. Р-3190, оп. 8, 8 спр., 1954 – 1988 рр. Опис. Укр. мова. 
Особова справа, нагороди. Реферати, методичні розробки з питань економіки; 
формування світогляду учнів (1974, 1976 – 1977). 
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Стаднюк Ю. В. (1963 р. н.), майстер спорту СРСР з важкої атлетики
ф. Р-3190, оп. 5, 2 спр., 1986 – 1987 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Нагороди. 

Фещак В. В. (1928 – 1995 рр.), заслужений учитель УРСР
ф. Р-3190, оп. 13, 8 спр., 1955 – 1986, 1988 – 1989, 1995 рр. Опис. Укр. мова. 
Спогади про педагогічну діяльність. Нагороди. Підручник «Українська літера-
тура для 9-го класу» (1982) та посібник для вчителів «Українська література в 
9 класі» (1985), співавтором яких є Фещак В. В. Методичні розробки. Список 
друкованих праць за 1955 – 1985 роки. 

Чеб М. Ф. (1924 – 2005), багаторічний політв’язень радянських таборів, громад-
ський діяч
ф. Р-3190, оп. 23, 14 спр., 1951, 1953 – 1955, 1984, 1989 – 1993 рр. Опис. Укр. 
мова. 
Автобіографія. Документи про участь Чеб М. Ф. у заходах суспільно-політично-
го та національно-визвольного спрямування. 

Чуприна С. І. (1915 р. н.), самодіяльний художник
ф. Р-3190, оп. 10, 10 спр., 1953 – 1991 рр. Опис. Укр. мова. 
Автобіографія. Особисті документи. Нагороди. Каталоги виставок. Фотокопії 
картин (1953 – 1988). Пісні, записані Чуприною С. І. Спогади про відзначення 
Шевченківських свят у 1925 – 1939 рр. Статті в пресі про Чуприну С. І. Фото. 

Юдін В. В. (1914 – 1987), ветеран Великої Вітчизняної війни, почесний грома-
дянин міста Луцька
ф. Р-3190, оп. 3, 6 спр., 1958 – 1986 рр. Опис. Укр. мова. 
Спогади про бойові дії в роки війни. Копії документів про нагородження, наго-
роди, фото Юдіна В. В. 

Нариси про героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, 
передовиків народного господарства області
ф. Р-3190, оп. 6, 20 спр., 1950 – 1988 рр. Опис. Укр. мова. 

Нариси в газеті «Радянська Волинь» про Героїв Соціалістичної Праці, 
Героїв Радянського Союзу, передовиків виробництва. Особові справи, доку-
менти про представлення до нагородження. Бібліографія документів про Ге-
роїв Соціалістичної Праці, плакати з досвіду роботи передовиків народного 
господарства області. 

Волинське зарубіжжя
Ф. Р-3410, 142 спр., 1936 – 2006 рр. Описи. Укр., англ. мови. 
Фонд започатковано у 1994 році. До нього включені документи, що стосуються 
людей, які проживали на Волині, у свій час виїхали до США, Австралії. Долі 
цих людей тісно пов’язані з Волинським краєм:

Бойко Максим (1912 – 1998) – професор Індіанського університету США, біб-
ліограф, історик, письменник
Документи біографічного характеру (1936 – 1994, 1998). Рукописи праць, книги, 
статті про бібліографію Волині, волинезнавство у Північній Америці. Бібліогра-
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фічні покажчики, довідники, розроблені Максимом Бойком. Матеріали, зібрані 
Максимом Бойком, що стосуються розвитку незалежної України (1994 – 1997). 
Листування з установами (1991 – 1997), Степаном Радіоном, Пилипом Шайдою, 
земляками та друзями. 

Шайда Пилип – дійсний член Інституту Дослідів Волині, збирач і видавець 
українського фольклору, науковець, публіцист. Народився 3 квітня 1917 року в 
с. Горинка Кременецького повіту Волинської губернії. Проживає в США. 
Автобіографія. Рукописи праць, поезій, книги, збірки поезій, публікації в пресі 
Пилипа Шайди. Рукописи поезій, народних звичаїв, традицій, зібрані та впо-
рядковані Пилипом Шайдою (1947 – 2000). Рецензії на книги Пилипа Шайди. 
Документи про життя та громадську діяльність (1951 – 2002). Листування з гро-
мадськими організаціями, установами, колегами, науковцями, друзями. Нагоро-
ди (1948 – 1999). 

Тиравська Наталія – голова товариства волинян ім. Лесі Українки в Сіднеї, 
почесний професор Волинського Державного університету ім. Лесі Українки. 
Народилася 1924 року в м. Ківерці. Проживає в Австралії. 
Біографічна довідка. Документи з історії заснування та діяльності товариства 
волинян ім. Лесі Українки в Сіднеї (1992 – 1997). Документи про мистецьку, гро-
мадську діяльність Наталії Тиравської. Статті про Наталію Тиравську. Маши-
нопис її книги «Тріумф Української Терпсіхори» (1999). Тексти радіопрограм, 
підготовлених Наталією Тиравською на радіо у Сіднеї українською мовою (1979 
– 1989). Листи, адресовані Наталії Тиравській. Копії нагород (1970 – 1996). 

Колекція спогадів, документів та інших матеріалів 
про революційну боротьбу, участь трудящих Волині 
в громадянській та Великій Вітчизняній війнах, 
соціалістичному будівництві, 1945 – 1991 рр. 
Ф. П-597, 620 спр., 1947 – 1991 рр. Описи. Укр., рос. мови. 
За вказівкою Українського філіалу інституту Маркса – Енгельса – Леніна при 
ЦК ВКП(б) від 3 грудня 1945 року партархівам обкомів рекомендовано проводи-
ти роботу зі збору матеріалів про діяльність партійних організацій у дні війни, 
з обслуговування потреб фронту, з організації партизанського руху і партійного 
підпілля. Зібрані матеріали входили до фонду Волинського обкому партії. Пос-
тійно проводилося поповнення колекції спогадами учасників Великої Жовтне-
вої Соціалістичної революції і громадянської війни, колишніх членів Комуніс-
тичної партії Західної України, учасників партизанського руху і організаторів 
антифашистського підпілля в період Великої Вітчизняної війни. 
Згодом документи виділено в окремий фонд П-597 «Колекція спогадів, доку-
ментів та інших матеріалів про революційну боротьбу, участь трудящих Волині 
в громадянській та Великій Вітчизняній війнах, соціалістичному будівництві, 
1945 – 1991 рр.». 

Спогади учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і гро-
мадянської війни, колишніх членів КПЗУ, партизанів, підпільників, учасників 
визволення м. Луцька та області. Нариси про Героїв Радянського Союзу. Спис-
ки учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської вій-
ни, колишніх членів КПЗУ, учасників партизанського руху і антифашистського 
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підпілля на Волині, Героїв Радянського Союзу і кавалерів ордена Слави ІІІ сту-
пеня. Списки громадян, розстріляних нацистськими окупантами, та загиблих 
в роки війни і перші післявоєнні роки. Списки волинян – бійців інтербригад в 
Іспанії у 1936 – 1938 рр. Документи про населені пункти, знищені гітлерівськи-
ми загарбниками. Копії свідчень свідків про Володимир-Волинський концта-
бір для військовополонених, довідка УКДБ про табір. Звіти про бойову діяль-
ність підпільного Волинського обкому КП(б)У, комсомольських організацій, 
антифашистських груп і партизанських загонів у період Другої світової війни. 
Матеріали про початок Великої Вітчизняної війни, дії 5-ї армії на Волині, про 
звільнення м. Луцька і Волинської області від гітлерівських окупантів. Хроні-
ка партизанського руху на Волині. Матеріали зустрічей колишніх партизанів 
Волині у післявоєнні роки. Історична довідка про м. Луцьк. Документи про 
будівництво житла і об’єктів соціально-культурного призначення на Київщині 
після аварії на ЧАЕС. Альбоми фотографій партизанів з’єднання двічі Героя 
Радянського Союзу Федорова А. Ф. Фотоальбоми про будівництво с. Волин-
ського на Київщині, про святкування на Волині 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, про перебування на Волині делегації Білоруської РСР у дні літера-
тури і мистецтва Білорусії на Україні. 

Спогади учасників національно-визвольних змагань
Ф. 3562, 5 спр., 1992, 1997, 2007, 2009 рр. Опис. Укр. мова. 
Фонд започатковано у 2009 році. 

Спогади Галини Самчук, Бориса Фарини, Катерини Книшик, Ярини Ба-
ран, Олександри Веремейчик, Теодора Варави, Степана Новицького про діяль-
ність ОУН, УПА на Волині. 
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ОРГАНІЗАЦІЇ

Фотодокументи

Станом на 1 січня 2011 р. в держархіві області зберігалося 30510 од. обл. за 1917 
– 2009 рр. Систематичний прийом фотодокументів на державне зберігання ве-
деться з 1959 р. Основні джерела комплектування – редакції обласної, міських і 
районних газет, приватні особи. 
Використовуються при підготовці телепередач з краєзнавчої тематики у науко-
вих і краєзнавчих виданнях, виставковій діяльності. 

Фотодокументи розповідають про членів ревкомів (1917, 1920), членів 
КПЗУ і КСМЗУ, учасників революційно-визвольної боротьби на Волині (1921 
– 1939), депутатів Народних Зборів Західної України, депутатів різних скли-
кань за різні роки, депутатів Верховної Ради СРСР і УРСР (1940), героїв Вели-
кої Вітчизняної війни – волинян, учасників визволення Волині від нацистських 
окупантів. Значна кількість фотодокументів відображає увічнення і вшануван-
ня ратного подвигу радянських воїнів. 

Фото розповідають про події громадсько-політичного життя області: 
підготовку і проведення виборів народних депутатів, діяльність партійних, ра-
дянських, профспілкових, комсомольських і піонерських організацій; участь 
молоді в освоєнні цілинних земель, в новобудовах; нагородження області ор-
деном Леніна (1967), та орденом Трудового Червоного прапора на честь 900-
річчя м. Луцька (1985); про спорудження монумента Вічної слави в м. Луцьку 
(1977); про відзначення трудящими області державних свят. 

Значна частина фотодокументів відображає розвиток промисловості 
області: вугільної промисловості, введення в дію Луцьких картонно-руберой-
дового заводу, заводу виробів із пластмас, синтетичних шкір, шовкового ком-
бінату, підшипникового заводу, Нововолинської бавовнопрядильної фабрики, 
Ковельського заводу сільськогосподарських машин. Фотографії розповідають 
про передовиків виробництва, наставників, членів комуністичної праці. 

Фотодокументи свідчать про зміни, які сталися в сільському і лісовому 
господарствах області: будівництво тваринницьких комплексів, впровадження 
нової техніки, прогресивної технології та механізації в колгоспах і радгоспах, 
вивчення передових методів, підготовку сільськогосподарських кадрів, обмін 
досвідом роботи, шефську допомогу міста селу. Фотографії Героїв Соціаліс-
тичної праці і передовиків виробництва. 

Інтернаціональні зв’язки Волині відтворені фотографіями делегацій 
з Польщі, дружні зв’язки з Калінінською областю (Росія), участь волинян у 
будівництві с. Волинське Макарівського району Київської області для жителів 
Чорнобиля (1986 – 1987). 
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Фотодокументи про розвиток культури, охорони здоров’я, фізичної куль-
тури і спорту, про роботу вузів, шкіл, бібліотек, музеїв, театрів, лікарень, про 
творчі зустрічі художників, літераторів, артистів з трудящими. Фотознімки 
змагань з різних видів спорту. 

Значний інтерес становлять фотодокументи з зображеннями зовнішньо-
го вигляду міст і сіл області (1920 – 2008), історичних пам’яток та пам’яток 
архітектури (1920 – 1968). 

Фонодокументи
Станом на 1 січня 2011 р. в держархіві області зберігалося 758 од. обл., 365 од. 
зб. за 1945 – 2009 рр. Основне джерело комплектування – Волинська обласна 
дер жавна телерадіокомпанія. Систематичний прийом фонодокументів на дер-
жавне зберігання ведеться з 1966 р. 
Використовуються при підготовці радіо- і телепередач з краєзнавчої тематики. 

Фонодокументи зберегли голоси композитора А. Кос-Анатольського 
– професора Львівської консерваторії ім. Лисенка, племінника Лесі Українки 
Ю. Косача, письменників Олеся Гончара, Івана Драча, Бориса Олійника, по-
етів Олександра Богачука, Петра Маха, Василя Слапчука, краєзнавців Ірини 
Левчанівської, Григорія Гуртового, Нестора Бурчака – ректора Луцького дер-
жавного педагогічного інституту імені Лесі Українки, Олексія Михайлюка 
– доктора історичних наук, професора Луцького державного педагогічного ін-
ституту імені Лесі Українки. 

Заслуговують на увагу розповіді-спогади членів КПЗУ, КСМЗУ, УПА, ве-
теранів Великої Вітчизняної війни, підпільного та партизанського руху, свідків 
голодомору (1932 – 1933). 

Значна частина фонодокументів представлена виступами передовиків 
виробництва. Серед них: Г. Береза, В. Вірний, М. Войтюк, А. Смірнова – Герої 
Соціалістичної праці, народні депутати: К. Ващук, М. Мартиненко, Р. Чап’юк. 

Фонодокументи зафіксували святкові збори, мітинги, репортажі присвя-
чені Дням Перемоги, Незалежності, про перебування на Волині племінника 
Лесі Українки Юрія Косача, космонавтів Артюхіна, Поповича, Климука; про 
святкування 130-ї річниці з дня народження Лесі Українки. Зустріч президентів 
України та Польщі, присвяченої 60-річчю Волинської трагедії 1942 – 1943 рр., 
перебування на Волині президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка. 

Численні фонодокументи відтворюють розвиток культури Волині. Це за-
писи виступів творчих колективів, учасників художньої самодіяльності. 

Відеодокументи

Станом на 1 січня 2011 р. в держархіві області зберігалося 17 од. обл., 8 од. зб. 
за 1988, 1997, 1998, 2004, 2010 рр. Відеодокументами держархів області почав 
комплектуватися з 2000 р. 

Відеодокументи розповідають про святкування 1000-ліття м. Володими-
ра-Волинського (1988) та річниці Берестецької битви (1998), про проведення 
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розкопок у колишній в’язниці м. Володимира-Волинського (1997), про прове-
дення виборів Президента України (2004). 

Кінодокументи

Станом на 1 січня 2011 р. в держархіві області зберігалося 5 од. обл., 3 од. зб. 
за 1981 – 1982 рр. Кінодокументами держархів області почав комплектуватися 
з 2003 р. 

Кінодокументи про відкриття монументального меморіального комп-
лексу в с. Кортеліси Ратнівського району (1981); про вручення представникам 
трудящих Волинської області перехідного Червоного Прапора ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ (1982); про сторінки життя колишнього 
головного редактора газети «Радянська Волинь» Полікарпа Шафети. 

Науково-довідкова бібліотека

Станом на 1 січня 2011 року у фондах науково-довідкової бібліотеки держархіву 
області зберігалось 17770 книг та брошур, 2445 комплекти журналів (21920 но-
мерів), 4090 підшивок газет. 

Більшість офіційних видань довоєнного періоду (закони, постанови, роз-
порядження) надійшли в держархів області в складі фондів установ і організа-
цій Волинського воєводства. Значна кількість книг, журналів і газет, зібраних 
у 1939 – 1941 роках, була втрачена під час тимчасової нацистської окупації 
Волині. З 1944 року комплектування бібліотеки архіву продовжується. 

Унікальною складовою фонду науково-довідкової бібліотеки є видання 
кириличного друку та стародруки Речі Посполитої (1600 – 1825), в основно-
му релігійної тематики, що було характерним для друкованої продукції ХVІ 
– ХVІІІ ст. Вищевказані видання ввійшли до книг: «Каталог видань кирилич-
ного друку в установах Волині: 1600 – 1825» (Луцьк, 2001) та «Стародруки 
Речі Посполитої ХVІІ – ХVІІІ ст. у Волинських книгозбірнях» (Луцьк, 2006). 

Значну частину фонду складають книги періоду Російської імперії, серед 
яких: Андрияшев А. «Очерки истории Волынской земли до конца ХІV столе-
тия» (СПБ., 1887); Антонович В. «Археологическая карта Волынской губер-
нии» (М., 1900); Батюшков П. «Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного 
края» (СПБ., 1888); «Девятисотлетие православия на Волыни: 992 – 1892 гг.» 
(Житомир, 1892); «Свод законов Российской империи», «Полное собрание за-
конов Российской империи», збірники циркулярів міністерств і відомств. Звіти 
про діяльність Волинського губернського статистичного комітету (1897 – 1900, 
1902, 1903, 1908 – 1913). Огляди Волинської губернії (1896 – 1902, 1906, 1908, 
1912 – 1913). Матеріали першого загального перепису населення Російської ім-
перії за 1897 рік по Волинській губернії. Енциклопедичні словники і словники 
іноземних мов, а також періодичні видання: «Вестник Европы» (1868 – 1917); 
«Вестник иностранной литературы» (1894 – 1913); «Волынские епархиаль-
ные ведомости» (1867 – 1910); «Исторический вестник» (1881 – 1917); «Мир 
Божий» (1898 – 1906); «Наблюдатель» (1882 – 1901); «Русская мысль» (1884 
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– 1917); «Русская старина» (1873 – 1910); «Русский вестник» (1868 – 1906); 
«Русское богатство» (1885 – 1917); «Церковные ведомости» (1888 – 1913). 

Історичний розвиток Волині у міжвоєнний період висвітлюють такі 
видання: «Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej» (1918 – 1939); «Dziennik 
Urzędowy kuratorium okręgu szkolnego Wołyńskiego» (1924 – 1938); «Wołyński 
Dziennik Wojewódzki» (1921 – 1939). 

Урядові вісники міністерств: внутрішніх справ (1918 – 1939), юсти-
ції (1917 – 1938), громадської опіки (1919 – 1922), земельних реформ (1924 
– 1939), фінансів (1919 – 1939), віросповідань і публічної освіти (1920 – 1928). 
Розпорядження головної команди державної поліції (1919 – 1939). 

Статистичні щорічники, квартальники і відомості Головного статис-
тичного управління Польщі (1928 – 1939). «Słownik geografi czny królestwa 
Polskiego» (Варшава, 1882 – 1904; 10 книг). Енциклопедичні словники і слов-
ники іноземних мов. Крім того, газети та журнали того періоду: «Wołyń» (1933 
– 1939); «Wołyńskie wiadomości techniczne» (1925 – 1939); «Gazeta administracij 
і policij panstwowej» (1923 – 1938); «Rolnictwo» (1928 – 1935 рр.); «Życie 
Wołyńia» (1924 – 1927); «Ziemia Wołyńska» (1928 – 1932); «Міське самовря-
дування» (1922 – 1938); «Часопис сільськогосподарських кооперативів» (1924 
– 1935); «Записки науково товариства імені Шевченка» (1897 – 1937) та інші. 

Соціально-економічний розвиток у післявоєнний період та події періоду 
незалежної України простежуються у таких виданнях, як «Відомості Верхов-
ної Ради України» (1946 – 2007), «Збірники нормативних актів та постанов 
уряду України» (1949 – 2009), збірники документів, історична, краєзнавча, 
науково-дослідна і науково-популярна література з історії України, Волинсь-
кої області та зарубіжних країн, а також видання з історії окремих населених 
пунктів Волинської області. Статистичні збірники, довідники адміністратив-
но-територіальних поділів, енциклопедії, словники. Значну частину друкова-
ного фонду цього періоду становлять періодичні видання: «Архіви України» 
(1966 – 2009), «Вопросы истории» (1945, 1951 – 1992), «Вопросы философии» 
(1948 – 1961), «Военно-исторический журнал» (1964 – 1987), «Исторический 
архив» (1955 – 1962), «Пам’ятки України» (1974 – 2001), «Народна творчість 
та етнографія» (1960 – 1982, 1994 – 1996), «Український історичний журнал» 
(1958 – 2009) та інші. 

Цінним надбанням для бібліотеки архіву є колекція матеріалів, надісла-
них із Австралії уродженцем Волині Степаном Радіоном, яка включає книги, 
періодичні видання та матеріали з особистого архіву С. Радіона. Серед них 
література з історії України, літературознавчі, релігійні, науково-популярні ма-
теріали, діяльність українських товариств в Австралії та ін. 
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ФОНДИ ПЕРІОДУ ДО 1939 РОКУ
Ф. 1 Волинська воєводська команда державної поліції, 18475 спр., 1918 – 1939 рр. ........  123
Ф. 2 Загурський Юзеф, адвокат, 87 спр., 1921 – 1939 рр. ..................................................... 115
Ф. 3 Луцька міська управа, 1781 спр., 1848 – 1920 рр. ......................................................... 18
Ф. 4 Луцький сирітський суд, 561 спр., 1882 – 1919 рр. ....................................................... 30
Ф. 5 *
Ф. 6 Луцька чоловіча гімназія, 394 спр., 1895 – 1921 рр. ................................................... 49
Ф. 7 Мировий суддя 1-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 46 спр., 1913 – 

1919 рр. .............................................................................................................................. 33
Ф. 8 Мировий суддя 2-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 34 спр., 1913 – 

1915, 1918 – 1919 рр. .......................................................................................................... 33
Ф. 9 *
Ф. 10 *
Ф. 11 *
Ф. 12 Луцька приватна змішана торгова гімназія Польської Матиці Шкільної, 455 спр., 

1920 – 1940 рр. ....................................................................................................................
179

Ф. 13 Луцька професійна школа перепідготовки, 95 спр., 1927 – 1939 рр. ...................... 183
Ф. 14 Луцька семикласна школа № 2 імені Станіслава Яховича, 123 спр., 1918 – 1939 рр.  181
Ф. 15 Луцька семикласна школа № 3, 155 спр., 1923 – 1940 рр.  ............................................ 181
Ф. 16 Луцька семикласна українська школа № 4, 219 спр., 1918 – 1940 рр.  ......................... 181
Ф. 17 Луцька семикласна жіноча школа № 7 імені Марії Конопницької, 65 спр., 1920 – 

1921, 1926 – 1927, 1931 – 1939 рр.  ................................................................................... 181
Ф. 18 Луцька чеська приватна початкова школа, 46 спр., 1929 – 1939 рр. ............................. 182
Ф. 19 Луцька семикласна школа № 6, 149 спр., 1925 – 1939 рр.  ............................................. 181
Ф. 20 Луцька єврейська гімназія імені Мойсея Глікліха, 82 спр., 1923 – 1939 рр. ................. 179
Ф. 21 Луцька єврейська приватна змішана початкова школа імені Шолома Алейхема, 

99 спр., 1926 – 1939 рр. .................................................................................................. 182
Ф. 22 Луцький деканат, 81 спр., 1738 – 1801, 1827 – 1834, 1848 – 1866, 1868 – 1880, 1885, 1887 

– 1889, 1891 – 1892, 1896, 1898 – 1899, 1905 – 1908, 1910 – 1914  рр. .......................... 55
Ф. 23 *
Ф. 24 Управління Волинського підокругу Союзу резервістів, 192 спр., 1926 – 1939 рр.  ..... 189
Ф. 25 Луцький філіал крайового господарського товариства «Сільський господар», 102 

спр., 1923, 1926 – 1939 рр. .............................................................................................. 168
Ф. 26 Луцький  гурток  товариства  «Управлінська  сім’я»,  4 спр.,  1933 – 1935, 1938 – 1939  рр. 206
Ф. 27 Луцький повітовий гурток Союзу воєнних інвалідів Польщі, 25 спр., 1932 – 1939 рр. 191
Ф. 28 *
Ф. 29 Луцька повітова комунальна ощадна каса, 61 спр., 1929 – 1939 рр.  ............................. 140
Ф. 30 Луцьке відділення державного земельного банку, 203 спр., 1920 – 1939 рр. ................ 141
Ф. 31 Луцьке фінансове управління, 22 спр., 1928 – 1938 рр.  ............................................. 137
Ф. 32 *
Ф. 33 Луцька курія-біскупія, 808 спр., 1920 – 1939 рр. ............................................................ 207
Ф. 34 Волинська фінансова палата, 4360 спр., 1920 – 1939 рр. .................................................. 135

Тут і далі зірочками позначено:
* передані фонди
** приєднані фонди
*** втрачені фонди
**** утилізовані фонди
***** пропущені номери
Реєстр переданих, об’єднаних, втрачених фондів до 1939 року. див. Державний архів Волинської 
області. Анотований реєстр описів: Фонди періоду до 1939 року. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 392 с.
Реєстр об’єднаних фондів органів і організацій Компартії України (1939 – 1991). див. Державний 
архів Волинської області. Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України 
(1939 – 1991). – Луцьк: Надстир’я, 2006. – 788 с.
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Ф. 35 Волинська духовна консисторія, 5737 спр., 1703 – 1946, 1949 рр. .................................. 51
Ф. 36 Луцьке повітове староство, 10471 спр., 1919 – 1939 рр. ............................................. 85
Ф. 37 Дирекція Польської тютюнової монополії, 56 спр., 1919 – 1939 рр. ............................. 144
Ф. 38 Луцький шкільний інспекторат, 1843 спр., 1921 – 1939 рр. ...................................... 175
Ф. 39 Державний епідемічний шпиталь № 2, 26 спр., 1921 – 1923 рр. .................................. 183
Ф. 40 Волинська дирекція державних лісів, 7004 спр., 1919 – 1939 рр. ................................... 152
Ф. 41 Луцька повітова лікарня, 241 спр., 1920 – 1939 рр. ..................................................... 184
Ф. 42 Черевко Юрій, адвокат, 512 спр., 1914 – 1939 рр.  .................................................... 116
Ф. 43 Луцьке фінансове управління, 15 спр., 1932 – 1937 рр.  ................................................ 137
Ф. 44 Луцька повітова земська лікарня, 12 спр., 1918 – 1921 рр. ............................................ 51
Ф. 45 Луцька повітова команда державної поліції, 2147 спр., 1919 – 1939 рр.  ....................... 125
Ф. 46 Волинське воєводське управління, 24236 спр., 1921 – 1939 рр. .................................... 61
Ф. 47 Луцька міська тюрма, 3213 спр., 1919 – 1939 рр.  ............................................................. 119
Ф. 48 Виборча комісія 57-го округу по виборах до сейму і сенату Польської Республіки 

ІІ скликання, 263 спр., 1927 – 1928, 1930  рр.  ................................................................ 100
Ф. 49 Луцький окружний суд, 2398 спр., 1868 – 1928 рр. ........................................................ 30
Ф. 50 *
Ф. 51 Кооперативний банк для ремесла, промисловості і землеробства (кооператив з обме-

женою відповідальністю), 30 спр., 1933 – 1938 рр. ....................................................... 142
Ф. 52 Секція дефензиви на Волині 2-го відділу командування 6-ої армії, 12 спр., 1920 – 

1921 рр. ............................................................................................................................... 121
Ф. 53 **
Ф. 54 Луцька повітова «Просвіта» на Волині, 695 спр., 1920 – 1934 рр. .............................. 197
Ф. 55 Богдановський Сергіуш, адвокат, 194 спр., 1909, 1915, 1920 – 1922, 1925 – 1937 рр. .. 115
Ф. 56 Мировий суддя 3-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 38 спр., 1913 – 

1919 рр.  ............................................................................................................................. 33
Ф. 57 Український кооперативний банк на Волині з обмеженою відповідальністю, 41 спр., 

1924 – 1939 рр. ................................................................................................................. 141
Ф. 58 Цивільне управління земель Волині і Подільського фронту, 265 спр., 1919 – 1921, 

1923 рр. ............................................................................................................................. 59
Ф. 59 Демочані Дмитро Миколайович, нотаріус, 91 спр., 1913 – 1915, 1918 рр. ...................... 37
Ф. 60 Українська парламентарна репрезентація Волині, 12 спр., 1923, 1926 – 1927, 1931 – 

1934, 1936 – 1939 рр. ......................................................................................................... 184
Ф. 61 *
Ф. 62 Луцький відділ Російського благодійного товариства в Польщі, 18 спр., 1925 – 1937 рр. 173
Ф. 63 Управа товариства прихильників православної освіти та охорони традицій право-

славної віри імені митрополита Петра Могили, 31 спр., 1931 – 1939 рр. .......................... 200
Ф. 64 *
Ф. 65 Луцьке  фінансове  управління  акцизів  і  державних  монополій,  34   спр., 1921 – 1939  рр. 138
Ф. 66 Володимирський мировий суд, 10 спр., 1927 – 1928 рр. ............................................. 113
Ф. 67 Іздебський Владислав, нотаріус, 5 спр., 1930 – 1932 рр.   ............................................ 117
Ф. 68 Мировий суддя 4-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 47 спр., 1913 – 

1919 рр.  ............................................................................................................................. 33
Ф. 69 Луцька жіноча гімназія А. М. Коленко, 74 спр., 1902 – 1934 рр. ................................. 49
Ф. 70 Луцька державна гімназія імені Т. Костюшка, 1476 спр., 1918 – 1939 рр. ..................... 176
Ф. 71 Луцька приватна змішана гімназія імені Г. Коллонтая, 655 спр.,  1924 – 1939 рр. ... 177
Ф. 72 Луцька російська гімназія Луцького відділу Російського благодійного товариства в 

Польщі, 29 спр., 1925, 1927 – 1937 рр. ......................................................................... 180
Ф. 73 Луцька приватна змішана українська гімназія товариства імені Лесі Українки, 

223 спр., 1917 – 1939 рр. ................................................................................................ 178
Ф. 74 Ковельське фінансове управління акцизів і державних монополій, 161 спр, 1920 – 

1937 рр.  .............................................................................................................................. 138
Ф. 75 Волинська реміснича палата, 4 спр., 1929, 1933, 1938 – 1939 рр. .............................. 144
Ф. 76 Мировий суддя 6-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 28 спр., 1912 – 

1918 рр.  ............................................................................................................................. 34
Ф. 77 Головне управління товариства розповсюдження театральної культури на Волині, 

38 спр., 1931 – 1938 рр. ...................................................................................................... 204
Ф. 78 Мировий суддя 9-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 12 спр., 1914, 1915, 

1918 рр.  .............................................................................................................................. 34
Ф. 79 Кооперативний ремісничий банк з обмеженою відповідальністю, 41 спр., 1935 – 

1939 рр. .............................................................................................................................. 142
Ф. 80 *
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Ф. 81 Волинський кооперативний торговельний банк «Стир» (кооператив з обмеженою 
відповідальністю), 9 спр., 1931 – 1939 рр. ................................................................ 143

Ф. 82 Кооператив з необмеженою відповідальністю «Кредит Луцьк», 8 спр., 1933 – 
1939 рр. .......................................................................................................................... 169

Ф. 83 Мировий суддя 7-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 7 спр., 1914 – 
1918 рр. ............................................................................................................................ 34

Ф. 84 Український кооперативний кінотеатр (кооператив з обмеженою відповідальністю), 
8 спр., 1928 – 1934 рр. ......................................................................................................... 205

Ф. 85 Луцька повітова земська управа, 11 спр., 1907 – 1918 рр.  ........................................... 21
Ф. 86 Луцький відділ Центральної каси сільськогосподарських товариств, 44 спр., 1924 

– 1939 рр. ............................................................................................................................ 166
Ф. 87 Волинська окружна каса Стефчика (кооператив з необмеженою відповідальністю), 

35 спр., 1928 – 1939 рр. .................................................................................................... 167
Ф. 88 Луцька кооперативна позичково-ощадна каса ремісників-християн (з обмеженою 

відповідальністю), 45 спр., 1926 – 1939 рр. ..................................................................... 167
Ф. 89 Кооператив «Єдність» з обмеженою відповідальністю, 1 спр., 1929 – 1931 рр. .............. 169
Ф. 90 Кооперативне банкове товариство (кооператив з обмеженою відповідальністю), 3 

спр., 1933 – 1939 рр. ............................................................................................................ 168
Ф. 91 Судовий виконавець Луцького гродського суду 1-ої дільниці, 788 спр., 1932 – 

1939 рр.  ......................................................................................................................... 114
Ф. 92 Судовий виконавець Луцького гродського суду 2-ої дільниці, 799 спр., 1929 – 

1939 рр.  ......................................................................................................................... 114
Ф. 93 Луцьке відділення Польського банку, 29 спр., 1921 – 1939 рр. ........................................ 140
Ф. 94 Луцька каса соціального страхування, 8 спр., 1929 – 1939 рр. ...................................... 171
Ф. 95 Луцьке товариство взаємного кредиту (кооператив з обмеженою відповідальністю), 

33 спр., 1924 – 1940 рр. ....................................................................................................... 168
Ф. 96 Луцька єврейська громада, 559 спр., 1841 – 1842, 1844 – 1870, 1872, 1875 – 1880, 1882, 

1887 – 1890, 1897 – 1904, 1909 – 1911, 1915 – 1916, 1918 рр. ............................................... 56
Ф. 97 *
Ф. 98 *
Ф. 99 *
Ф. 100 *
Ф. 101 *
Ф. 102 *
Ф. 103 *
Ф. 104 *
Ф. 105 *
Ф. 106 *
Ф. 107 *
Ф. 108 *
Ф. 109 *
Ф. 110 *
Ф. 111 Команда Луцького харцерського загону, 40 спр., 1919 – 1939 рр.  ............................. 195
Ф. 112 Управління Волинського відділу Союзу польського харцерства, 11 спр., 1923, 1934 – 

1939 рр.  ............................................................................................................................. 195
Ф. 113 *
Ф. 114 *
Ф. 115 Ковельська повітова команда державної поліції, 60 спр., 1921 – 1922, 1924 – 1939 рр.  .. 125
Ф. 116 *
Ф. 117 *
Ф. 118 Володимирська повітова команда державної поліції, 39 спр., 1920 – 1921, 1924 – 1927, 

1931 – 1939 рр.  ................................................................................................................... 124
Ф. 119 *
Ф. 120 Горохівська повітова команда державної поліції, 9 спр., 1925 – 1926, 1929, 1933, 1936 

– 1937, 1939 рр.  ................................................................................................................... 124
Ф. 121 *
Ф. 122 *
Ф. 123 Горохівський гродський суд, 357 спр., 1928 – 1939 рр.  .................................................... 113
Ф. 124 *
Ф. 125 Управління Волинського округу «Морської і колоніальної ліги», 6 спр., 1935 – 1939 рр. 188
Ф. 126 Луцький міський комітет фізичного виховання і військової підготовки, 1 спр., 

1929 – 1933 рр. .................................................................................................................. 122
Ф. 127 *
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Ф. 128 *
Ф. 129 Управління підокругу «Волинь» Стрілецького союзу, 68 спр., 1923 – 1939 рр.  ........ 192
Ф. 130 Луцьке міське початкове училище, 6 спр., 1915, 1918 – 1919 рр. ................................. 50
Ф. 131 *
Ф. 132 Суховольський постерунок державної поліції, 26 спр., 1927 – 1930 рр.  ......................... 132
Ф. 133 **
Ф. 134 Луцький повітовий місіонерський комітет, 1 спр., 1924 – 1933 рр. ............................ 210
Ф. 135 *
Ф. 136 *
Ф. 137 Луцько-Дубенський з’їзд мирових посередників, 28 спр., 1910 – 1915 рр. ................ 16
Ф. 138 Волинське воєводське третейське управління в майнових справах землевласників, 

49 спр., 1933 – 1939 рр. ....................................................................................................... 163
Ф. 139 Луцьке повітове третейське управління в майнових справах землевласників, 19 

спр., 1935 – 1939 рр.  .......................................................................................................... 164
Ф. 140 Олицький постерунок державної поліції, 120 спр., 1920 – 1935 рр. ........................ 131
Ф. 141 Горохівський мировий суд, 138 спр., 1919 – 1928 рр.  .................................................... 113
Ф. 142 *
Ф. 143 *
Ф. 144 *
Ф. 145 Лаврівський постерунок державної поліції, 226 спр., 1921 – 1939 рр.  .................. 130
Ф. 146 Торчинський постерунок державної поліції, 256 спр., 1920 – 1939 рр.  ......................... 132
Ф. 147 Волинський округ «Табору національного єднання» (ОЗН), 9 спр., 1937 – 1939 рр.  ... 187
Ф. 148 Холоневицький постерунок державної поліції, 35 спр., 1921 – 1934 рр.  ................. 132
Ф. 149 Княже-Фусівський постерунок державної поліції, 15 спр., 1927 – 1928, 1930 – 1936 рр. 129
Ф. 150 Рожищенський постерунок державної поліції, спр., 1920 – 1936 рр.  .................... 131
Ф. 151 Ківерцівський постерунок державної поліції, 156 спр., 1921 – 1936, 1938 рр.  ........... 129
Ф. 152 Уляниківський постерунок державної поліції, 65 спр., 1928 – 1930, 1932 – 1935 рр. 132
Ф. 153 Полонківський постерунок державної поліції, 91 спр., 1924 – 1935 рр.  ................. 131
Ф. 154 Тростянецький постерунок державної поліції, 103 спр., 1921 – 1933, 1939 рр.  ........... 132
Ф. 155 Доросинівський постерунок державної поліції, 129 спр., 1922 – 1939 рр.  ................ 129
Ф. 156 Чарторийський постерунок державної поліції, 50 спр., 1921, 1923 – 1930 рр.  ............. 132
Ф. 157 Софіївський постерунок державної поліції, 99 спр., 1921 – 1932 рр. ....................... 131
Ф. 158 Магістрат міста Луцька, 7486 спр., 1909 – 1939 рр. ...................................................... 103
Ф. 159 Ниво-Губинський постерунок державної поліції, 67 спр., 1924 – 1931 рр.  .................. 130
Ф. 160 Сокільський постерунок державної поліції, 109 спр., 1922 – 1935, 1937 – 1938 рр.  ........ 131
Ф. 161 Несвіцький постерунок державної поліції, 96 спр., 1922 – 1932, 1935, 1938 рр.  .......... 130
Ф. 162 Піддубцівський постерунок державної поліції, 71 спр., 1923 – 1935, 1937 – 1938 рр.  ... 131
Ф. 163 Красновольський постерунок державної поліції, 32 спр., 1928, 1930 – 1934 рр.  ......... 130
Ф. 164 Радомишльський постерунок державної поліції, 55 спр., 1926 – 1936, 1938 рр. ......... 131
Ф. 165 *
Ф. 166 Союз осадників Луцького повіту, 5 спр., 1936 – 1939 рр.  ................................................. 194
Ф. 167 Озютичівський постерунок державної поліції, 24 спр., 1921 – 1922, 1930 – 1939 рр. 130
Ф. 168 Управління Луцького відділу Союзу польських легіонерів, 4 спр., 1927 – 1939 рр. ... 193
Ф. 169 Геєк Федір Федорович, присяжний повірений округу Київської судової палати при 

Луцькому окружному суді, 3 спр., 1904 – 1914 рр. .................................................... 31
Ф. 170 Волинський окружний футбольний союз, 3 спр., 1931, 1935 – 1937, 1939 рр. .................. 197
Ф. 171 *
Ф. 172 *
Ф. 173 *
Ф. 174 *
Ф. 175 Луцький залізничний постерунок державної поліції, 87 спр., 1922, 1924 – 1925, 1930 – 

1936 рр.  ............................................................................................................................... 130
Ф. 176 Головне управління Легіону Волинських повстанців, 10 спр., 1930 – 1933 рр.  ................ 193
Ф. 177 *
Ф. 178 Ковельське повітове староство, 71 спр., 1920 – 1939 рр. ................................................ 98
Ф. 179 *
Ф. 180 Луцький гродський суд, 226 спр., 1928 – 1939 рр.  .......................................................... 114
Ф. 181 *
Ф. 182 Горохівське повітове староство, 112 спр., 1921, 1923, 1925 – 1939 рр. .......................... 98
Ф. 183 Любомльське повітове староство, 37 спр., 1920 – 1939 рр. ......................................... 99
Ф. 184 *
Ф. 185 *
Ф. 186 *
Ф. 187 Головна виборча комісія з виборів до міської ради, 143 спр., 1931, 1934, 1939 рр.  ....... 100
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Ф. 188 Ковельсько-Володимир-Волинський з’їзд мирових посередників, 1 спр., 1858, 1882 
– 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр.  .......................................................................... 16

Ф. 189 *
Ф. 190 Луцьке товариство імені Лесі Українки, 59 спр., 1924 – 1939 рр. .................................... 201
Ф. 191 Луцький окружний суд, 14171 спр., 1908 – 1939 рр. ....................................................... 111
Ф. 192 **
Ф. 193 Володимир-Волинський деканат, 205 спр., 1804 – 1903, 1907 рр.  ................................. 55
Ф. 194 Камінь-Коширське повітове третейське управління, 707 спр., 1932 – 1939 рр.  .......... 164
Ф. 195 Ковельський деканат, 160 спр., 1825 – 1877, 1879 – 1883, 1885 – 1892, 1894 – 1895, 1898 

– 1900, 1902 – 1903, 1907, 1910, 1938 рр.  ......................................................................... 55
Ф. 196 Горохівське повітове третейське управління, 102 спр., 1933 – 1939 рр.  ......................... 164
Ф. 197 *
Ф. 198 Головна управа Волинського українського об’єднання (ВУО), 22 спр., 1927 – 1938 рр. 186
Ф. 199 Редакція громадсько-політичного тижневика «Волинське слово», 21 спр., 1926 – 

1939 рр. .............................................................................................................................. 206
Ф. 200 Волинське українське театральне товариство, 4 спр., 1932 – 1939 рр. .................. 204
Ф. 201 Волинське воєводське бюро фонду праці, 528 спр., 1935 – 1939 рр. .......................... 170
Ф. 202 Луцька повітова оціночна комісія, 59 спр., 1916 – 1919 рр. ..................................... 28
Ф. 203 *
Ф. 204 *
Ф. 205 *
Ф. 206 *
Ф. 207 **
Ф. 208 **
Ф. 209 ***
Ф. 210 Іваничівський постерунок державної поліції, 213 спр., 1923 – 1939 рр.  ...................... 129
Ф. 211 Управління Волинського округу Федерації польських союзів захисників вітчиз-

ни, 26 спр., 1930 – 1939 рр. ............................................................................................ 188
Ф. 212 Луцький гурток Союзу офіцерів запасу Польщі, 18 спр., 1926 – 1938 рр.  .............. 190
Ф. 213 Кашовська міщанська управа, 10 спр., 1906 – 1909, 1913 рр.  .................................... 20
Ф. 214 Комітет Волинської виставки, 12 спр., 1928 – 1929 рр. ............................................ 205
Ф. 215 Волинський воєводський інспектор Загального закладу взаємного страхування, 

737 спр., 1922 – 1939 рр. ................................................................................................... 170
Ф. 216 Прокуратура Луцького окружного суду, 5999 спр., 1920 – 1939 рр. ................................ 114
Ф. 217 Годлевський Броніслав, нотаріус, 114 спр., 1919, 1921 – 1933 рр.  ................................... 117
Ф. 218 Гулевич Кароль, нотаріус, 70 спр., 1921 – 1932 рр. ........................................................ 117
Ф. 219 Жонжевський Іґнацій, нотаріус, 41 спр., 1919 – 1924, 1926 – 1927 рр.  ............................ 117
Ф. 220 Галацінський Анджей, нотаріус, 33 спр., 1934 – 1939 рр.  ........................................... 117
Ф. 221 Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, 38 спр., 1934 – 1939 рр.  .............................................. 119
Ф. 222 Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт, нотаріус, 9 спр., 1931 – 1933 рр.  ..................... 117
Ф. 223 Висоцький Мечислав, нотаріус, 30 спр., 1935 – 1939 рр.  .............................................. 117
Ф. 224 Куліковський Оскар, нотаріус, 22 спр., 1929 – 1931  рр.  ............................................... 118
Ф. 225 Горновський Антоній, нотаріус, 4 спр., 1934 – 1935  рр.  .............................................. 117
Ф. 226 Хмєльовський Вацлав, нотаріус, 7 спр., 1927 – 1928  рр.  .............................................. 118
Ф. 227 Малановський Вацлав, нотаріус, 3 спр., 1933  р.  ......................................................... 118
Ф. 228 Скорупський Францішек, нотаріус, 81 спр., 1919 – 1931 рр.  .......................................... 118
Ф. 229 Ковельський міський магістрат, 524 спр., 1812, 1827 – 1871 рр. .................................... 16
Ф. 230 Жизновський Іполит, нотаріус, 71 спр., 1924 – 1933 рр.  ................................................ 117
Ф. 231 Прусакевич Іґнацій, нотаріус, 7 спр., 1931 – 1933 рр.  ................................................. 118
Ф. 232 Вдзєнконьський Антоній, нотаріус, 22 спр., 1920 – 1924 рр. ....................................... 117
Ф. 233 Лімановський Тадеуш, нотаріус, 4 спр., 1931 р.  ............................................................. 118
Ф. 234 *
Ф. 235 Чубовський Еміль, нотаріус, 7 спр., 1921 – 1923 рр.  .................................................... 118
Ф. 236 Іліньський Чеслав, нотаріус, 57 спр., 1919 – 1930 рр.  ...................................................... 118
Ф. 237 Багіньський Сатурнін, нотаріус, 34 спр., 1923 – 1928 рр.  ................................................ 116
Ф. 238 Беднарський Стефан, нотаріус, 8 спр., 1931 – 1933 рр.  ................................................. 116
Ф. 239 Біліньський Зиґмунт, нотаріус, 1 спр., 1931 р.  .................................................................. 116
Ф. 240 Дземідко Юзеф, нотаріус, 17 спр., 1921 – 1925 рр.  ........................................................ 117
Ф. 241 Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, 1 спр., 1927 р.  .......................................................... 119
Ф. 242 Мартинович Едмунд, нотаріус, 131 спр., 1920 – 1933 рр.  ............................................... 118
Ф. 243 Сендзіковський Ромуальд, нотаріус, 9 спр., 1929 – 1932 рр.  ........................................ 118
Ф. 244 Городецький Адольф, нотаріус, 45 спр., 1921 – 1930 рр. ........................................... 117
Ф. 245 Полоньський Зиґмунт, нотаріус, 8 спр., 1922 – 1924 рр.  ............................................... 118
Ф. 246 Володимирське повітове староство, 20 спр., 1920 – 1939 рр. .......................................... 99
Ф. 247 Луцька повітова землевпорядна комісія, 256 спр., 1907 – 1915 рр. .................................. 43
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Ф. 248 Ліквідаційна комісія бувшого товариства «Луцька повітова «Просвіта» на Волині», 
35 спр., 1928 – 1934, 1942 рр. ............................................................................................. 200

Ф. 249 Володимир-Волинське повітове казначейство, 32 спр., 1828 – 1833, 1905 – 1906, 
1913 – 1918 рр. .................................................................................................................... 39

Ф. 250 Ковельський повітовий предводитель дворянства, 1 спр., 1858, 1892 – 1897, 1900, 
1901, 1907 рр.  .................................................................................................................... 21

Ф. 251 Мельницька міщанська управа, 63 спр., 1904 – 1915 рр. .............................................. 20
Ф. 252 Несухоїженська міщанська управа, 28 спр., 1892 – 1914 рр.  ..................................... 20
Ф. 253 Луцьке повітове рекрутське присутствіє, 29 спр., 1803, 1815, 1824, 1831, 1845, 

1853, 1855, 1859 – 1866 рр. ............................................................................................... 25
Ф. 254 Володимир-Волинська повітова землевпорядна комісія, 29 спр., 1910 – 1915 рр. 43
Ф. 255 Мировий суддя 11-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 10 спр., 1914 – 

1918 рр.  .............................................................................................................................. 34
Ф. 256 Луцький повітовий предводитель дворянства, 8 спр., 1858 – 1913 рр. .......................... 21
Ф. 257 Луцька семикласна школа № 8, 9 спр., 1934 – 1939 рр.  ................................................ 181
Ф. 258 Луцько-Дубенське повітове у чиншових справах присутствіє, 26 спр., 1882 – 1914 рр. 43
Ф. 259 Луцька семикласна школа № 5, 2 спр., 1925 – 1926 рр.  ................................................ 181
Ф. 260 *
Ф. 261 Володимир-Волинський повітовий предводитель дворянства, 3 спр., 1887 – 1910 рр. 21
Ф. 262 Ковельське повітове казначейство, 25 спр., 1864, 1878, 1891, 1898, 1902, 1904, 1905, 

1911, 1914 – 1916, 1918 рр. .............................................................................................. 39
Ф. 263 Ковельська повітова землевпорядна комісія, 417 спр., 1906 – 1915 рр.  ........................ 43
Ф. 264 Волинський окружний Союз сільськогосподарських і заробково-господарчих коо-

перативів, 77 спр., 1920 – 1939 рр. .................................................................................... 164
Ф. 265 Ковельсько-Володимир-Волинське повітове у чиншових справах присутствіє, 16 

спр., 1880, 1887 – 1895, 1901, 1910 рр.  .......................................................................... 43
Ф. 266 Ковельський повітовий військовий начальник, 50 спр., 1890, 1891, 1895 – 1897, 

1905 – 1917 рр.  .................................................................................................................. 26
Ф. 267 Ківерцівський залізничний постерунок державної поліції, 2 спр., 1928 р., 1930 р. 129
Ф. 268 Олицький залізничний постерунок державної поліції, 38 спр., 1929 – 1936 рр.  ..... 131
Ф. 269 Луцький комісаріат державної поліції, 261 спр., 1919 – 1939 рр. ............................ 127
Ф. 270 **
Ф. 271 Луцький нотаріальний архів, 1931 спр., 1880 – 1929 рр. ................................................. 36
Ф. 272 Любешівське гмінне управління, 14 спр., 1921, 1924 – 1925 рр.  ............................... 111
Ф. 273 Відділ бригади фінансового контролю, 3 спр., 1930 – 1931, 1933 – 1937 рр. ..................... 139
Ф. 274 Багриновський Казімєж, нотаріус, 12 спр., 1924 – 1929 рр. .......................................... 116
Ф. 275 *
Ф. 276 Соломерецький-Клочковський Єжи-Болеслав, нотаріус, 2 спр., 1930 – 1933 рр.  ........... 118
Ф. 277 Волинське окружне земельне управління, 13821 спр., 1920 – 1939 рр. ....................... 147
Ф. 278 Волинська земельна палата, 104 спр., 1933 – 1939 рр. ................................................... 146
Ф. 279 Луцька єврейська лікарня, 56 спр., 1924 – 1939 рр. ..................................................... 184
Ф. 280 *
Ф. 281 Ковельська тюрма, 1982 спр., 1919 – 1939 рр.  .............................................................. 119
Ф. 282 Луцький нотаріальний архів, 4880 спр., 1913, 1921 – 1932 рр. ........................................ 119
Ф. 283 Виборча комісія 56-го округу по виборах до сейму і сенату Польської Республіки 

ІІ скликання, 99 спр., 1928 р.  .......................................................................................... 100
Ф. 284 Дрогон Юзеф, нотаріус, 4 спр., 1920 р.  ...................................................................... 117
Ф. 285 Тиновський Віктор, нотаріус, 33 спр., 1924 – 1928 рр.  ...................................................... 118
Ф. 286 Луцька єврейська релігійна гміна, 285 спр., 1920 – 1939 рр. .................................... 208
Ф. 287 Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт, 3 спр., 1931 р.  ................................................. 117
Ф. 288 Скібіньський Станіслав, суддя, в. о. нотаріуса, 3 спр., 1928 р.  ..................................... 118
Ф. 289 *
Ф. 290 *
Ф. 291 Сікорський Юзеф, окружний суддя, в. о. нотаріуса, 1 спр., 1931 р.  ................................ 118
Ф. 292 З’їзд мирових суддів Луцького судово-мирового округу, 103 спр., 1905 – 1920 рр. 32
Ф. 293 *
Ф. 294 *
Ф. 295 *
Ф. 296 Німецька кірха, 87 спр., 1910 – 1915, 1918, 1921 – 1939 рр. ......................................... 209
Ф. 297 Луцько-Ковельський деканат, 196 спр., 1600 – 1890 рр. ........................................... 55
Ф. 298
Ф. 299 ***
Ф. 300 Луцьке повітове дворянське училище, 1 спр., 1855 р. ..................................................... 48
Ф. 301 *
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Ф. 302 Володимирська тюрма, 36 спр., 1925, 1929 – 1932, 1936 – 1939 рр.  .................................. 119
Ф. 303 *
Ф. 304 Голобський постерунок державної поліції, 12 спр., 1931, 1938 – 1939 рр.  ...................... 128
Ф. 305 Мельницький постерунок державної поліції, 17 спр., 1936 – 1939 рр.  ........................... 130
Ф. 306 Любомльська повітова команда державної поліції, 3 спр., 1919 – 1921 рр.  ................. 125
Ф. 307 *
Ф. 308 Ковельський залізничний постерунок державної поліції, 103 спр., 1923 – 1939 рр.  ....... 129
Ф.309 Маневицький постерунок державної поліції, 12 спр., 1926 – 1939 рр.  ............................ 130
Ф. 310 *
Ф. 311 Управління Ковельського повіту Стрілецького союзу, 2 спр., 1935 – 1936 рр.  ................ 192
Ф. 312 Волинське товариство приятелів наук, 186 спр., 1511, 1548 – 1895, 1898, 1901 – 

1905, 1913 – 1938 рр. .......................................................................................................... 202
Ф. 313 Ковельська міська дума, 8 спр., 1862, 1871, 1877 – 1879, 1881 – 1886 рр. .................... 18
Ф. 314 *
Ф. 315 Виборча комісія 56-го округу по виборах до сейму і сенату Польської Республіки 

V скликання, 190 спр., 1938 р.  ....................................................................................... 100
Ф. 316 Кашовський постерунок державної поліції, 6 спр., 1937 – 1939 рр.  .......................... 129
Ф. 317 Мацеївський постерунок державної поліції, 1 спр., 1928 – 1934 рр.  ............................ 130
Ф. 318 Старокошарський постерунок державної поліції, 10  спр., 1930 – 1932, 1936 – 1938  рр. 131
Ф. 319 Заболотцівський постерунок державної поліції, 3 спр., 1925 – 1936 рр.  ............. 129
Ф. 320 Киселинський постерунок державної поліції, 15 спр., 1928 – 1929, 1935 – 1938 рр.  ... 129
Ф. 321 *
Ф. 322 *
Ф. 323 *
Ф. 324 Виборча комісія 58-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

ІІ скликання, 39 спр., 1922, 1927 – 1928 рр.  ................................................................. 100
Ф. 325 Виборча комісія 57-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

ІІІ скликання, 29 спр., 1930 р.  .......................................................................................... 100
Ф. 326 Виборча комісія 56-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

ІV скликання, 29 спр., 1935 р.  .......................................................................................... 100
Ф. 327 Виборча комісія 57-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

ІV скликання, 11 спр., 1935 р.  .......................................................................................... 100
Ф. 328 Виборча комісія 57-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

V скликання, 240 спр., 1938 р.  ......................................................................................... 100
Ф. 329 Виборча комісія 58-го округу по виборах  до сейму і сенату Польської Республіки 

V скликання, 9 спр., 1938 р. ............................................................................................ 100
Ф. 330 Луцький повітовий відділ, 295 спр., 1921 – 1939 рр. ....................................................... 102
Ф. 331 Леліковський постерунок державної поліції, 26 спр., 1919 – 1926 рр.  ........................ 130
Ф. 332 Камінь-Коширська повітова команда державної поліції, 2 спр., 1936 – 1937 рр.  ......... 125
Ф. 333 Камінь-Коширська повітова команда Союзу резервістів, 1 спр., 1936 р.  ...................... 189
Ф. 334 *
Ф. 335 Луцьке повітове у чиншових справах присутствіє, 3 спр., 1887 – 1914 рр.  .................. 43
Ф. 336 *
Ф. 337 Камінь-Коширське повітове староство, 42 спр., 1923 – 1939 рр. ................................. 99
Ф. 338 Архітектор міста Луцька, 230 спр., 1900, 1925, 1928 – 1930, 1934 – 1938 рр. ................ 145
Ф. 339 *
Ф. 340 Мировий суддя 1-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 3 

спр., 1911 – 1914 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 341 Мировий суддя 3-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 10 

спр., 1912 – 1914 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 342 Мировий суддя 4-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 14 

спр., 1892 – 1903, 1911 – 1915 рр.  ....................................................................................... 33
Ф. 343 Мировий суддя 5-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 10 

спр., 1913 – 1914 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 344 Мировий суддя 6-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 26 

спр., 1912 – 1915 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 345 Мировий суддя 7-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 5 

спр., 1912 – 1917 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 346 Мировий суддя 8-ої дільниці Володимир-Волинського судово-мирового округу, 4 

спр., 1911 – 1915 рр.  ........................................................................................................ 33
Ф. 347 З’їзд мирових суддів Володимир-Волинського судово-мирового округу, 27 спр., 

1909 – 1918 рр. .................................................................................................................... 32
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Ф. 348 Волинський союз комунальних і кооперативних кредитних і господарчих органі-
зацій, 13 спр., 1931 – 1936 рр. ........................................................................................ 165

Ф. 349 Ковельський шкільний інспекторат, 3 спр., 1920 – 1922 рр.  ......................................... 175
Ф. 350 Волинський Кооперативний Союз Гурт кооператива з відповідальністю паями в 

Луцьку, 3 спр., 1935 р. ....................................................................................................... 166
Ф. 351 Малоседлищенська єврейська громада, 4 спр., 1924 – 1929, 1935 – 1936 рр. ................ 208
Ф. 352 Мировий суддя 14-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, 18 спр., 1917 – 

1918 рр.  ........................................................................................................................... 34
Ф. 353 Камінь-Коширське повітове земельне управління, 18 спр., 1924 – 1938 рр.  ............... 150
Ф. 354 Каса Камінь-Коширського фінансового управління, 17 спр., 1934 – 1936, 1938 – 

1939 рр. .............................................................................................................................. 139
Ф. 355 Судовий слідчий Луцького окружного суду 1-ої дільниці Володимир-Волинського 

повіту, 1 спр., 1869 – 1880 рр.  ............................................................................................. 36
Ф. 356 *
Ф. 357 *
Ф. 358 *
Ф. 359 Володимир-Волинський повітовий суд, 1343 спр., 1791 – 1891 рр.  ......................... 28
Ф. 360 Володимир-Волинське повітове рекрутське присутствіє, 2 спр., 1868 – 1869 рр.  .... 25
Ф. 361 Луцький повітовий суд, 2451спр., 1797 – 1874 рр. ................................................... 28
Ф. 362 Ковельське духовне правління, 32 спр., 1796 – 1806, 1808 – 1864, 1871, 1881 рр.  ...... 54
Ф. 363 Ковельський повітовий суд, 2536 спр., 1795 – 1887 рр.  .............................................. 28
Ф. 364 Володимир-Волинська будівельна комісія з відбудови Мстиславового храму, 4 спр., 

1897 – 1900 рр. .................................................................................................................... 45
Ф. 365 Ковельське тимчасове рекрутське присутствіє, 4 спр., 1837, 1844, 1865 рр.  ................ 25
Ф. 366 Володимир-Волинське повітове поліцейське управління, 16 спр., 1803, 1839, 1841, 

1858 – 1876, 1907, 1908 рр. ................................................................................................. 38
Ф. 367 Державна ощадна каса № 248 при Володимир-Волинському повітовому казначейс-

тві, 6 спр., 1885 – 1890, 1909 – 1910, 1913 рр. ..................................................................... 42
Ф. 368 Володимир-Волинський міський магістрат, 275 спр., 1796 – 1865 рр.  ....................... 16
Ф. 369 Володимир-Волинське духовне правління, 38 спр., 1806 р. ......................................... 54
Ф. 370 Луцьке духовне правління, 89 спр., 1806 р. ..................................................................... 54
Ф. 371 Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи І скликання, 

6 спр., 1905 – 1906 рр. ........................................................................................................ 15
Ф. 372 Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІ скликання, 

7 спр., 1906 – 1907 рр. ........................................................................................................ 15
Ф. 373 Ковельська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІІ скликан-

ня, 1 спр., 1907 р. ........................................................................................................ 15
Ф. 374 Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІІІ 

скликання, 3 спр., 1907 р. .................................................................................................. 15
Ф. 375 Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори до Державної думи ІV 

скликання, 2 спр., 1912 р. .................................................................................................. 15
Ф. 376 Ковельська повітова команда поповнення армії, 3 спр., 1925 – 1926, 1930, 1936 – 

1937 рр. ............................................................................................................................... 122
Ф. 377 Камінь-Коширське гмінне управління, 1 спр., 1934 – 1939 рр.  ..................................... 111
Ф. 378 Камінь-Коширська повітова комунальна ощадна каса 3 спр., 1928 – 1929, 1931, 1934 

– 1936 рр.  .......................................................................................................................... 140
Ф. 379 Камінь-Коширський повітовий комунальний союз, 2 спр., 1931 – 1932 рр.  ........ 101
Ф. 380 Любешівський окружний молочний кооператив «Деревок» з відповідальністю па-

ями, 1 спр., 1937 р. ............................................................................................................ 170
Ф. 381 *
Ф. 382 Луцька уніатська генеральна духовна консисторія, 610 спр., 1732 – 1748, 1773, 1779 – 

1836, 1902 рр. .................................................................................................................... 53
Ф. 383 *
Ф. 384 Любешівське надлісництво, 14 спр., 1926 – 1939 рр.  ..................................................... 162
Ф. 385 Ратнівське надлісництво, 1 спр., 1937 – 1938 рр.  ........................................................... 162
Ф. 386 Мировий суд 5-го округу Пінського повіту, 399 спр., 1921 – 1925 рр.  ......................... 113
Ф. 387 Ковельський повітовий комунальний союз, 1спр., 1931 р. ............................................ 101
Ф. 388 Камінь-Коширський гродський суд, 5 спр., 1929 – 1939 рр.  ........................................ 114
Ф. 389 Ковельська повітова «Просвіта» імені Лесі Українки, 155 спр., 1920 – 1930, 1938 рр. 198
Ф. 390 Володимирське товариство «Просвіта» на Волині, 98 спр., 1919 – 1934 рр. .............. 199
Ф. 391 Редакція і адміністрація українського часопису «Українська громада», 1 спр., 

1925 – 1926 рр. ................................................................................................................. 207
Ф. 392 Українська книгарня в м. Ковелі, 1 спр., 1930 р. ........................................................... 205
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Ф. 393 Судовий слідчий Луцького окружного суду 4-ої дільниці Володимир-Волинського 
повіту, 1 спр., 1895 р.  ........................................................................................................ 36

Ф. 394 Смідинське сільське управління, 288 спр., 1833 – 1870 рр. ....................................... 23
Ф. 395 Ковельське відділення Російського торгово-промислового банку, 6 спр., 1912 – 

1915 рр. ............................................................................................................................. 41
Ф. 396 *
Ф. 397 Луцький відділ еміграційного синдикату, 8 спр., 1930 – 1933, 1935 – 1939 рр. .............. 173
Ф. 398 ІІ окружний кіш українського національного козацького товариства (УНАКОТО), 

1 спр., 1926 р. ..................................................................................................................... 186
Ф. 399 Луцьке повітове земельне управління, 1450 спр., 1921 – 1939 рр.  .............................. 150
Ф. 400 Володимирське повітове земельне управління, 56 спр., 1921 – 1939 рр.  ..................... 150
Ф. 401 Горохівське повітове земельне управління, 113 спр., 1921 – 1939 рр.  ...................... 150
Ф. 402 Ковельське повітове земельне управління, 57 спр., 1922 – 1938 рр.   ...................... 150
Ф. 403 *
Ф. 404 *
Ф. 405 Любомльське повітове земельне управління, 36 спр., 1921 – 1939 рр.  .......................... 150
Ф. 406 *
Ф. 407 Копачівська школа, 7 спр., 1928 – 1929, 1938 – 1941, 1943 – 1944 рр.  ........................ 181
Ф. 408 Костопольське повітове земельне управління, 1 спр., 1930 – 1933 рр.  ........................ 150
Ф. 409 Луцький загін російських бойскаутів імені Святого Георгія Побідоносця, 1 спр., 

1931 – 1932 рр. .................................................................................................................... 196
Ф. 410 Луцький секретаріат Українського посольського клубу, 9 спр., 1922 – 1923 рр. ....... 185
Ф. 411 Володимир-Волинський земський суд, 50 спр., 1797 – 1876 рр.  ................................ 37
Ф. 412 Ковельське окружне управління державного майна, 6 спр., 1809 – 1854 рр. ................ 42
Ф. 413 Ковельська повітова земська управа, 2 спр., 1913, 1916 рр.  ...................................... 21
Ф. 414 Володимир-Волинська повітова земська управа, 1 спр., 1911 р. ............................... 21
Ф. 415 ***
Ф. 416 Пульмівське волосне правління, 134 спр., 1902 – 1915 рр. ............................................. 22
Ф. 417 Колківський постерунок державної поліції, 47 спр., 1920 – 1930, 1934 рр.  ................... 129
Ф. 418 Цуманський постерунок державної поліції, 2 спр., 1921 р. ........................................ 132
Ф. 419 Розвідувальне відділення 27-ої дивізії піхоти, 2 спр., 1926 – 1929 рр. ................... 121
Ф. 420 Устилузький постерунок державної поліції, 1 спр., 1926 – 1927 рр.  ........................ 132
Ф. 421 Війницький постерунок державної поліції, 1 спр., 1930 – 1934 рр.  .......................... 128
Ф. 422 Радостовський підпостерунок державної поліції, 1 спр., 1923 р.  .............................. 131
Ф. 423 Самарський постерунок державної поліції, 1 спр., 1926 р.  .......................................... 131
Ф. 424 Любитівський постерунок державної поліції, 2 спр., 1936 р.  ..................................... 130
Ф. 425 Несухоїженський постерунок державної поліції, 3 спр., 1936 р.  ................................ 130
Ф. 426 Турійський постерунок державної поліції, 3 спр., 1938 – 1939 рр. ........................... 132
Ф. 427 Управління Луцького повіту Стрілецького союзу, 105 спр., 1923 – 1939 рр.  .................. 192
Ф. 428 Володимир-Волинська чотирикласна українська міська школа, 1 спр., 1917 р. ......... 58
Ф. 429 Володимир-Волинська українська окружна шкільна рада, 2 спр. 1916 – 1918 рр. ... 57
Ф. 430 Інспектор народних училищ Володимир-Волинського повіту, 1 спр., 1917 – 1918 рр. ... 47
Ф. 431 *
Ф. 432 Грибовицький постерунок державної поліції, 1 спр., 1939 рр.  .................................... 128
Ф. 433 Луцьке міське управління Союзу резервістів, 16 спр., 1932 – 1939 рр.  ..................... 189
Ф. 434 Луцький військовий спортивний клуб, 1 спр., 1935 р. ................................................. 195
Ф. 435 Волинська воєводська рада Союзу осадників, 1 спр., 1928 – 1929 рр.  .................... 194
Ф. 436 Голобський відділ імені Т. Костюшка Стрілецького союзу, 1 спр., 1936 р.  .............. 192
Ф. 437 Команда Горохівського загону харцерів, 4 спр., 1934 – 1936 рр.  ............................. 196
Ф. 438 **
Ф. 439 Горохівський гурток Приятелів харцерства, 2 спр., 1937 – 1938 р. ............................ 196
Ф. 440 Луцька округа „Табору національного єднання” (ОЗН), 10 спр., 1937 – 1939 рр.  ..... 187
Ф. 441 Луцький гурток Приятелів харцерства, 4 спр., 1929 – 1931, 1935 рр.  ........................ 196
Ф. 442 Луцьке повітове управління Союзу резервістів, 6 спр., 1934 – 1939 рр.  .................. 189
Ф. 443 Управління Луцького гуртка Союзу офіцерів запасу Польщі, 14 спр., 1927 – 1939 рр. 190
Ф. 444 *
Ф. 445 Угриничівське гмінне управління, 21 спр., 1919 – 1926 рр.  .......................................... 111
Ф. 446 ***
Ф. 447 Горохівська повітова «Просвіта», 2 спр., 1927 – 1931, 1936 рр. ...................................... 199
Ф. 448 Лаврівська філія Луцької повітової «Просвіти», 2 спр., 1925 – 1926 рр. .............. 200
Ф. 449 Волинський воєводський громадський комітет зимової допомоги безробітним, 2 

спр., 1936 – 1938 рр. ............................................................................................................ 172
Ф. 450 Ковельський нижній земський суд, 134 спр., 1800 – 1867 рр. ................................... 37
Ф. 451 Володимирський залізничний постерунок державної поліції, 1 спр., 1930 р.  .... 128
Ф. 452 Магістрат містечка Рожище, 1 спр., 1922 – 1923 р. .................................................... 110
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Ф. 453 Луцький дільничний виборчий комітет № 4, 1 спр., 1927 р.  ........................................ 100
Ф. 454 Кураторіум Волинського шкільного округу, 4556 спр., 1920 – 1939 рр. .................... 174
Ф. 455 Товариство „Вольт”, 1 спр., 1925 р. ................................................................................... 146
Ф. 456 Начальник Ковельської тюрми, 5 спр., 1911, 1914 – 1917 рр. .................................. 39
Ф. 457 Ковельське залізничне поштове відділення ІІІ відділу, 1 спр., 1909 р.  ......................... 46
Ф. 458 Луцький міський громадський комітет зимової допомоги безробітним, 2 спр., 

1938 – 1939 рр. .................................................................................................................. 172
Ф. 459 Управління Ківерцівського сектору Легіону Волинських повстанців, 1 спр., 1931 р.  ... 193
Ф. 460 Ліквідаційна комісія Цивільного управління земель Волині і Подільського фронту, 

1 спр., 1920 – 1921 рр......................................................................................................... 61
Ф. 461 Луцький нижній земський суд, 105 спр., 1796 – 1833 рр. ............................................... 37
Ф. 462 Звиняченський постерунок державної поліції, 3 спр., 1929 – 1930, 1936 рр.  ......... 129
Ф. 463 Маковичівський постерунок державної поліції, 1 спр., 1931 р. .................................. 130
Ф. 464 Ковельська округа «Табору національного єднання» (ОЗН), 1 спр., 1938 р.  ................ 187
Ф. 465 Управління Волинського округу «Товариства розвитку східних земель», 1 спр., 

1938 – 1939 рр. ................................................................................................................... 203
Ф. 466 Горохівський постерунок державної поліції, 1 спр., 1936 р.  .................................... 128
Ф. 467 Коритницький постерунок державної поліції, 7 спр., 1923 – 1938 рр.  ........................... 129
Ф. 468 Свинюхівський постерунок державної поліції, 1 спр., 1938 – 1939 рр.  ........................... 131
Ф. 469 Сенкевичівський постерунок державної поліції, 2 спр., 1937 р.  .................................... 131
Ф. 470 Хорохоринський постерунок державної поліції, 3 спр., 1921 – 1922 рр.  ...................... 132
Ф. 471 Ковельський повітовий комітет допомоги жертвам повені, 2 спр., 1934 – 1935 рр. ...... 172
Ф. 472 Волинський прикордонний земельний комісар, 1 спр., 1928 – 1929 рр. ....................... 151
Ф.473 Луцьке фінансове управління податків і гербових зборів, 1 спр., 1930 р. .................. 137
Ф. 474 ***
Ф. 475 Боблівський постерунок державної поліції, 6 спр., 1930 – 1939 рр.  ..................... 128
Ф. 476 Луцький повітовий комісаріат Цивільного управління східних земель, 3 спр., 1919 р. 61
Ф. 477 Датинський постерунок державної поліції, 7 спр., 1929 – 1939 рр. ................... 128
Ф. 478 Ковельське повітове поліцейське управління, 22 спр., 1835 – 1836, 1859 – 1892, 1909 

– 1913 рр. ............................................................................................................................ 38
Ф. 479 Луцьке повітове поліцейське управління, 5 спр., 1859 – 1862, 1867 – 1870, 1900 – 

1902 рр.  ............................................................................................................................. 38
Ф. 480 Ковельський повітовий стряпчий, 119 спр., 1828, 1839 – 1842, 1844 – 1868 рр. ....... 35
Ф. 481 Луцький повітовий стряпчий, 19 спр., 1824, 1839 – 1941, 1853 – 1872 рр.  ........... 35
Ф. 482 Володимир-Волинський повітовий стряпчий, 6 спр., 1831 – 1832, 1867 – 1871 рр.  .... 34
Ф. 483 Ковельський земський суд, 15 спр., 1796 – 1811, 1821 – 1854, 1857 – 1858 рр.  ......... 37
Ф. 484 Луцький земський суд, 27 спр., 1817 – 1826, 1828 – 1861 рр.  ................................... 37
Ф. 485 Луцький міський магістрат, 93 спр., 1800 – 1861 рр. .................................................. 17
Ф. 486 Олицька міська ратуша, 199 спр., 1799 – 1861 рр ......................................................... 17
Ф. 487 Акцизний наглядач Володимирського повіту, 8 спр., 1853 – 1862 рр.  ......................... 40
Ф. 488 Акцизний наглядач Ковельського повіту, 12 спр., 1837, 1851 – 1860 рр.  .................... 40
Ф. 489 Володимир-Волинський нижній земський суд, 10 спр., 1802 – 1830 рр.  ...................... 37
Ф. 490 Буцинське поштове відділення, 93 спр., 1893 – 1918 рр.  .............................................. 46
Ф. 491 Ратнівське поштово-телеграфне відділення, 53 спр., 1895 – 1919 рр.  ........................ 46
Ф. 492 Володимир-Волинський словесний суд, 1 спр., 1806 – 1808 рр. ................................. 30
Ф. 493 Ковельський словесний суд, 1 спр., 1868 – 1871 рр.  .................................................... 30
Ф. 494 Луцький словесний суд, 1 спр., 1831 – 1833 рр.  ............................................................... 30
Ф. 495 Ковельський сирітський суд, 1 спр., 1867 – 1874 рр.  .................................................. 30
Ф. 496 Луцький підкоморський суд, 3 спр., 1800 – 1801, 1819 – 1824 рр. ........................... 29
Ф. 497 Ковельський підкоморський суд, 2 спр., 1821 – 1827, 1829 – 1831 рр.  ......................... 29
Ф. 498 Володимир-Волинська повітова дворянська опіка, 1 спр., 1824 – 1835 рр. ................ 47
Ф. 499 Ковельська міська управа, 4 спр., 1886 – 1896 рр.  ................................................ 18
Ф. 500 Володимир-Волинський повітовий військовий начальник, 1 спр., 1914 р.  ................. 26
Ф. 501 Волинська окружна дирекція відбудови, 3 спр., 1920 – 1922 рр. .................................. 145
Ф. 502 Володимирський повітовий кооперативний банк з обмеженою відповідальністю, 

1 спр., 1924 – 1925 р. ....................................................................................................... 143
Ф. 503 Горохівське кредитне кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю «Ук-

раїнбанк», 1 спр., 1927 – 1933 рр. .................................................................................... 144
Ф. 504 **
Ф. 505 Локачинський гродський суд, 1 спр., 1938 – 1939 рр.  .................................................. 114
Ф. 506 Володимирський гродський суд, 13 спр., 1928 – 1939 рр.  ............................................ 113
Ф. 507 Рожищенський гродський суд, 1 спр., 1937 – 1938 рр.  .................................................. 114
Ф. 508 Міліція м. Луцька, 1 спр., 1920 р. ..................................................................................... 135
Ф. 509 Ковельське городниче правління, 2 спр., 1856 – 1860 рр.  ......................................... 38
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Ф. 510 Волинське воєводське бюро у фінансово-земельних справах, 1 спр., 1932 – 1934 рр. ... 163
Ф. 511 Луцький повітовий відділ Союзу військових осадників, 1 спр., 1923 – 1925 рр.  ........... 194
Ф. 512 Луцький повітовий тюремний комітет, 1 спр., 1866 – 1871 рр. ...................................... 47
Ф. 513 Володимир-Волинське городниче правління, 1 спр., 1848, 1850 – 1852 рр.  .................. 38
Ф. 514 Луцький акцизний наглядач, 1 спр., 1917 р.  ................................................................... 40
Ф. 515 Володимир-Волинська військово-слідча комісія, 10 спр., 1863 – 1864 рр.  .............. 27
Ф. 516 Володимир-Волинська комісія воєнно-польового суду, 7 спр., 1863 – 1864 рр.  ............ 27
Ф. 517 Милецьке духовне училище, 17 спр., 1890 – 1920 рр. .................................................. 48
Ф. 518 Судовий слідчий Луцького окружного суду 2-ої дільниці Володимир-Волинського 

повіту, 1 спр., 1889 – 1890 рр.  ............................................................................................. 36
Ф. 519 Володимир-Волинський український шкільний комітет, 7 спр., 1916 р. ..................... 57
Ф. 520 Господарсько-споживчий кооператив «Хлібороб» з обмеженою відповідальністю, 2 

спр., 1928 – 1935, 1939 – 1940 рр. ........................................................................................ 169
Ф. 521 Кам’яно-Коширське поштово-телеграфне відділення, 1 спр., 1909 – 1910 рр.  .......... 46
Ф. 522 Степура Григорій, адвокат, 9 спр., 1922 – 1929 рр.  ......................................................... 116
Ф. 523 Горохівський повітовий суд, 1 спр., 1785 р.  ................................................................... 29
Ф. 524 Володимир-Волинський повітовий штаб-лікар, 37 спр., 1810, 1813, 1817 – 1830, 

1837 рр. ............................................................................................................................... 50
Ф. 525 **
Ф. 526 Луцька двокласна приватна школа, 1 спр., 1931 – 1932 рр. ............................................. 182
Ф. 527 Луцька шестикласна російська школа, 5 спр., 1934 – 1936 рр ........................................ 182
 

ФОНДИ ПЕРІОДІВ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, НАЦИСТСЬКОЇ 
ОКУПАЦІЇ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Ф. Р-1 Луцька міська управа, 2289 спр., 1941 – 1944 рр. ......................................... 652
Ф. Р-2 Луцький гебітскомісаріат, 922 спр., 1941 – 1944 рр. ................................. 651
Ф. Р-3 *
Ф. Р-4 Виконавчий комітет Луцької міської ради, 3634 спр., 1940 – 1941, 1944 – 

1999 рр. .......................................................................................................... 215
Ф. Р-5 Окружна виборча комісія по виборах до Луцької міської Ради депутатів 

трудящих, 126 спр., 1940 р. ......................................................................... 239
Ф. Р-6 Виконавчий комітет Волинської обласної Ради народних депутатів (обл-

виконком), 8800 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1995 рр. .................................... 211
Ф. Р-7 Архітектор м. Луцька, 81 спр., 1939 – 1941, 1952 – 1955, 1962 – 1967 рр. .. 335
Ф. Р-8 Луцький міський військовий комісаріат, 13 спр., 1939 – 1941 рр. ....... 257
Ф. Р-9 *
Ф. Р-10 Управління уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Волинсь-

кій області, 712 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1956 рр. .......................................... 422
Ф. Р-11 Фінансовий відділ виконкому Луцької міської ради, 929 спр., 1939 – 

1941, 1944 – 1998 рр. ....................................................................................... 468
Ф. Р-12 Відділ соціального забезпечення виконкому Луцької міської Ради депу-

татів трудящих, 724 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1948 рр. ................................. 447
Ф. Р-13 Управління соціального захисту населення Волинської обласної дер-

жавної адміністрації, 2198 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. ............ 446
Ф. Р-14 Волинська обласна дирекція Національної акціонерної страхової ком-

панії «Оранта», 1356 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1997 рр. ................................. 449
Ф. Р-15 ****
Ф. Р-16 Волинське державне лісогосподарське об’єднання «Волиньліс», 5133 

спр., 1939 – 1941, 1944 – 1997 рр. ................................................................. 404
Ф. Р-17 Волинська обласна нотаріальна контора, 37 спр., 1939 – 1941 рр. .......... 253
Ф. Р-18 Управління юстиції у Волинській області Міністерства юстиції України, 

824 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1956, 1969 – 1997 рр. .................................. 244
Ф. Р-19 Головне управління охорони здоров’я Волинської обласної державної 

адміністрації, 2306 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1951, 1955 – 1999 рр. .......... 555
Ф. Р-20 Луцький міський відділ комунального господарства, 320 спр., 1939 – 

1941, 1944 – 1968 рр. .................................................................................... 441
Ф. Р-21 Відділ торгівлі виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих, 168 

спр., 1939 – 1941, 1944, 1946 – 1960, 1965 – 1969 рр. ............................ 416



714

Державний архів Волинської області

Ф. Р-22 Волинська обласна контора із закупівлі зернових хлібопродуктів «Обл-
хлібторг», 27 спр., 1939 – 1941 рр. .............................................................. 482

Ф. Р-23 Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція, 2362 спр., 1939 – 
1941, 1944 – 1999 рр. .................................................................................... 565

Ф. Р-24 Волинський обласний суд, 4358 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1990 рр. .......... 246
Ф. Р-25 Відділ освіти виконкому Луцької міської ради, 1354 спр., 1939 – 1941, 

1944 – 2000 рр. ................................................................................................ 486
Ф. Р-26 Волинське обласне аптекоуправління, 1 спр., 1942 р. ............................... 660
Ф. Р-27 Волинська обласна контора «Заготскотовідгодівля», 761 спр., 1940 – 1941, 

1944 – 1970 рр. ................................................................................................ 431
Ф. Р-28 Волинське обласне підприємство електрозв’язку «Волиньтелеком», 2514 

спр., 1940 – 1941, 1944 – 1996 рр. ................................................................. 332
Ф. Р-29 Управління житлово-комунального господарства Волинської обласної 

державної адміністрації, 2321 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1998 рр. ............... 439
Ф. Р-30 Волинське обласне дочірнє підприємство Державної акціонерної ком-

панії «Хліб України», 2437 спр., 1939 – 1941, 1944 – 2000 рр. ........................ 305
Ф. Р-31 Фінансовий відділ виконкому Піддубцівської районної Ради депутатів 

трудящих, 2 спр., 1940 р. ............................................................................ 466
Ф. Р-32 Управління сільського господарства і продовольства Волинської обласної 

державної адміністрації, 9124 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1996 рр. ................... 351
Ф. Р-33 Управління торгівлі виконавчого комітету Волинської обласної ради на-

родних депутатів, 2083 спр., 1944 – 1990 рр. ............................................... 414
Ф. Р-34 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньхарчопром», 1957 спр., 

1939 – 1941, 1944 – 2001 рр. ...........................................................................
262

Ф. Р-35 **
Ф. Р-36 Волинська обласна контора із заготівлі племінної худоби, 4 спр., 1940 – 

1941 рр. ........................................................................................................... 401
Ф. Р-37 Управління служби місцевої протиповітряної оборони, 103 спр., 1940 – 

1941, 1944 – 1953 рр. ....................................................................................... 257
Ф. Р-38 Луцьке міське відділення міліції, 5 спр., 1939 – 1941, 1944 рр. ............. 256
Ф. Р-39 Фінансове управління Волинської обласної державної адміністрації, 

3543 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1998 рр. ........................................................ 465
Ф. Р-40 Виконавчий комітет Піддубцівської районної Ради депутатів трудящих, 

1 спр., 1940 р. ................................................................................................. 214
Ф. Р-41 Теремнівський районний комісаріат, 7 спр., 1940 – 1941 рр. .................... 257
Ф. Р-42 Відділ охорони здоров’я виконкому Луцької міської ради, 255 спр., 1940 

– 1941, 1944 – 1957, 1976 – 2000 рр. ................................................................ 557
Ф. Р-43 **
Ф. Р-44 Волинський обласний адміністративно-господарський відділ Управлін-

ня Народного комісаріату внутрішніх справ, 1 спр., 1939 – 1941 рр. .... 258
Ф. Р-45 Відділ народної освіти виконкому Піддубцівської районної Ради депу-

татів трудящих, 2 спр., 1940 р. .................................................................. 486
Ф. Р-46 Волинська обласна спілка споживчих товариств «Облспоживспілка», 

3803 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1998 рр. .......................................................... 479
Ф. Р-47 Луцький державний пивоварний завод № 1, 1 спр., 1940 р. .................. 315
Ф. Р-48 **
Ф. Р-49 Відділ мистецтв виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудя-

щих, 83 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1953 рр. ........................................................ 524
Ф. Р-50 *
Ф. Р-51 Дирекція підприємства № 17, що будується, Народного комісаріату зв’яз-

ку СРСР, 1 спр., 1940 – 1941 рр. .................................................................. 275
Ф. Р-52 Теремнівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

64 спр., 1944 – 1955, 1957 – 1958 рр. ........................................................... 481
Ф. Р-53 Піддубцівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

7 спр., 1940 – 1941 рр. ................................................................................... 481
Ф. Р-54 Піддубцівський районний земельний відділ, 3 спр., 1940 р. ...................... 354
Ф. Р-55 **
Ф. Р-56 *
Ф. Р-57 *
Ф. Р-58 Луцьке міське житлове управління, 78 спр., 1939 – 1941, 1945 – 1955 рр. .. 438
Ф. Р-59 Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації, 4082 

спр., 1939 – 1941, 1944 – 1996 рр. .................................................................... 484
Ф. Р-60 Піддубцівський районний комісаріат, 7 спр., 1940 – 1941 рр. ................. 257
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Ф. Р-61 Волинське обласне управління Національного банку України, 2419 спр., 
1939 – 1941, 1944 – 1992 рр. ......................................................................... 469

Ф. Р-62 Волинський обласний Комунальний банк, 126 спр., 1940 – 1941, 1944 
– 1959 рр. ...................................................................................................... 471

Ф. Р-63 Відділ шосейних шляхів союзного значення Волинської області, 465 
спр., 1939 – 1941, 1944 – 1954 рр. .................................................................... 320

Ф. Р-64 *
Ф. Р-65 *
Ф. Р-66 Архівний відділ виконкому Волинської обласної Ради народних депу-

татів, 1457 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1988 рр. ................................................... 551
Ф. Р-67 Державний архів Волинської області, 2424 спр., 1939 – 1941, 1944 

– 2005 рр. ........................................................................................................ 552
Ф. Р-68 Луцька біржа праці, 567 спр., 1941 – 1944 рр. ............................................ 654
Ф. Р-69 «Німецька  українська  газета», 321 спр., 1941 – 1944 рр. .......................... 659
Ф. Р-70 Луцьке відділення товариства «Украін-фільм», 324 спр., 1941 – 1943 рр. ... 660
Ф. Р-71 Луцький мировий суд, 507 спр., 1941 – 1944 рр. ....................................... 655
Ф. Р-72 Устилузьке товариство «Просвіта», 1 спр., 1943 р. .................................... 661
Ф. Р-73 ***
Ф. Р-74 Луцька районна управа, 37 спр., 1941 – 1944 рр. ........................................ 653
Ф. Р-75 Рожищенська районна управа, 155 спр., 1941 – 1944 рр. ........................... 653
Ф. Р-76 Ківерцівська районна управа, 41 спр., 1941 – 1943 рр. .............................. 653
Ф. Р-77 Цуманська районна управа, 17 спр., 1941 – 1943 рр. ................................. 653
Ф. Р-78 Колківська районна управа, 13 спр., 1941 – 1943 рр. ................................ 653
Ф. Р-79 Сенкевичівська районна управа, 10 спр., 1941 – 1943 рр. ........................... 653
Ф. Р-80 Волинський сільськогосподарський банк, 6 спр., 1941 – 1943 рр. .............. 656
Ф. Р-81 Ратнівська районна управа, 1 спр., 1941 р. .................................................. 653
Ф. Р-82 Володимир-Волинська міська управа, 78 спр., 1941 р. ........................... 653
Ф. Р-83 Оберфельдкомендатура 579, 35 спр., 1941 – 1944 рр. .................................. 654
Ф. Р-84 Торчинська районна управа, 2 спр., 1941 – 1942 рр. .................................. 653
Ф. Р-85 Турійська районна управа, 2 спр., 1941 – 1942 рр. ..................................... 653
Ф. Р-86 Горохівська районна управа, 6 спр., 1941 – 1943 рр. ................................. 653
Ф. Р-87 Обласна управа в Луцьку, 52 спр., 1941 – 1943 рр. ...................................... 652
Ф. Р-88 Берестечківська районна управа, 4 спр., 1941 р. ........................................ 653
Ф. Р-89 Організація Тодта, 3 спр., 1942 – 1943 рр. ....................................................... 657
Ф. Р-90 Луцька міська електростанція, 28 спр., 1941 – 1944 рр. ................................ 656
Ф. Р-91 Луцький історичний архів, 1 спр., 1943 – 1944 рр. ................................... 660
Ф. Р-92 *
Ф. Р-93 **
Ф. Р-94 **
Ф. Р-95 Луцький міський водоканал, 46 спр., 1941 – 1944 рр. .................................. 657
Ф. Р-96 Луцька окружна санітарно-бактеріологічна лабораторія, 2 спр., 1941 – 

1943 рр. ......................................................................................................... 661
Ф. Р-97 Міська команда служби порядку в Луцьку, 2 спр., 1941 – 1944 рр. .............. 655
Ф. Р-98 Володимир-Волинська  контора  закупівлі  та  збуту,  212  спр.,  1941 – 1944  рр. 658
Ф. Р-99 Володимир-Волинська міська електростанція, 50 спр., 1941 – 1944 рр. 659
Ф. Р-100 Міська  електростанція  м.  Володимир-Волинський,  75  спр.,  1939 – 1941 рр. 279
Ф. Р-101 Луцька кооперативно-промислова артіль інвалідів «Вільна праця», 157 

спр., 1939 – 1941, 1944 – 1955 рр. ................................................................... 479
Ф. Р-102 **
Ф. Р-103 **
Ф. Р-104 **
Ф. Р-105 **
Ф. Р-106 **
Ф. Р-107 **
Ф. Р-108 **
Ф. Р-109 **
Ф. Р-110 **
Ф. Р-111 **
Ф. Р-112 **
Ф. Р-113 **
Ф. Р-114 **
Ф. Р-115 **
Ф. Р-116 **
Ф. Р-117 **
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Ф. Р-118 **
Ф. Р-119 **
Ф. Р-120 **
Ф. Р-121 Торчинська лісопромислова артіль «Вільна праця», 53 спр., 1940, 1944 – 

1953 рр. ........................................................................................................... 479
Ф. Р-122 **
Ф. Р-123 Волинська обласна спілка кооперації інвалідів «Облкоопінспілка», 114 

спр., 1940 – 1941, 1944 – 1953 рр. ..................................................................... 483
Ф. Р-124 **
Ф. Р-125 **
Ф. Р-126 **
Ф. Р-127 **
Ф. Р-128 **
Ф. Р-129 **
Ф. Р-130 **
Ф. Р-131 **
Ф. Р-132 **
Ф. Р-133 **
Ф. Р-134 **
Ф. Р-135 **
Ф. Р-136 **
Ф. Р-137 **
Ф. Р-138 **
Ф. Р-139 **
Ф. Р-140 **
Ф. Р-141 Ковельський гебітскомісаріат, 145 спр., 1941 – 1943 рр. .............................. 651
Ф. Р-142 *
Ф. Р-143 Волинська рибна контора генерал-комісаріату Волині і Поділля, 1 спр., 

1942 – 1943 рр. ................................................................................................. 658
Ф. Р-144 Луцька контора закупівлі та збуту, 4 спр., 1942 – 1943 рр. .......................... 658
Ф. Р-145 ***
Ф. Р-146 Луцька поштова контора, 5 спр., 1942 – 1943 рр. ........................................ 659
Ф. Р-147 Олицька районна управа, 14 спр., 1941 – 1943 рр. ....................................... 653
Ф. Р-148 Любомльська районна управа, 5 спр., 1941 – 1944 рр. ................................. 653
Ф. Р-149 Голобська районна управа, 4 спр., 1941 – 1943 рр. ....................................... 653
Ф. Р-150 Шацька районна управа, 1 спр., 1941 р. ....................................................... 653
Ф. Р-151 Седлищенська районна управа, 1 спр., 1941 р. ......................................... 653
Ф. Р-152 *
Ф. Р-153 Маневицька районна управа, 1 спр., 1941 р. ........................................ 653
Ф. Р-154 Головнянська районна управа, 2 спр., 1941 р. ........................................ 653
Ф. Р-155 Луцький торговельно-промисловий банк, 5 спр., 1941 р. ........................... 656
Ф. Р-156 Волинська спілка млинів, 4 спр., 1942 – 1943 рр. ....................................... 657
Ф. Р-157 Луцька районна служба порядку, 1 спр., 1941 – 1943 рр. .............................. 655
Ф. Р-158 Технічно-торговельне бюро «Енергія», 1 спр., 1942 р. ............................... 657
Ф. Р-159 Піддубцівська районна управа, 6 спр., 1942 – 1943 рр. ................................ 653
Ф. Р-160 Володимир-Волинське товариство «Просвіта», 1 спр., 1942 – 1943 рр. ..... 661
Ф. Р-161 ***
Ф. Р-162 *
Ф. Р-163 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради СРСР, 418 спр., 1946, 

1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1989 рр. ........................... 239
Ф. Р-164 Волинська обласна комісія по обліку збитків, заподіяних німецько-фа-

шистськими загарбниками народному господарству і населенню, 403 
спр., 1944 – 1946, 1976, 1983 рр. .................................................................. 662

Ф. Р-165 *
Ф. Р-166 *
Ф. Р-167 *
Ф. Р-168 Карткове бюро м. Луцьк, 135 спр., 1945 – 1947 рр. ...................................... 418
Ф. Р-169 Контрольно-облікове бюро, м. Луцьк, 47 спр., 1944 – 1947 рр. ................... 418
Ф. Р-170 Контрольно-облікове бюро, м. Володимир-Волинський, 59 спр., 1944 

– 1947 рр. ........................................................................................................ 418
Ф. Р-171 Луцький відділ Союзу пасічників для Волині й Поділля, 210 спр., 1942 

– 1943 рр. ........................................................................................................ 658
Ф. Р-172 Карткове бюро м. Ковель, 22 спр., 1945 – 1947 рр. ...................................... 418
Ф. Р-173 Карткове бюро м. Володимир-Волинський, 149 спр., 1944 – 1947 рр. ....... 418



717

Розділ VIІ. Перелік фондів

Ф. Р-174 Луцьке кущове адресне бюро при Луцькій міській управі, 23741 карт-
ка, 1941 – 1943 рр. ..........................................................................................

662

Ф. Р-175 **
Ф. Р-176 **
Ф. Р-177 **
Ф. Р-178 Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР по Во-

линській області, 675 спр., 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 
1975, 1980, 1985, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 рр. ........................... 239

Ф. Р-179 **
Ф. Р-180 **
Ф. Р-181 **
Ф. Р-182 **
Ф. Р-183 **
Ф. Р-184 **
Ф. Р-185 **
Ф. Р-186 **
Ф. Р-187 **
Ф. Р-188 Волинський обласний трест приміських радгоспів, 45 спр., 1945 – 1948 рр. 362
Ф. Р-189 Виборчі  комісії  по  виборах  до  місцевих  Рад  народних  депутатів  

по  Волинській  області,  3394  спр.,  1947,  1950,  1953,  1955,  1957,  
1959,  1961,  1963,  1965,  1969,  1971,  1973, 1975,  1977,  1980,  1985,  
1987,  1990,  1994,  1998,  2002,  2006 рр. ..................................................... 239

Ф. Р-190 **
Ф. Р-191 **
Ф. Р-192 **
Ф. Р-193 **
Ф. Р-194 **
Ф. Р-195 **
Ф. Р-196 **
Ф. Р-197 **
Ф. Р-198 **
Ф. Р-199 **
Ф. Р-200 **
Ф. Р-201 **
Ф. Р-202 **
Ф. Р-203 **
Ф. Р-204 **
Ф. Р-205 **
Ф. Р-206 **
Ф. Р-207 **
Ф. Р-208 **
Ф. Р-209 **
Ф. Р-210 **
Ф. Р-211 **
Ф. Р-212 Виборчі комісії м. Луцька по виборах до Українських Народних Зборів де-

путатів трудящих, 72 спр., 1939 р. ............................................................... 239
Ф. Р-213 Ковельський повітовий військово-революційний комітет, 1 спр., 1920 р. 256
Ф. Р-214 **
Ф. Р-215 Старший інспектор Головного управління в справах промислової та спо-

живчої кооперації при Раді Міністрів СРСР по Волинській області, 144 
спр., 1947 – 1950 рр. .....................................................................................

477

Ф. Р-216 **
Ф. Р-217 **
Ф. Р-218 **
Ф. Р-219 **
Ф. Р-220 **
Ф. Р-221 **
Ф. Р-222 **
Ф. Р-223 **
Ф. Р-224 Окружні  рахункові  комісії  по  виборах  народних  суддів  Волинської  області, 

142  спр., 1948, 1954, 1957, 1960, 1962, 1967, 1970, 1976, 1982, 1984 – 1987 рр. 239
Ф. Р-225 **
Ф. Р-226 **
Ф. Р-227 **
Ф. Р-228 **
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Ф. Р-229 **
Ф. Р-230 **
Ф. Р-231 **
Ф. Р-232 **
Ф. Р-233 **
Ф. Р-234 **
Ф. Р-235 **
Ф. Р-236 **
Ф. Р-237 **
Ф. Р-238 **
Ф. Р-239 **
Ф. Р-240 **
Ф. Р-241 **
Ф. Р-242 **
Ф. Р-243 **
Ф. Р-244 **
Ф. Р-245 **
Ф. Р-246 Обласні і районні комісії по збору підписів трудящих під Стокгольмсь-

ким зверненням Постійного Комітету Всесвітнього Конгресу прихиль-
ників миру, 151 спр., 1950 р. ........................................................................ 239

Ф. Р-247 **
Ф. Р-248 Волинська обласна контора по заготівлі, переробці та збуту плодоовочів 

Укрторгплодоовочтресту, 429 спр., 1944 – 1952 рр. ................................. 430
Ф. Р-249 Луцьке повітове управління комунального господарства, 3 спр., 1920 р. 439
Ф. Р-250 **
Ф. Р-251 **
Ф. Р-252 **
Ф. Р-253 **
Ф. Р-254 **
Ф. Р-255 **
Ф. Р-256 **
Ф. Р-257 **
Ф. Р-258 **
Ф. Р-259 **
Ф. Р-260 **
Ф. Р-261 **
Ф. Р-262 **
Ф. Р-263 **
Ф. Р-264 **
Ф. Р-265 **
Ф. Р-266 **
Ф. Р-267 **
Ф. Р-268 **
Ф. Р-269 Група старшого контролера Державного контролю Союзу РСР за витра-

чанням та зберіганням хлібопродуктів по Волинській області, 184 спр., 
1947 – 1951 рр. ................................................................................................ 240

Ф. Р-270 **
Ф. Р-271 **
Ф. Р-272 **
Ф. Р-273 **
Ф. Р-274 **
Ф. Р-275 **
Ф. Р-276 **
Ф. Р-277 **
Ф. Р-278 **
Ф. Р-279 **
Ф. Р-280 **
Ф. Р-281 **
Ф. Р-282 **
Ф. Р-283 **
Ф. Р-284 **
Ф. Р-285 **
Ф. Р-286 **
Ф. Р-287 **
Ф. Р-288 **
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Ф. Р-289 **
Ф. Р-290 *
Ф. Р-291 Заболоттівський районний відділ шляхового і транспортного господарс-

тва, 33 спр., 1940, 1946 – 1958 рр. .................................................................. 322
Ф. Р-292 Волинська обласна контора В/о «Заготживсировина», 645 спр., 1944 – 

1956 рр. ........................................................................................................... 430
Ф. Р-293 Тимчасове управління м. Луцька, 52 спр., 1939 р. ........................................ 211
Ф. Р-294 Виконавчий комітет Ковельської міської Ради народних депутатів, 1774 

спр., 1940, 1944 – 1993 рр. ............................................................................. 215
Ф. Р-295 Волинське обласне управління статистики, 26944 спр., 1940 – 1941, 1944 

– 1994 рр. ........................................................................................................ 460
Ф. Р-296 Відділ освіти виконкому Ковельської міської ради, 422 спр., 1939 – 1941, 

1944 – 1994 рр. ................................................................................................ 486
Ф. Р-297 **
Ф. Р-298 **
Ф. Р-299 Володимир-Волинський повітовий військовий комісаріат, 66 спр., 1920 р. 256
Ф. Р-300 Луцька обласна контрактаційно-заготівельна контора «Головрослинка-

учук», 342 спр., 1949 – 1953 рр. ................................................................... 433
Ф. Р-301 **
Ф. Р-302 **
Ф. Р-303 **
Ф. Р-304 Волинська обласна рада профспілки працівників агропромислового 

комплексу, 1430 спр., 1945 – 1996 рр. ......................................................... 632
Ф. Р-305 **
Ф. Р-306 **
Ф. Р-307 Волинський обласний комітет профспілки робітників лісу і сплаву, 69 

спр., 1946 – 1951 рр. .......................................................................................... 638
Ф. Р-308 **
Ф. Р-309 **
Ф. Р-310 Луцька обласна збутова база «Укртютюнмахортрест», 44 спр., 1947 – 

1953 рр. ............................................................................................................ 434
Ф. Р-311 **
Ф. Р-312 **
Ф. Р-313 **
Ф. Р-314 **
Ф. Р-315
Ф. Р-316 Луцький повітовий військовий комісаріат, 30 спр., 1920 р. .................... 256
Ф. Р-317 Молочарський союз на Волині, 27 спр., 1941 – 1943 рр. ........................ 659
Ф. Р-318 Виконавчий комітет Цуманської районної Ради депутатів трудящих, 110 

спр., 1944 – 1962 рр. ..................................................................................... 214
Ф. Р-319 Волинське обласне управління матеріально-технічного забезпечення і 

ремонтно-технічних станцій, 127 спр., 1944 – 1960 рр. ................................ 359
Ф. Р-320 *
Ф. Р-321 Відділ пожежної охорони Управління Народного комісаріату внутрішніх 

справ по Волинській області, 4 спр., 1940 – 1941 рр. .................................... 258
Ф. Р-322 Штаб робітничої гвардії, 1 спр., 1939 р. ..................................................... 255
Ф. Р-323 **
Ф. Р-324 **
Ф. Р-325 **
Ф. Р-326 Виконавчий комітет Головнянської районної Ради депутатів трудящих, 

261 спр., 1944 – 1959 рр................................................................................. 213
Ф. Р-327 Володимир-Волинський міжрайонний державний інспектор по визна-

ченню урожайності, 104 спр., 1947 – 1954 рр. ............................................... 396
Ф. Р-328 Камінь-Каширський міжрайонний державний інспектор по визначенню 

урожайності, 145 спр., 1947 – 1954 рр. ....................................................... 396
Ф. Р-329 Луцький міжрайонний державний інспектор по визначенню урожай-

ності, 198 спр., 1947 – 1954 рр. ................................................................ 396
Ф. Р-330 **
Ф. Р-331 **
Ф. Р-332 **
Ф. Р-333 Волинська обласна контора Торговельного банку, 167 спр., 1945 – 1956 рр. 470
Ф. Р-334 Волинський обласний комітет профспілки робітників борошномельної 

промисловості та елеваторів, 70 спр., 1944 – 1951 рр. ............................ 633
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Ф. Р-335 *
Ф. Р-336 **
Ф. Р-337 Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, 1511 спр., 

1944 – 1994 рр. ................................................................................................. 215
Ф. Р-338 **
Ф. Р-339 Володимир-Волинська районна рада, 1727 спр., 1944 – 1988, 1992 – 

1995 рр. ........................................................................................................... 213
Ф. Р-340 **
Ф. Р-341 Волинська обласна рада промислової кооперації «Облпромрада», 1112 

спр., 1939 – 1941, 1944 – 1960 рр. .................................................................. 477
Ф. Р-342 Ягодинська митниця, 12 спр., 1946 – 1955 рр. ............................................. 421
Ф. Р-343 **
Ф. Р-344 **
Ф. Р-345 **
Ф. Р-346 **
Ф. Р-347 **
Ф. Р-348 **
Ф. Р-349 **
Ф. Р-350 **
Ф. Р-351 **
Ф. Р-352 **
Ф. Р-353 Виконавчий комітет Олицької районної Ради депутатів трудящих, 31 

спр., 1944 – 1956 рр. ..................................................................................... 214
Ф. Р-354 Іваничівська районна рада, 943 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр. ............. 214
Ф. Р-355 ****
Ф. Р-356 Виконавчий комітет Торчинської районної Ради депутатів трудящих, 178 

спр., 1944 – 1962 рр. ...................................................................................... 214
Ф. Р-357 Волинське обласне видавництво «Облвидав», 211 спр., 1944 – 1963 рр. ..... 543
Ф. Р-358 Волинський обласний комітет профспілки працівників політосвітніх 

установ, 81 спр., 1946 – 1953 рр. ................................................................. 641
Ф. Р-359 **
Ф. Р-360 **
Ф. Р-361 Державний геологорозвідувальний трест «Волинськвуглегеологія» 

Міністерства вугільної промисловості УРСР, 374 спр., 1948 – 1954 рр. ..... 268
Ф. Р-362 Волинський обласний комітет профспілки фінансово-банківських пра-

цівників, 134 спр., 1944 – 1955 рр.................................................................. 641
Ф. Р-363 Окружна друкарня в м. Луцьку, 3 спр., 1941 – 1943 рр. ............................... 659
Ф. Р-364 **
Ф. Р-365 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньльонпром», 1466 спр., 

1945 – 2002 рр. .............................................................................................. 427
Ф. Р-366 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньпаливо», 1305 спр., 1939 

– 1941, 1944 – 1959, 1964 – 2004 рр. ......................................................... 426
Ф. Р-367 Луцьке хіміко-лісове господарство (хімлісгосп), 286 спр., 1944 – 1952 рр. 408
Ф. Р-368 Волинська рада кооперативного страхування членів артілей про-

мислової кооперації і кооперації інвалідів «Облпромстрахрада», 247 
спр., 1944 – 1960 рр. .................................................................................... 451

Ф. Р-369 Закрите акціонерне товариство Волинська виробничо-торговельна фір-
ма «Світязь», 2264 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1962, 1965 – 2000 рр. ..... 259

Ф. Р-370 Волинське виробничо-територіальне госпрозрахункове об’єднання буді-
вельних матеріалів «Волиньбудматеріали», 1842 спр., 1944 – 1962, 1966 
– 2002 рр. ....................................................................................................... 258

Ф. Р-371 Управління кінофікації Волинського облвиконкому, 971 спр., 1944 – 
1985 рр. ......................................................................................................... 533

Ф. Р-372 *
Ф. Р-373 ****
Ф. Р-374 Державна акціонерна енергопостачальна компанія «Волиньобленерго», 

1710 спр., 1939 – 1941, 1944 – 1999 рр. ......................................................... 279
Ф. Р-375 *
Ф. Р-376 Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2438 спр., 1946 

– 1999 рр. ........................................................................................................ 488
Ф. Р-377 *
Ф. Р-378 Луцька повітова міліція 3-го району, 1 спр., 1920 р. ..................................... 255
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Ф. Р-379 Контрольно-ревізійне управління у Волинській області, 384 спр., 1944 
– 1969, 1971 – 1997 рр. ................................................................................... 469

Ф. Р-380 Управління з питань фізичної культури і спорту Волинської обласної дер-
жавної адміністрації, 1398 спр., 1944 – 1959, 1969 – 2004 рр. ................... 574

Ф. Р-381 Луцька неповна середня школа № 9, 2 спр., 1940 – 1941 рр. .................... 508
Ф. Р-382 *
Ф. Р-383 Волинський обласний сільський будівельний трест, 186 спр., 1945 – 

1953 рр. .......................................................................................................... 344
Ф. Р-384 Волинське обласне управління по будівництву в колгоспах, 374 спр., 

1945 – 1958 рр. ................................................................................................ 345
Ф. Р-385 Волинське обласне будівельне управління, 88 спр., 1944 – 1953 рр. .... 337
Ф. Р-386 Управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книж-

кової торгівлі виконкому Волинської обласної Ради депутатів трудящих, 
59 спр., 1945 – 1953 рр. .................................................................................. 541

Ф. Р-387 Волинське обласне виробниче об’єднання по племінній справі в тва-
ринництві, 599 спр., 1944 – 2000 рр. ......................................................... 401

Ф. Р-388 Волинський обласний методичний кабінет культурно-освітньої роботи, 
44 спр., 1945 – 1954 рр. ................................................................................. 536

Ф. Р-389 Волинський центр народної творчості, 799 спр., 1944 – 2000 рр. ................ 530
Ф. Р-390 Волинське обласне лекційне бюро, 63 спр., 1946 – 1956 рр. ....................... 537
Ф. Р-391 Волинський обласний комітет профспілки працівників споживчої коопе-

рації, 193 спр., 1944 – 1957, 1990 – 1998 рр. ..................................................... 633
Ф. Р-392 Картотека колишніх радянських військовополонених, 6063 картки, 1941 

– 1945 рр. ..................................................................................................... 662
Ф. Р-393 Відділ у справах релігій Волинської обласної державної адміністрації, 

545 спр. 1944 – 2005 рр. ................................................................................ 547
Ф. Р-394 ****
Ф. Р-395 Волинський центр стандартизації, метрології та сертифікації, 844 спр., 

1944 – 1996 рр. ............................................................................................... 242
Ф. Р-396 Луцька кооперативно-промислова артіль інвалідів «Харчовик», 222 

спр., 1944 – 1955 рр. ....................................................................................... 479
Ф. Р-397 Ремонтно-будівельна контора, 72 спр., 1944 – 1954 рр. ............................. 340
Ф. Р-398 *
Ф. Р-399 Теремнівський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

(райуповмінзаг), 122 спр., 1944 – 1956 рр. .................................................. 424
Ф. Р-400 ****
Ф. Р-401 Волинський обласний комітет профспілки працівників зв’язку, 1052 спр., 

1944 – 1996 рр. ............................................................................................... 636
Ф. Р-402 Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів, 1202 спр., 1945 – 1999 рр. ................................ 505
Ф. Р-403 *
Ф. Р-404 Волинська обласна спілка лісної, лісохімічної, меблевої та деревооброб-

ної промислової кооперації «Облліспромспілка», 97 спр., 1940 – 1941, 
1944 – 1953 рр. .............................................................................................. 478

Ф. Р-405 Луцьке транспортно-експедиційне агентство, 22 спр., 1948 – 1954 рр. .. 326
Ф. Р-406 *
Ф. Р-407 Луцьке  педагогічне  училище  імені  Ярослава  Галана,  764  спр.,  1944 – 1998  рр. 495
Ф. Р-408 Луцька промислова артіль «Транспортник», 107 спр., 1948 – 1955 рр. 479
Ф. Р-409 Зібрання листів радянських громадян, примусово вивезених німецько-

фашистськими окупантами в Німеччину (колекція), 1003 листи, 1941 – 
1942 рр. ........................................................................................................... 662

Ф. Р-410 Ківерцівський районний комісаріат, 6 спр., 1940 – 1941 рр. ..................... 257
Ф. Р-411 ****
Ф. Р-412 *
Ф. Р-413 ****
Ф. Р-414 ****
Ф. Р-415 *
Ф. Р-416 Волинський обласний млинарський трест «Облмлинтрест», 98 спр., 1944 

– 1956 рр. ........................................................................................................ 307
Ф. Р-417 Виконавчий комітет Теремнівської районної Ради депутатів трудящих, 

80 спр., 1944 – 1958 рр. ................................................................................. 214
Ф. Р-418 **
Ф. Р-419 *
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Ф. Р-420 Відділ у справах культурно-освітньої роботи виконкому Волинської об-
ласної Ради депутатів трудящих, 112 спр., 1945 – 1953 рр. ......................... 525

Ф. Р-421 Аптечне управління Волинської обласної державної адміністрації, 
1363 спр., 1944 – 1998 рр. ........................................................................... 558

Ф. Р-422 *
Ф. Р-423 Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер, 601 спр., 1946 

– 2001 рр. ..................................................................................................... 570
Ф. Р-424 Адвокатське об’єднання «Волинська обласна колегія адвокатів», 448 

спр., 1944 – 1998 рр. ....................................................................................... 251
Ф. Р-425 *
Ф. Р-426 Волинське обласне управління промислових товарів широкого вжитку, 

41 спр., 1946 – 1955 рр. ................................................................................... 261
Ф. Р-427 Волинська обласна клінічна лікарня, 2595 спр., 1942, 1943, 1945 – 1999 рр. 559
Ф. Р-428 **
Ф. Р-429 ****
Ф. Р-430 *
Ф. Р-431 Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, 411 спр., 1944 – 

1999 рр. ........................................................................................................... 513
Ф. Р-432 Виконавчий комітет Сенкевичівської районної Ради депутатів трудящих, 

63 спр., 1944 – 1958 рр. ................................................................................... 214
Ф. Р-433 *
Ф. Р-434 ****
Ф. Р-435 Ратнівська районна рада, 1213 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр. ...... 214
Ф. Р-436 Ратнівська центральна районна лікарня, 184 спр., 1944 – 1948, 1958 – 

1998 рр. ........................................................................................................... 561
Ф. Р-437 Ратнівський районний відділ будівництва і експлуатації автомобільних 

шляхів, 40 спр., 1946 – 1952, 1965 – 1968 рр. ...................................................
322

Ф. Р-438 Мельники-Річицька сільська Рада депутатів трудящих, 66 спр., 1945 – 
1954 рр. ........................................................................................................... 228

Ф. Р-439 Млинівська сільська Рада народних депутатів, 178 спр., 1944 – 1993 рр. 228
Ф. Р-440 Річицька сільська рада, 461 спр., 1945 – 1995 рр.  ...................................... 232
Ф. Р-441 Щедрогірська  сільська  рада  народних  депутатів,  453  спр.,  1945 – 1993  рр. 238
Ф. Р-442 Якушівська сільська Рада депутатів трудящих, 42 спр., 1946 – 1958 рр. .. 238
Ф. Р-443 Волинське обласне управління Державного спеціалізованого комерцій-

ного Ощадного банку України, 1383 спр., 1944 – 1997 рр. ............................. 472
Ф. Р-444 *
Ф. Р-445 Фінансовий відділ виконкому Цуманської районної Ради депутатів тру-

дящих, 128 спр., 1944 – 1956 рр. ............................................................... 466
Ф. Р-446 Цуманський районний відділ сільського господарства, 71 спр., 1944 – 

1953 рр. .......................................................................................................... 355
Ф. Р-447 Відділ народної освіти виконкому Цуманської районної Ради депутатів 

трудящих, 52 спр., 1947 – 1954 рр. ......................................................... 486
Ф. Р-448 Цуманський районний відділ шляхового і транспортного господарства, 

92 спр., 1944 – 1962 рр. .............................................................................. 322
Ф. Р-449 ****
Ф. Р-450 ****
Ф. Р-451 Цуманська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

248 спр., 1945 – 1962 рр. ............................................................................ 481
Ф. Р-452 Цуманська машинно-тракторна станція (МТС), 84 спр., 1944 – 1957 рр. 357
Ф. Р-453 Цуманська районна лікарня, 17 спр., 1944 – 1948 рр.  ............................... 561
Ф. Р-454 Відділ соціального забезпечення виконкому Цуманської районної Ради 

депутатів трудящих, 64 спр., 1944 – 1953 рр. ................................................. 447
Ф. Р-455 ****
Ф. Р-456 Відділ охорони здоров’я виконкому Цуманської районної Ради депутатів 

трудящих, 66 спр., 1944 – 1955 рр. ......................................................... 557
Ф. Р-457 *
Ф. Р-458 Цуманський районний промисловий комбінат, 7 спр., 1944 – 1948 рр. 298
Ф. Р-459 Цуманський районний харчовий комбінат, 10 спр., 1946 – 1948 рр. 300
Ф. Р-460 ****
Ф. Р-461 Відділ торгівлі виконкому Цуманської районної Ради депутатів трудя-

щих, 5 спр., 1953 – 1955 рр. ........................................................................... 415
Ф. Р-462 Цуманський районний промисловий комбінат споживчих товариств, 

5 спр., 1948 – 1950 рр. ............................................................................. 482
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Ф. Р-463 **
Ф. Р-464 **
Ф. Р-465 Волинський обласний комітет Товариства Червоного Хреста, 894 спр., 

1940 – 1941, 1947 – 1995 рр. ......................................................................... 642
Ф. Р-466 Волинська обласна станція переливання крові, 633 спр., 1945 – 1995 рр. ... 566
Ф. Р-467 Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння обо-

роні, авіаційному і хімічному будівництву СРСР (ТСОАВІАХІМ), 10 
спр., 1940, 1944 – 1947 рр. ......................................................................... 642

Ф. Р-468 Волинський обласний комітет Товариства сприяння обороні України 
(ТСОУ), 750 спр., 1948 – 1997 рр. ......................................................... 643

Ф. Р-469 Волинський обласний комітет Добровільного товариства сприяння армії 
(ДТСАРМ), 26 спр., 1948 – 1951 рр. ......................................................... 643

Ф. Р-470 Відділ охорони здоров’я виконкому Торчинської районної Ради депу-
татів трудящих, 23 спр., 1944 – 1955 рр. ....................................................... 557

Ф. Р-471 Торчинський районний відділ комунального господарства, 17 спр., 
1944 – 1948 рр. .............................................................................................. 440

Ф. Р-472 Буянівська сільська Рада народних депутатів, 494 спр., 1944 – 1993 рр. 218
Ф. Р-473 Колгосп «Більшовик», с. Окорськ, 50 спр., 1949 – 1957 рр. ........................ 380
Ф. Р-474 Колгосп імені Ворошилова, с. Великий Окорськ, 13 спр., 1949 – 1951 рр. ... 365
Ф. Р-475 ****
Ф. Р-476 **
Ф. Р-477 **
Ф. Р-478 Затурцівський районний промисловий комбінат, 34 спр., 1949 – 1955 рр. .. 297
Ф. Р-479 Затурцівський районний комбінат комунального господарства, 44 спр., 

1948 – 1956 рр. ................................................................................................. 440
Ф. Р-480 Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Оле-

ни Пчілки, 996 спр., 1944 – 1996 рр. ......................................................... 531
Ф. Р-481 Любомльська районна рада, 1345 спр., 1944 – 1995 рр. ................................ 214
Ф. Р-482 Фінансовий відділ Любомльської районної державної адміністрації, 

606 спр., 1944 – 1994 рр. ............................................................................... 466
Ф. Р-483 Любомльський районий відділ сільського господарства, 42 спр., 1944 

– 1953 рр. ..................................................................................................... 354
Ф. Р-484 Любомльська машинно-тракторна станція (МТС), 83 спр., 1944 – 1958 рр. 357
Ф. Р-485 Відділ соціального забезпечення виконкому Любомльської районної 

Ради депутатів трудящих, 197 спр., 1944 – 1968 рр. ................................. 447
Ф. Р-486 Любомльська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

505 спр., 1944 – 2000 рр. ................................................................................ 481
Ф. Р-487 Любомльський міський відділ комунального господарства, 38 спр., 1944 

– 1954 рр. ....................................................................................................... 441
Ф. Р-488 Любомльська центральна районна лікарня, 280 спр., 1944 – 1994 рр. .... 561
Ф. Р-489 Любомльське державне лісогосподарське підприємство, 768 спр., 1944 

– 1999 рр. ........................................................................................................ 406
Ф. Р-490 Вишнівська сільська рада, 419 спр., 1945 – 1995 рр. ................................... 219
Ф. Р-491 Глинянківська сільська Рада депутатів трудящих, 54 спр., 1948, 1952 – 

1958 рр. ........................................................................................................... 220
Ф. Р-492 Запільська сільська рада, 501 спр., 1944 – 1997 рр. ...................................... 223
Ф. Р-493 Заставська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1945 – 1954 рр. ... 223
Ф. Р-494 Коцурівська сільська Рада депутатів трудящих, 17 спр., 1945 – 1948 рр. ... 225
Ф. Р-495 Кутівська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1945 – 1954 рр. .... 226
Ф. Р-496 Скибська сільська Рада депутатів трудящих, 68 спр., 1947 – 1958 рр. ..... 234
Ф. Р-497 *
Ф. Р-498 *
Ф. Р-499 Прикордонна державна інспекція по карантину рослин, 557 спр., 1944 – 

1995 рр. ........................................................................................................... 394
Ф. Р-500 Ківерцівська районна рада, 1810 спр., 1944 – 1995 рр. ................................ 214
Ф. Р-501 Ківерцівський районний відділ по будівництву в колгоспах, 27 спр., 1945 

– 1948 рр. ................................................................................................... 345
Ф. Р-502 Ківерцівський районний відділ комунального господарства, 25 спр., 1944 

– 1954 рр. ........................................................................................................ 440
Ф. Р-503 Ківерцівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

495 спр., 1944 – 1973, 1975 – 1992 рр. ......................................................... 481
Ф. Р-504 Ківерцівський районний відділ статистики, 565 спр., 1944 – 1948, 1952, 

1955 – 1993 рр. ................................................................................................. 462
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Ф. Р-505 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Ківерцівської районної Ра-
ди депутатів трудящих, 17 спр., 1947 – 1950, 1952 рр. ................................. 525

Ф. Р-506 Ківерцівський районний відділ кінофікації, 8 спр., 1944 – 1945, 1947 
– 1950 рр. ....................................................................................................... 534

Ф. Р-507 Ківерцівська селищна Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1944 – 1950 рр. ... 216
Ф. Р-508 Вишнівська сільська Рада депутатів трудящих, 113 спр., 1947 – 1963 рр. ... 219
Ф. Р-509 Вишківська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1944 – 1958 рр. .... 219
Ф. Р-510 Суська сільська Рада народних депутатів, 431 спр., 1946 – 1988 рр. ...... 235
Ф. Р-511 Прокуратура Волинської області, 7982 спр., 1944 – 1995 рр. .............. 249
Ф. Р-512 Фінансовий відділ виконкому Колківської районної Ради депутатів трудя-

щих, 253 спр., 1944 – 1962 рр. .......................................................................... 466
Ф. Р-513 Відділ охорони здоров’я виконкому Колківської районної Ради депутатів 

трудящих, 90 спр., 1944 – 1957 рр. ......................................................... 556
Ф. Р-514 Колківська районна лікарня, 41 спр., 1946 – 1957 рр. .................................. 561
Ф. Р-515 ****
Ф. Р-516 Відділ народної освіти виконкому Головнянської районної Ради депутатів 

трудящих, 570 спр., 1944 – 1954 рр. ......................................................... 486
Ф. Р-517 **
Ф. Р-518 Виконавчий комітет Рожищенської міської ради, 737 спр., 1944 – 1994 рр. ... 215
Ф. Р-519 Фінансовий відділ виконкому Рожищенської районної Ради депутатів 

трудящих, 444 спр., 1946 – 1989 рр. ............................................................... 466
Ф. Р-520 Відділ освіти Рожищенської районної державної адміністрації, 579 спр., 

1944 – 1997 рр. .............................................................................................. 486
Ф. Р-521 Рожищенський районний відділ кінофікації, 4 спр., 1950 – 1952 рр. .... 534
Ф. Р-522 **
Ф. Р-523 Відділ охорони здоров’я виконкому Рожищенської районної Ради депу-

татів трудящих, 155 спр., 1944 – 1957 рр. ...................................................... 557
Ф. Р-524 Рожищенська центральна районна лікарня, 309 спр., 1947 – 1998 рр.  .... 561
Ф. Р-525 *
Ф. Р-526 Рожищенський районний відділ будівництва і експлуатації шосейних 

шляхів, 168 спр., 1945 – 1952, 1954 – 1967 рр. ................................................ 322
Ф. Р-527 **
Ф. Р-528 *
Ф. Р-529 Цуманський районний відділ по будівництву в колгоспах, 51 спр., 1945 – 

1951 рр. .......................................................................................................... 346
Ф. Р-530 Цуманський лісгоспзаг, 269 спр., 1944 – 1967 рр. ......................................... 406
Ф. Р-531 Старовижівський районний відділ по будівництву в колгоспах, 64 спр., 

1946 – 1958 рр. ................................................................................................ 345
Ф. Р-532 Старовижівський районний уповноважений Міністерства заготівель 

СРСР (райуповмінзаг), 114 спр., 1946 – 1954 рр. ........................................... 424
Ф. Р-533 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Старовижівської район-

ної Ради депутатів трудящих, 13 спр., 1946 – 1950 рр. ........................... 526
Ф. Р-534 Старовижівський районний відділ кінофікації, 18 спр., 1948 – 1952 рр. ... 534
Ф. Р-535 *
Ф. Р-536 Старовижівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-

ка), 263 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр. ...................................................... 481
Ф. Р-537 Старовижівський районний відділ шляхового і транспортного госпо-

дарства, 14 спр., 1944 – 1948 рр. .................................................................... 322
Ф. Р-538 *
Ф. Р-539 Старовижівська селищна рада, 682 спр., 1946 – 1995 рр. ........................... 216
Ф. Р-540 Мизівська машинно-тракторна станція (МТС), 42 спр., 1945 – 1957 рр. 357
Ф. Р-541 Заболоттівський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

(райуповмінзаг), 50 спр., 1945 – 1952, 1954 рр. ........................................... 423
Ф. Р-542 Бодячівська сільська Рада депутатів трудящих, 44 спр., 1947 – 1953 рр. 217
Ф. Р-543 Божівська сільська Рада депутатів трудящих, 42 спр., 1947 – 1954 рр. 218
Ф. Р-544 Вільхівська сільська Рада народних депутатів, 497 спр., 1944 – 1991 рр. 219
Ф. Р-545 Залижнянська сільська Рада депутатів трудящих, 7 спр., 1947 – 1948 рр. 223
Ф. Р-546 Звиняченська сільська Рада народних депутатів, 408 спр., 1944 – 1992 рр. 224
Ф. Р-547 Квасівська сільська Рада народних депутатів, 374 спр., 1948 – 1992 рр. 224
Ф. Р-548 Князівська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1948 – 1954 рр. 225
Ф. Р-549 Ковбанська сільська Рада депутатів трудящих, 34 спр., 1947 – 1954 рр. 225
Ф. Р-550 Красівська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1947 – 1958 рр. 225
Ф. Р-551 Лемешівська сільська Рада депутатів трудящих, 83 спр., 1944 – 1958 рр. 226
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Ф. Р-552 Марковичівська сільська Рада депутатів трудящих, 65 спр., 1947 – 1957 рр. 227
Ф. Р-553 Мар’янівська сільська Рада депутатів трудящих, 32 спр., 1947 – 1953 рр. 228
Ф. Р-554 Мирківська сільська Рада народних депутатів, 379 спр., 1944 – 1991 рр. 228
Ф. Р-555 Мислинська сільська Рада депутатів трудящих, 165 спр., 1948 – 1968 рр. 228
Ф. Р-556 Новосілківська сільська рада, 320 спр., 1944 – 1994 рр. .......................... 229
Ф. Р-557 Озерцівська сільська Рада депутатів трудящих, 76 спр., 1946 – 1958 рр. 230
Ф. Р-558 Охлопівська сільська Рада депутатів трудящих, 38 спр., 1947 – 1954 рр. ... 230
Ф. Р-559 Ощівська сільська Рада депутатів трудящих, 9 спр., 1949 – 1950 рр. ..... 230
Ф. Р-560 Печихвостівська сільська рада, 504 спр., 1944 – 1995 рр. ............................. 231
Ф. Р-561 Підберезівська сільська Рада народних депутатів, 411 спр., 1944 – 1992 рр. 231
Ф. Р-562 Полюхненська сільська Рада депутатів трудящих, 33 спр., 1947 – 1953 рр. 232
Ф. Р-563 Пірванченська сільська Рада депутатів трудящих, 101 спр., 1944 – 1960 рр. 231
Ф. Р-564 Рачинська сільська Рада народних депутатів, 451 спр., 1948 – 1992 рр. 232
Ф. Р-565 Скобелківська сільська Рада народних депутатів, 450 спр., 1944 – 1992 рр. 234
Ф. Р-566 Софіївська сільська Рада депутатів трудящих, 18 спр., 1950 – 1953 рр. 234
Ф. Р-567 Стрільченська сільська Рада депутатів трудящих, 67 спр., 1944 – 1958 рр. 235
Ф. Р-568 *
Ф. Р-569 Терешківська сільська рада, 103 спр., 1944 – 1959, 1993 – 1996 рр. ............. 235
Ф. Р-570 Фусівська сільська Рада, 5 спр., 1947 р. ........................................................ 236
Ф. Р-571 Холонівська сільська рада, 512 спр., 1944 – 1996 рр. ................................... 237
Ф. Р-572 Цегівська сільська рада, 352 спр., 1949 – 1959, 1972 – 1995 рр. ......... 237
Ф. Р-573 Шпиколосівська сільська Рада депутатів трудящих, 42 спр., 1947 – 1954 рр. 238
Ф. Р-574 **
Ф. Р-575 **
Ф. Р-576 Волинська обласна контора Сільськогосподарського банку, 366 спр., 1945 

– 1955 рр. ....................................................................................................... 471
Ф. Р-577 ****
Ф. Р-578 Волинський обласний комітет профспілки робітників місцевої про-

мисловості та комунально-побутових підприємств, 1249 спр., 1945 – 
1951, 1956 – 1995 рр. .................................................................................... 638

Ф. Р-579 Завітненська сільська Рада народних депутатів, 443 спр., 1944 – 1974, 
1984 – 1992 рр. ................................................................................................ 223

Ф. Р-580 Волинський філіал інституту землеустрою Української академії аграр-
них наук, 1131 спр., 1944 – 1994 рр. ......................................................... 517

Ф. Р-581 Фінансовий відділ виконкому Теремнівської районої Ради депутатів 
трудящих, 373 спр., 1944 – 1958 рр. ......................................................... 466

Ф. Р-582 Теремнівський районний народний суд, 293 спр., 1945 – 1954 рр. 247
Ф. Р-583 Відділ соціального забезпечення виконкому Теремнівської районної Ради 

депутатів трудящих, 168 спр., 1944 – 1956 рр. .......................................... 447
Ф. Р-584 Теремнівський районний промисловий комбінат, 155 спр., 1944 – 1958 рр. 298
Ф. Р-585 Луцький районний народний суд, 289 спр., 1944 – 1954, 1956 рр. ......... 247
Ф. Р-586 Луцький районний промисловий комбінат, 32 спр., 1945 – 1949, 1959 

– 1962 рр. ...................................................................................................... 297
Ф. Р-587 Луцька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 689 

спр., 1944 – 1962, 1966 – 1993 рр. ................................................................. 481
Ф. Р-588 Радгосп «Комуніст», с. Гнідава, 67 спр., 1945 – 1956 рр. .............................. 392
Ф. Р-589 Радгосп «Більшовик», с. Рокині, 8 спр., 1945 – 1948 рр. .............................. 393
Ф. Р-590 **
Ф. Р-591 Управління містобудування і архітектури Волинської обласної державної 

адміністрації, 993 спр., 1944 – 1998 рр. ...................................................... 334
Ф. Р-592 Управління культури Волинської обласної державної адміністрації, 2435 

спр., 1953 – 1997 рр. ............................................................................... 524
Ф. Р-593 Волинський обласний протитуберкульозний диспансер, 727 спр., 1947 – 

1998 рр. ......................................................................................................... 569
Ф. Р-594 Волинський обласний український музично-драматичний театр імені 

Т. Г. Шевченка, 513 спр., 1944 – 1997 рр. ................................................... 528
Ф. Р-595 ****
Ф. Р-596 *
Ф. Р-597 Луцька  міська  державна  нотаріальна  контора  № 1,  1504  спр., 1944 – 1954  рр. 253
Ф. Р-598 Народний суд І дільниці, м. Луцьк, 328 спр., 1944 – 1950 рр. ..................... 247
Ф. Р-599 *
Ф. Р-600 *
Ф. Р-601 ****
Ф. Р-602 ****
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Ф. Р-603 ****
Ф. Р-604 ****
Ф. Р-605 Уповноважений Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів 

СРСР по Волинській області, 58 спр., 1944 – 1965 рр. .............................. 548
Ф. Р-606 *
Ф. Р-607 Виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради, 587 спр., 1944 – 

1996 рр. ........................................................................................................... 215
Ф. Р-608 Камінь-Каширська районна рада, 1193 спр., 1944 – 1998 рр. ................... 214
Ф. Р-609 Фінансовий відділ Камінь-Каширської районної державної адміністра-

ції, 721 спр., 1944 – 1994 рр. ........................................................................... 466
Ф. Р-610 ****
Ф. Р-611 Камінь-Каширський районний відділ статистики, 612 спр., 1944 – 1994 рр. 462
Ф. Р-612 Відділ освіти Камінь-Каширської районної державної адміністрації, 

528 спр., 1944 – 1993 рр. ............................................................................... 486
Ф. Р-613 Березичівська сільська Рада народних депутатів, 363 спр., 1946 – 1992 рр. 217
Ф. Р-614 Великообзирська  сільська  Рада  народних  депутатів, 293  спр., 1946 – 1987  рр. 219
Ф. Р-615 Волицька сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1946 – 1955 рр. 220
Ф. Р-616 Кримненська сільська Рада депутатів трудящих, 35 спр., 1946 – 1955 рр. 226
Ф. Р-617 Угриничівська сільська Рада депутатів трудящих, 78 спр., 1946 – 1958 рр. 236
Ф. Р-618 Камінь-Каширська машинно-тракторна станція (МТС), 9 спр., 1944 – 

1948, 1956 – 1957 рр. ....................................................................................... 357
Ф. Р-619 *
Ф. Р-620 Луцька районна заготівельна контора «Укрвторсировина», 54 спр., 1945 

– 1954 рр. ........................................................................................................ 434
Ф. Р-621 *
Ф. Р-622 *
Ф. Р-623 *
Ф. Р-624 Палац учнівської молоді, 221 спр., 1944 – 1955, 1971 – 1998 рр. .......... 515
Ф. Р-625 Луцький міський харчовий комбінат, 173 спр., 1944 – 1965 рр. .............. 300
Ф. Р-626 Народний суд ІІ дільниці, м. Луцьк, 269 спр., 1946 – 1949 рр. ................ 247
Ф. Р-627 Луцьке базове медичне училище, 640 спр., 1944 – 1998 рр. ..................... 494
Ф. Р-628 ****
Ф. Р-629 Волинський обласний трест «Маслосирпром», 437 спр., 1944 – 1962 рр. 302
Ф. Р-630 Волинське державне підприємство «Сортнасінняовоч», 493 спр., 1946 

– 1996 рр. ...................................................................................................... 397
Ф. Р-631 Волинська обласна контора В/о «Заготсіно», 168 спр., 1944 – 1952 рр. ..... 432
Ф. Р-632 Виконавчий комітет Маневицької районної Ради народних депутатів, 

1317 спр., 1945 – 1962, 1965 – 1993 рр. ........................................................ 214
Ф. Р-633 Фінансовий відділ Маневицької районної державної адміністрації, 562 

спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр. ......................................................... 466
Ф. Р-634 Маневицьке районне управління сільського господарства, 801 спр., 1947 

– 1953, 1965 – 1991 рр. ..................................................................................... 354
Ф. Р-635 Маневицький лісгосп, 15 спр., 1944 – 1948 рр. .......................................... 406
Ф. Р-636 Відділ охорони здоров’я виконкому Маневицької районної Ради депу-

татів трудящих, 53 спр., 1944 – 1957 рр. ......................................................... 556
Ф. Р-637 Маневицька центральна районна лікарня, 325 спр., 1945 – 1996 рр. ...... 561
Ф. Р-638 Відділ соціального забезпечення виконкому Маневицької районної Ради 

депутатів трудящих, 98 спр., 1944 – 1955 рр. ............................................... 447
Ф. Р-639 Маневицький районний відділ статистики, 426 спр., 1945 – 1962, 1965 – 

1996 рр. .......................................................................................................... 462
Ф. Р-640 Маневицька районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

462 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1995 рр. ............................................................. 481
Ф. Р-641 Маневицький районний відділ комунального господарства, 19 спр., 

1944 – 1948 рр. ................................................................................................ 440
Ф. Р-642 * 
Ф. Р-643 Городківська сільська рада, 113 спр., 1946 – 1959, 1990 – 1994 рр. 221
Ф. Р-644 Грив’ятківська сільська Рада депутатів трудящих, 63 спр., 1946 – 1958 рр. 221
Ф. Р-645 Іванівська сільська Рада депутатів трудящих, 69 спр., 1946 – 1959 рр. 224
Ф. Р-646 Карасинська сільська Рада народних депутатів, 400 спр., 1947 – 1991 рр. 224
Ф. Р-647 Козлиничівська  сільська  Рада  народних  депутатів,  562  спр.,  1946 – 1992  рр. 225
Ф. Р-648 Кричевичівська  сільська  Рада  народних  депутатів,  385  спр.,  1946 – 1992  рр. 226
Ф. Р-649 Луківська сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1945 – 1954 рр. 227
Ф. Р-650 Новорудська сільська Рада народних депутатів, 367 спр., 1946 – 1991 рр. 229
Ф. Р-651 Пісочненська сільська Рада народних депутатів, 527 спр., 1946 – 1990 рр. 231
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Ф. Р-652 Повурська сільська Рада народних депутатів, 539 спр., 1945 – 1990 рр. 231
Ф. Р-653 Соб’ятинська сільська Рада депутатів трудящих, 32 спр., 1948 – 1952 рр. 234
Ф. Р-654 Софіянівська сільська Рада депутатів трудящих, 24 спр., 1949 – 1954 рр. 234
Ф. Р-655 Троянівська сільська рада, 348 спр., 1946 – 1993 рр. ................................ 236
Ф. Р-656 Черевахівська сільська Рада народних депутатів, 319 спр., 1947 – 1959, 

1964 – 1965, 1967 – 1971, 1976 – 1991 рр. ......................................................... 237
Ф. Р-657 Шкуратівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1944 – 1955 рр. 238
Ф. Р-658 *
Ф. Р-659 *
Ф. Р-660 *
Ф. Р-661 ****
Ф. Р-662 Луцький міський промисловий комбінат, 419 спр., 1944 – 1976 рр. ......... 298
Ф. Р-663 *
Ф. Р-664 Теремнівська сільська Рада депутатів трудящих, 177 спр., 1941, 1944 – 

1958 рр. .......................................................................................................... 235
Ф. Р-665 Піддубцівська  машинно-тракторна  станція  (МТС),  188  спр.,  1944 – 1959  рр. 357
Ф. Р-666 Відкрите акціонерне товариство «Луцька взуттєва фабрика», 701 спр., 

1944 – 2004 рр. ................................................................................................ 283
Ф. Р-667 *
Ф. Р-668 ****
Ф. Р-669 **
Ф. Р-670 **
Ф. Р-671 ****
Ф. Р-672 ****
Ф. Р-673 Луцький дитячий будинок, 144 спр., 1944 – 1956 рр. .................................... 509
Ф. Р-674 Луцька дитяча лікарня, 105 спр., 1944 – 1968 рр. .......................................... 563
Ф. Р-675 Волинське обласне об’єднання державних дорожніх підприємств, 3679 

спр., 1944 – 2000 рр. ...................................................................................... 321
Ф.Р-676 Маневицький районний відділ по будівництву в колгоспах, 64 спр., 1945 

– 1958 рр. ........................................................................................................ 345
Ф. Р-677 Головне управління з питань економіки і власності Волинської обласної 

державної адміністрації, 2910 спр., 1944 – 1998 рр.  .............................. 451
Ф. Р-678 Любешівський районний комісаріат, 15 спр., 1944 – 1953 рр. .................. 257
Ф. Р-679 Волинська обласна контора «Головзаготсортзерно», 107 спр., 1947 – 

1952 рр. ........................................................................................................... 433
Ф. Р-680 *
Ф. Р-681 Ковельська районна заготівельна контора «Укрвторсировина», 28 спр., 

1946 – 1958 рр. ............................................................................................. 434
Ф. Р-682 *
Ф. Р-683 ****
Ф. Р-684 *
Ф. Р-685 Виконавчий комітет Ковельської районної Ради народних депутатів, 

1856 спр., 1944 – 1991 рр. .............................................................................. 214
Ф. Р-686 Бруховичівська сільська Рада депутатів трудящих, 98 спр., 1947 – 1959 рр. 218
Ф. Р-687 Малопорська сільська Рада депутатів трудящих, 27 спр., 1948 – 1954 рр. 227
Ф. Р-688 Великопорська сільська Рада депутатів трудящих, 66 спр., 1948 – 1958 рр. 219
Ф. Р-689 Борщівська сільська Рада депутатів трудящих, 31 спр., 1950 – 1954 рр. 218
Ф. Р-690 Жмудчівська сільська Рада депутатів трудящих, 28 спр., 1946 – 1953 рр. 223
Ф. Р-691 *
Ф. Р-692 *
Ф. Р-693 Відділ охорони здоров’я виконкому Голобської районної Ради депутатів 

трудящих, 39 спр., 1944 – 1952 рр. ............................................................... 556
Ф. Р-694 ****
Ф. Р-695 Нужельська сільська Рада депутатів трудящих, 40 спр., 1948 – 1954 рр. ....... 229
Ф. Р-696 ****
Ф. Р-697 Торчинська кооперативно-промислова артіль інвалідів «Харчовик», 53 

спр., 1949 – 1958 рр. ....................................................................................... 479
Ф. Р-698 Торчинський районний харчовий комбінат, 188 спр., 1945 – 1969 рр. 300
Ф. Р-699 Ватинська сільська Рада депутатів трудящих, 80 спр., 1945 – 1958 рр. 218
Ф. Р-700 Гатівська сільська Рада депутатів трудящих, 107 спр., 1945 – 1959 рр. ..... 220
Ф. Р-701 Горзвинська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1945 – 1952 рр. ... 221
Ф. Р-702 Жуковецька сільська Рада депутатів трудящих, 53 спр., 1945 – 1954 рр. .... 223
Ф. Р-703 Йосипівська сільська Рада депутатів трудящих, 46 спр., 1944 – 1954 рр. 224
Ф. Р-704 Великоокорська  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  104  спр.,  1944 – 1959  рр. 219
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Ф. Р-705 Сьомаківська сільська Рада депутатів трудящих, 70 спр., 1947 – 1958 рр. 235
Ф. Р-706 Сарнівська сільська Рада депутатів трудящих, 109 спр., 1947 – 1958 рр. 233
Ф. Р-707 Смолигівська сільська Рада народних депутатів, 306 спр., 1944 – 1959, 

1970 – 1993 рр. ................................................................................................ 234
Ф. Р-708 Усичівська сільська Рада депутатів трудящих, 84 спр., 1944 – 1958 рр. 236
Ф. Р-709 Хорохоринська сільська рада, 392 спр., 1944 – 1952, 1959 – 1994 рр. 237
Ф. Р-710 Чехівщинська сільська Рада депутатів трудящих, 94 спр., 1945 – 1946, 

1951 – 1958 рр. .............................................................................................. 237
Ф. Р-711 *
Ф. Р-712 Львівсько-Волинська геологорозвідувальна експедиція, 940 спр., 1948 – 

1994 рр. .......................................................................................................... 269
Ф. Р-713 Гідрогеологічна партія тресту «Волинськвуглегеологія», 73 спр., 1948 – 

1954 рр. ........................................................................................................... 270
Ф. Р-714 Володимир-Волинський районний відділ по будівництву в колгоспах, 3 

спр., 1946 – 1949 рр. ..................................................................................... 345
Ф. Р-715 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Володимир-Волинської 

районної Ради депутатів трудящих, 7 спр., 1946 – 1952 рр. ..................... 525
Ф. Р-716 Володимир-Волинський районний відділ будівництва і експлуатації шо-

сейних шляхів, 95 спр., 1944 – 1965 рр. ...................................................... 322
Ф. Р-717 ****
Ф. Р-718 **
Ф. Р-719 *
Ф. Р-720 Відділ охорони здоров’я виконкому Володимир-Волинської районної Ра-

ди депутатів трудящих, 44 спр., 1945 – 1957 рр. ............................................ 556
Ф. Р-721 Володимир-Волинська центральна районна лікарня, 344 спр., 1951 – 

1996 рр. ......................................................................................................... 561
Ф. Р-722 Володимир-Волинська районна спілка споживчих товариств (райспо-

живспілка), 304 спр., 1944 – 1967, 1969 – 1976, 1978 – 1991 рр. .......... 480
Ф. Р-723 Відділ соціального забезпечення виконкому Володимир-Волинського 

районної Ради депутатів трудящих, 110 спр., 1944 – 1965 рр. ................... 447
Ф. Р-724 Володимир-Волинське державне лісогосподарське підприємство, 507 

спр., 1944 – 1994 рр. ................................................................................. 406
Ф. Р-725 Володимир-Волинська машинно-тракторна станція (МТС), 42 спр., 1944 

– 1956 рр. ...................................................................................................... 357
Ф. Р-726 *
Ф. Р-727 *
Ф. Р-728 Відділ охорони здоров’я виконкому Володимир-Волинської міської Ради 

депутатів трудящих, 25 спр., 1944 – 1948 рр. .............................................. 557
Ф. Р-729 **
Ф. Р-730 **
Ф. Р-731 Тимчасовий організаційний комітет професійних спілок, 1 спр., 1939 р. ... 630
Ф. Р-732 Фінансовий відділ виконкому Луцької районної Ради народних депу-

татів, 411 спр., 1944 – 1959, 1967 – 1989 рр. ................................................. 466
Ф. Р-733 Луцький хлібозавод Волинського обласного управління харчової про-

мисловості, 235 спр., 1947 – 1968 рр. .............................................................. 308
Ф. Р-734 Відділ народної освіти виконкому Теремнівської районної Ради депу-

татів трудящих, 93 спр., 1944 – 1958 рр. ...................................................... 486
Ф. Р-735 *
Ф. Р-736 Бірківська сільська Рада народних депутатів, 414 спр., 1946 – 1989 рр. 217
Ф. Р-737 Бучинська сільська Рада депутатів трудящих, 96 спр., 1946 – 1958 рр. 218
Ф. Р-738 Ветлівська сільська Рада народних депутатів, 419 спр., 1948 – 1991 рр. 219
Ф. Р-739 Гірківська сільська Рада народних депутатів, 392 спр., 1948 – 1991 рр. 220
Ф. Р-740 Дольська сільська Рада народних депутатів, 450 спр., 1945 – 1993 рр. 222
Ф. Р-741 Зарудчівська сільська рада, 333 спр., 1945 – 1994 рр. .......................... 223
Ф. Р-742 Лахвичівська сільська Рада депутатів трудящих, 65 спр., 1946 – 1954 рр. 226
Ф. Р-743 Люб’язівська сільська Рада народних депутатів, 451 спр., 1945 – 1991 рр. 227
Ф. Р-744 Мукошинська сільська Рада депутатів трудящих, 63 спр., 1947 – 1954 рр. 229
Ф. Р-745 Невірська сільська Рада депутатів трудящих, 45 спр., 1946 – 1953, 1958 рр. 229
Ф. Р-746 Хоцунська сільська Рада народних депутатів, 288 спр., 1946 – 1959, 1970 

– 1991 рр. ....................................................................................................... 237
Ф. Р-747 Цирська сільська Рада народних депутатів, 409 спр., 1945 – 1990 рр. ... 237
Ф. Р-748 Шлапанська сільська Рада депутатів трудящих, 68 спр., 1945 – 1954 рр. 238
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Ф. Р-749 Щитинсько-Волянська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1947 
– 1949, 1956 – 1958 рр. .................................................................................... 238

Ф. Р-750 Бихівська сільська Рада народних депутатів, 303 спр., 1946 – 1990 рр. 217
Ф. Р-751 Великоглушанська сільська Рада народних депутатів, 433 спр., 1945 – 

1988 рр. .......................................................................................................... 219
Ф. Р-752 Любешівсько-Волянська сільська рада, 59 спр., 1945 – 1950, 1958, 1988 – 

1995 рр. .......................................................................................................... 227
Ф. Р-753 Ворокомлівська сільська рада, 383 спр., 1945 – 1995 рр. ......................... 220
Ф. Р-754 Видертська сільська Рада народних депутатів, 467 спр., 1946 – 1990 рр. 219
Ф. Р-755 Дібровська сільська Рада депутатів трудящих, 17 спр., 1946 – 1950 рр. 222
Ф. Р-756 Залаззівська сільська рада, 348 спр., 1945 – 1994 рр. .............................. 223
Ф. Р-757 Любешівська селищна Рада депутатів трудящих, 459 спр., 1945 – 1996 рр. 216
Ф. Р-758 Малоглушанська сільська рада, 353 спр., 1945 – 1994 рр. ......................... 227
Ф. Р-759 Погулянська сільська Рада депутатів трудящих, 104 спр., 1945 – 1958 рр. 231
Ф. Р-760 Деревківська сільська Рада народних депутатів, 458 спр., 1946 – 1990 рр. 222
Ф. Р-761 Виконавчий комітет Колківської районної Ради депутатів трудящих, 150 

спр., 1944 – 1961 рр........................................................................................ 214
Ф. Р-762 Відділ народної освіти виконкому Колківської районної Ради депутатів 

трудящих, 70 спр., 1945 – 1956 рр. ................................................................ 486
Ф. Р-763 Колківська машинно-тракторна станція (МТС), 52 спр., 1947 – 1958 рр. 357
Ф. Р-764 Колківський районний промисловий комбінат, 97 спр., 1944 – 1957, 1959, 

1961 – 1963 рр. ................................................................................................ 297
Ф. Р-765 *
Ф. Р-766 Великоосницька сільська рада, 321 спр., 1944 – 1960, 1965 – 1997 рр. 219
Ф. Р-767 Голодницька сільська Рада депутатів трудящих, 46 спр., 1948 – 1955 рр. 220
Ф. Р-768 Довжицька сільська Рада народних депутатів, 308 спр., 1948 – 1993 рр. 222
Ф. Р-769 Козлиничівська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1945 – 1955 рр. 225
Ф. Р-770 Копиллівська сільська рада, 472 спр., 1948 – 1996 рр. ................................. 225
Ф. Р-771 Нічогівська сільська Рада народних депутатів, 202 спр., 1947 – 1954, 

1964 – 1979 рр. ............................................................................................... 229
Ф. Р-772 Новосілківська сільська Рада депутатів трудящих, 16 спр., 1948 – 1952 рр. 229
Ф. Р-773 Макаревичівська сільська Рада народних депутатів, 439 спр., 1945 – 

1991 рр. ............................................................................................................ 230
Ф. Р-774 Чорнижівська сільська рада, 366 спр., 1948 – 1995 рр. .................................. 237
Ф. Р-775 **
Ф. Р-776 *
Ф. Р-777 Луцька районна рада, 1521 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1995 рр. .................... 214
Ф. Р-778 Відділ охорони здоров’я виконкому Теремнівської районної Ради депу-

татів трудящих, 44 спр., 1944 – 1953 рр. ...................................................... 557
Ф. Р-779 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Теремнівської районної 

Ради депутатів трудящих, 85 спр., 1944 – 1952 рр. ......................................... 526
Ф. Р-780 ****
Ф. Р-781 Вишнівська сільська Рада депутатів трудящих, 91 спр., 1947 – 1958 рр. 219
Ф. Р-782 **
Ф. Р-783 *
Ф. Р-784 Управління у справах захисту прав споживачів Волинської облдержад-

міністрації, 498 спр., 1944 – 1993 рр. ...................................................... 417
Ф. Р-785 Вовчицька сільська Рада депутатів трудящих, 67 спр., 1948 – 1958 рр. ... 219
Ф. Р-786 Головнянський районний відділ сільського господарства, 137 спр., 1946 

– 1953 рр. ......................................................................................................... 354
Ф. Р-787 Головнянська  машинно-тракторна  станція  (МТС),  128  спр.,  1944 – 1959  рр. 357
Ф. Р-788 Відділ культури виконкому Головнянської районної Ради депутатів трудя-

щих, 10 спр., 1953 – 1954 рр. ......................................................................... 526
Ф. Р-789 Редакція газети «Нове життя» Головнянського району, 19 спр., 1945 – 

1951 рр. ............................................................................................................ 546
Ф. Р-790 Биківська сільська Рада депутатів трудящих, 30 спр., 1946 – 1954 рр. .... 217
Ф. Р-791 Головненська селищна Рада депутатів трудящих, 385 спр., 1946 – 1991 рр. 216
Ф. Р-792 Гущанська сільська рада, 362 спр., 1945 – 1997 рр. ................................... 222
Ф. Р-793 Забузька сільська Рада народних депутатів, 368 спр., 1944 – 1991 рр. ..... 223
Ф. Р-794 Крушинецька сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1945 – 1949, 

1955 – 1958 рр. ............................................................................................... 226
Ф. Р-795 Кучанська сільська Рада депутатів трудящих, 57 спр., 1944 – 1954 рр. ..... 226
Ф. Р-796 Масловецька сільська Рада депутатів трудящих, 69 спр., 1947 – 1958 рр. 228
Ф. Р-797 Опалинська сільська Рада депутатів трудящих, 11 спр., 1945 – 1948 рр. .... 230
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Ф. Р-798 Перекірська сільська Рада депутатів трудящих, 32 спр., 1945 – 1954 рр. .... 231
Ф. Р-799 Полапівська сільська рада, 347 спр., 1947 – 1998 рр. .................................... 231
Ф. Р-800 Рівненська сільська рада, 384 спр., 1945 – 1949, 1951 – 1997 рр. ................ 233
Ф. Р-801 Старогутівська сільська рада, 648 спр., 1944 – 1997 рр. .............................. 235
Ф. Р-802 Волинський обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я, 

1112 спр., 1945 – 1998 рр. ............................................................................... 640
Ф. Р-803 Гаразджанська сільська Рада депутатів трудящих, 99 спр., 1944 – 1958 рр. 220
Ф. Р-804 Крупівська сільська Рада депутатів трудящих, 104 спр., 1945 – 1958 рр. 226
Ф. Р-805 Піддубцівська сільська Рада народних депутатів, 401 спр., 1944 – 1993 рр. 231
Ф. Р-806 Струмівська сільська Рада депутатів трудящих, 58 спр., 1945 – 1954 рр. 235
Ф. Р-807 Горохівська районна рада, 1309 спр., 1944 – 1995 рр. .................................. 213
Ф. Р-808 **
Ф. Р-809 Горохівський районний відділ статистики, 472 спр., 1945 – 1999 рр. ........... 461
Ф. Р-810 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Горохівської районної 

Ради депутатів трудящих, 24 спр., 1949 – 1953 рр. ...................................... 525
Ф. Р-811 Сілецька сільська Рада депутатів трудящих, 48 спр., 1946 – 1954 рр. 234
Ф. Р-812 Угівська сільська Рада депутатів трудящих, 75 спр., 1947 – 1954 рр. 236
Ф. Р-813 Берестечківський районний відділ кінофікації, 22 спр., 1947 – 1954 рр. 534
Ф. Р-814 Відділ культурно-освітньої роботи виконкому Берестечківської район-

ної Ради депутатів трудящих, 98 спр., 1944 – 1954 рр. .............................. 525
Ф. Р-815 Берестечківська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-

ка), 313 спр., 1944 – 1959 рр. ............................................................................ 480
Ф. Р-816 *
Ф. Р-817 *
Ф. Р-818 *
Ф. Р-819 Відділ народної освіти виконкому Сенкевичівської районної Ради депу-

татів трудящих, 13 спр., 1945 – 1953 рр. ...................................................... 486
Ф. Р-820 Відділ охорони здоров’я виконкому Луцької районної Ради депутатів 

трудящих, 279 спр., 1944 – 1955 рр. ............................................................ 556
Ф. Р-821 Теремнівський районний відділ по будівництву в колгоспах, 31 спр., 1945 

– 1952 рр. ......................................................................................................... 345
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Ф. Р-1147 Колгосп «Світанок», с. Соб’ятин, 27 спр., 1948 – 1951 рр. ......................... 386
Ф. Р-1148 Ломачанківська сільська Рада депутатів трудящих, 250 спр., 1947 – 

1971 рр. ......................................................................................................... 227
Ф. Р-1149 Оконська сільська рада, 110 спр., 1946 – 1958, 1990 – 1995 рр. .............. 230
Ф. Р-1150 Колгосп «Шлях Леніна», с. Горно, 9 спр., 1948 – 1952 рр. .......................... 368
Ф. Р-1151 Колгосп імені Андрєєва, с. Вовчицьк, 16 спр., 1953 – 1957 рр. .................... 367
Ф. Р-1152 ****
Ф. Р-1153 Затурцівська сільська Рада народних депутатів, 500 спр., 1945 – 1981 рр. 224
Ф. Р-1154 Береська сільська рада, 386 спр., 1946 – 1997 рр. ........................................ 217
Ф. Р-1155 Ворончинська сільська Рада народних депутатів, 85 спр., 1949 – 1959, 

1988 – 1991 рр. ................................................................................................ 220
Ф. Р-1156 Студинівська сільська Рада депутатів трудящих, 22 спр., 1949 – 1954 рр. 237
Ф. Р-1157 Білостоцька сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1948 – 1958 рр. .. 217
Ф. Р-1158 Кошівська сільська Рада депутатів трудящих, 70 спр., 1945 – 1960 рр. .... 225
Ф. Р-1159 Садівська сільська рада, 433 спр., 1947 – 1958, 1960 – 1994 рр. ............... 233
Ф. Р-1160 Шепельська сільська Рада народних депутатів, 405 спр., 1947 – 1986 рр. 237
Ф. Р-1161 Михлинська сільська Рада депутатів трудящих, 45 спр., 1946 – 1958 рр. 228
Ф. Р-1162 Радгосп «Правда», с. Затурці, 283 спр., 1948 – 1994 рр. ............................. 372, 392
Ф. Р-1163 Колгосп імені Ворошилова, с. Боратин, 31 спр., 1949 – 1958 рр. ......... 364
Ф. Р-1164 Колгосп імені Лесі Українки, с. Сьомаки, 110 спр., 1953 – 1973 рр. .......... 387
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Ф. Р-1165 Колгосп імені Шевченка, с. Усичі, 56 спр., 1949 – 1962 рр. ................. 388
Ф. Р-1166 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Світанок», 

с. Хорохорин, 203 спр., 1949 – 1970, 1972 – 1975, 1978 – 1992 рр.  .... 389
Ф. Р-1167 Райхлібторг Володимир-Волинської райспоживспілки, 6 спр., 1939 – 

1940 рр. ........................................................................................................... 483
Ф. Р-1168 Луцький автомобільний завод, 3399 спр., 1947 – 1994 рр. ....................... 289
Ф. Р-1169 Доросинівська сільська Рада народних депутатів, 357 спр., 1947 – 1952, 

1954 – 1990 рр. ................................................................................................ 222
Ф. Р-1170 Линівська сільська Рада депутатів трудящих, 77 спр., 1948 – 1958 рр. 226
Ф. Р-1171 Милославська сільська Рада депутатів трудящих, 30 спр., 1947 – 1954 рр. 228
Ф. Р-1172 Волинська обласна рада Добровільного спортивного товариства 

«Урожай», 22 спр., 1951 – 1955 рр. ......................................................... 577
Ф. Р-1173 Баківцівська сільська рада, 89 спр., 1947 – 1954, 1987 – 1994 рр. ........... 217
Ф. Р-1174 Озерянська сільська Рада депутатів трудящих, 62 спр., 1944 – 1959 рр. 230
Ф. Р-1175 Суховільська сільська Рада депутатів трудящих, 19 спр., 1948 – 1954 рр. 235
Ф. Р-1176 Камінь-Каширський районний промисловий комбінат, 18 спр., 1944 

– 1951 рр. ........................................................................................................ 297
Ф. Р-1177 Колгосп імені Кутузова, с. Озютичі, 106 спр., 1948 – 1979, 1981 – 1985 рр. 380
Ф. Р-1178 Старовижівська районна рада, 1471 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1998 рр. 214
Ф. Р-1179 Виконавчий комітет Заболоттівської районної Ради депутатів трудящих, 

127 спр., 1944 – 1958 рр. ............................................................................... 213
Ф. Р-1180 Колгосп імені Будьонного, с. Мар’янівка, 14 спр., 1948 – 1950 рр. ........ 377
Ф. Р-1181 Колгосп імені Щорса, с. Богушівка, 60 спр., 1948 – 1961 рр. ...................... 364
Ф. Р-1182 Колгосп імені Богдана Хмельницького, с. Навіз, 193 спр., 1948 – 1989 рр. 379
Ф. Р-1183 Колгосп імені Кагановича, с. Великі Березолупи, 20 спр., 1948 – 1950 рр. 365
Ф. Р-1184 Колгосп «Комуніст», с. Великі Березолупи, 61 спр., 1950 – 1959 рр. ........ 366
Ф. Р-1185 Колгосп імені Мічуріна, с. Березолуки, 163 спр., 1948 – 1950, 1952 – 1987 рр. 363
Ф. Р-1186 Колгосп імені Івана Франка, с. Кроватка, 19 спр., 1948 – 1950 рр. ............... 374
Ф. Р-1187 Колгосп імені Котовського, с. Станіславівка, 17 спр., 1948 – 1950 рр. ........ 386
Ф. Р-1188 Колгосп «Прогрес», с. Мильськ, 189 спр., 1950 – 1990 рр. ...................... 378
Ф. Р-1189 Колгосп імені Леніна, с. Оленівка, 43 спр., 1948 – 1950, 1954 – 1958 рр. ..... 380
Ф. Р-1190 Колгосп «Комсомолець», с. Пожарки, 189 спр., 1949 – 1988 рр. ............. 382
Ф. Р-1191 Переспинська сільська Рада народних депутатів, 523 спр., 1946 – 1991 рр. 231
Ф. Р-1192 Немирська сільська Рада народних депутатів, 114 спр., 1945 – 1959, 

1987 – 1991 рр. ............................................................................................... 229
Ф. Р-1193 Колгосп «50-річчя Жовтня», с. Вітоніж, 203 спр., 1948 – 1987 рр. .......... 366
Ф. Р-1194 Колгосп імені Дзержинського, с. Облапи, 85 спр., 1947 – 1961 рр. .......... 380
Ф. Р-1195 ****
Ф. Р-1196 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Дрозднівське», 

с. Дроздні, 157 спр., 1946 – 2000 рр. ............................................................... 370
Ф. Р-1197 Колгосп «Україна», с. Бахів, 52 спр., 1947 – 1957, 1966 рр. ................... 363
Ф. Р-1198 Турійська районна рада, 1343 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1994 рр. ......... 214
Ф. Р-1199 Виконавчий комітет Луківської районної Ради депутатів трудящих, 

187 спр., 1944 – 1958 рр. ............................................................................ 214
Ф. Р-1200 **
Ф. Р-1201 Група комісії Державного контролю Ради Міністрів УРСР по Волинській 

області, 38 спр., 1962 – 1963 рр. .................................................................. 240
Ф. Р-1202 Локачинська районна рада, 1158 спр., 1944 – 1962, 1965 – 1994 рр. .... 214
Ф. Р-1203 Виконавчий комітет Оваднівської районної Ради депутатів трудящих, 69 

спр., 1944 – 1958 рр. ....................................................................................... 214
Ф. Р-1204 Виконавчий комітет Шацької районної Ради депутатів трудящих, 181 

спр., 1944 – 1962 рр. ....................................................................................... 214
Ф. Р-1205 Волинський обласний комітет профспілки працівників освіти і науки, 

993 спр., 1946 – 1998 рр. .................................................................................. 639
Ф. Р-1206 Гарлінська Анастасія Євтихівна (1917 – 1993), доярка, Герой Соціаліс-

тичної Праці, 14 спр., 1954 – 1987 рр. .......................................................... 666
Ф. Р-1207 Смирнова Ганна Максимівна (1918), Герой Соціалістичної Праці, 8 спр., 

1954 – 1962 рр.  ............................................................................................... 682
Ф. Р-1208 Кожан Марія Микитівна (1920 – 1967), колгоспниця, Герой Соціалістич-

ної Праці, 10 спр., 1945, 1956 – 1960 рр. ........................................................ 670
Ф. Р-1209 Виконавчий комітет Берестечківської районної Ради депутатів тру-

дящих, 79 спр., 1944 – 1959 рр. .......................................................... 213
Ф. Р-1210 Вигуричівська сільська Рада депутатів трудящих, 32 спр., 1947 – 1954 рр. 219
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Ф. Р-1211 Городищенська  ІІ  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  69  спр., 1948 – 1959  рр. 221
Ф. Р-1212 Григоровичівська  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  27  спр., 1948 – 1954  рр. 221
Ф. Р-1213 Волинське дослідно-експериментальне кооперативне об’єднання риб-

ного господарства «Волиньрибгосп», 753 спр., 1944 – 1998 рр. ............... 411
Ф. Р-1214 Киязька  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  11  спр., 1947, 1950, 1953, 1954  рр. 224
Ф. Р-1215 Березолуківська  сільська  Рада  народних  депутатів,  470  спр., 1945 – 1990  рр. 217
Ф. Р-1216 Малоберезолупська сільська Рада депутатів трудящих, 55 спр., 1945, 

1946, 1950, 1954 – 1960 рр. ............................................................................... 227
Ф. Р-1217 Колгосп імені Калініна, с. Линівка, 47 спр., 1948 – 1960 рр. .............. 375
Ф. Р-1218 Колгосп імені Куйбишева, с. Жолобове, 7 спр., 1948 – 1950 рр. ........... 370
Ф. Р-1219 Колгосп імені Хрущова, с. Баб’є, 4 спр., 1948 – 1949 рр. ........................ 363
Ф. Р-1220 ****
Ф. Р-1221 Волинська обласна державна інспекція по якості насіння сільськогос-

подарських культур, 24 спр., 1947 – 1953 рр. .......................................... 397
Ф. Р-1222 Представник Ради по справах колгоспів при Керівництві СРСР по Во-

линській області, 73 спр., 1950 – 1953 рр. ...................................................... 353
Ф. Р-1223 Волинське обласне управління в справах мисливського господарства, 

49 спр., 1946 – 1953 рр. ............................................................................... 409
Ф. Р-1224 Відділ соціально-економічного розвитку Луцької районої державної ад-

міністрації, 144 спр., 1949 – 1962, 1967 – 1972, 1975 – 1982, 1984 – 1992 рр. 454
Ф. Р-1225 Планова комісія виконкому Теремнівської районної Ради депутатів 

трудящих, 15 спр., 1952 – 1958 рр. .......................................................... 455
Ф. Р-1226 Наталинська сільська Рада депутатів трудящих, 19 спр., 1949 – 1954 рр. 229
Ф. Р-1227 Волинський обласний комітет профспілки працівників торгівлі і гро-

мадського харчування, 206 спр., 1944 – 1957, 1990 – 1995 рр. .................... 635
Ф. Р-1228 Осівецька сільська Рада депутатів трудящих, 69 спр., 1947 – 1958 рр. 230
Ф. Р-1229 Гуто-Боровенська сільська Рада народних депутатів, 223 спр., 1948 

– 1959, 1968 – 1988 рр. .................................................................................. 221
Ф. Р-1230 Іваномислівська  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  31  спр., 1946 – 1954  рр. 224
Ф. Р-1231 Малоголобівська  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  21  спр., 1946 – 1954  рр. 227
Ф. Р-1232 Фаринківська сільська Рада депутатів трудящих, 49 спр., 1949 – 1960 рр. 236
Ф. Р-1233 Оленинська сільська Рада депутатів трудящих, 72 спр., 1947 – 1960 рр. 230
Ф. Р-1234 Колгосп «Ленінський шлях», м. Камінь-Каширський, 25 спр., 1948 – 

1954 рр. ........................................................................................................... 373
Ф. Р-1235 Колгосп імені Кірова, с. Воля, 18 спр., 1949 – 1953 рр. ............................. 367
Ф. Р-1236 Колгосп «Червоний партизан», с. Грива, 31 спр., 1948 – 1951 рр. ........ 368
Ф. Р-1237 Ставищенська сільська Рада депутатів трудящих, 53 спр., 1947 – 1956 рр. 234
Ф. Р-1238 Відділ культури виконкому Торчинської районної Ради депутатів тру-

дящих, 46 спр., 1951 – 1962 рр. .................................................................... 527
Ф. Р-1239 Відділ культури виконкому Затурцівської районної Ради депутатів 

трудящих, 14 спр., 1949 – 1953, 1955 – 1956 рр. ............................. 526
Ф. Р-1240 Торчинський районний відділ по будівництву в колгоспах, 31 спр., 

1945 – 1957 рр. ............................................................................................... 345
Ф. Р-1241 Рожищенський районний промисловий комбінат, 78 спр., 1944 – 1955 рр. 298
Ф. Р-1242 Торчинський районний промисловий комбінат, 73 спр., 1951 – 1963 рр. 298
Ф. Р-1243 Духченська сільська Рада депутатів трудящих, 41 спр., 1949 – 1954 рр. ... 222
Ф. Р-1244 Сокільська сільська Рада народних депутатів, 607 спр., 1947 – 1990 рр. ... 234
Ф. Р-1245 Колгосп імені Жданова, с. Вишеньки, 4 спр., 1948 – 1950 рр. ........... 366
Ф. Р-1246 Колгосп «Ленінський шлях», с. Носачевичі, 187 спр., 1948 – 1991 рр. ... 379
Ф. Р-1247 Колгосп «Заповіт Ілліча», с. Кременець, 217 спр., 1948 – 1990 рр. .... 374
Ф. Р-1248 Торчинська міжгосподарська пересувна механізована колона, 57 спр., 

1956 – 1963 рр. ............................................................................................ 347
Ф. Р-1249 Теклинська сільська Рада депутатів трудящих, 25 спр., 1947 – 1954 рр. 235
Ф. Р-1250 Межиситівська сільська Рада депутатів трудящих, 45 спр., 1946 – 

1954 рр. ...................................................................................................... 228
Ф. Р-1251 Прохідська сільська Рада народних депутатів, 116 спр., 1946 – 1954, 

1987 – 1993 рр. ................................................................................................ 232
Ф. Р-1252 Височнецька сільська Рада народних депутатів, 227 спр., 1947 – 1959, 

1967 – 1985 рр. ............................................................................................ 219
Ф. Р-1253 Державний арбітражний суд Волинської області Вищого арбітражно-

го суду України, 407 спр., 1945 – 1963, 1966 – 1993 рр. .......................... 252
Ф. Р-1254 Станіславівська сільська Рада депутатів трудящих, 16 спр., 1947 – 1950, 

1953 рр. .......................................................................................................... 234
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Ф. Р-1255 Адамівська сільська Рада депутатів трудящих, 40 спр., 1947 – 1954 рр. 217
Ф. Р-1256 Комарівська сільська Рада депутатів трудящих, 28 спр., 1947 – 1956 рр. 225
Ф. Р-1257 Мостищенська сільська Рада депутатів трудящих, 30 спр., 1948 – 

1954 рр. ...................................................................................................... 229
Ф. Р-1258 Доманівська сільська Рада депутатів трудящих, 54 спр., 1944 – 1945, 

1947 – 1955 рр. ............................................................................................... 222
Ф. Р-1259 Підрічанська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1947 – 1954 рр. 231
Ф. Р-1260 Лучичівська сільська Рада депутатів трудящих, 35 спр., 1947 – 1955 рр. 227
Ф. Р-1261 Колекція спогадів з історії Волинського краю, 214 спр., 1944 – 1946, 

1959, 1963 – 1982, 1984 – 1985, 1987 – 1991, 2002 – 2003, 2007 – 2008 рр. 692
Ф. Р-1262 Відділ культури Любомльської районної державної адміністрації, 435 

спр., 1953 – 1994 рр. ....................................................................................... 527
Ф. Р-1263 *
Ф. Р-1264 ****
Ф. Р-1265 Штунська сільська Рада народних депутатів, 369 спр., 1944 – 1991 рр. 238
Ф. Р-1266 Луківська машинно-тракторна станція (МТС), 77 спр., 1944 – 1958 рр. 357
Ф. Р-1267 Луківський районний промисловий комбінат, 125 спр., 1944 – 1959 рр. 297
Ф. Р-1268 Колгосп «Перше травня», с. Кути, 19 спр., 1948 – 1950 рр. 375
Ф. Р-1269 Замлинська сільська Рада депутатів трудящих, 15 спр., 1950 – 1954 рр. 223
Ф. Р-1270 Нариси з історії міст і сіл Волинської області, 13 спр., 1963 – 1964, 

1991, 1994 рр. ................................................................................................ 693
Ф. Р-1271 Горохівська районна державна нотаріальна контора, 104 спр., 1940 – 

1941, 1946 – 1989 рр. ..................................................................................... 253
Ф. Р-1272 ****
Ф. Р-1273 Колгосп імені Ілліча, с. Піски, 55 спр., 1948 – 1950, 1959 – 1969 рр. 382
Ф. Р-1274 Колгосп імені Енгельса, с. Довгів, 68 спр., 1948 – 1958 рр. ................ 370
Ф. Р-1275 Колгосп імені Кутузова, с. Журавники, 74 спр., 1948 – 1973 рр. ...... 371
Ф. Р-1276 Колгосп «Червона Зірка», с. Антонівка, 4 спр., 1949 – 1950 рр. ......... 363
Ф. Р-1277 Агрофірма «Незалежність», с. Галичани, 264 спр., 1948 – 1996 рр. ..... 367
Ф. Р-1278 Колгосп «Комінтерна», с. Борисковичі, 14 спр,. 1948 – 1950 рр. ........ 364
Ф. Р-1279 Колгосп імені Кагановича, с. Хмельницьке, 14 спр., 1948 – 1950 рр. 389
Ф. Р-1280 Колгосп імені Шверника, с. Волиця Дружкопільська, 19 спр., 1948 

– 1950 рр. ........................................................................................................ 367
Ф. Р-1281 Колгосп імені Фрунзе, с. Новий Зборишів, 14 спр., 1948 – 1950 рр. 379
Ф. Р-1282 Маневицький районний відділ кінофікації, 23 спр., 1950 – 1953 рр. 534
Ф. Р-1283 Відділ освіти Маневицької районної державної адміністрації, 355 спр., 

1944 – 1955, 1965 – 1993 рр. ........................................................................... 486
Ф. Р-1284 Відділ культури Маневицької районної державної адміністрації, 232 

спр., 1953 – 1960, 1965 – 1971, 1973 – 1992 рр. ............................................. 527
Ф. Р-1285 Відділ освіти Володимир-Волинської районної державної адміністра-

ції, 337 спр., 1944 – 1999 рр. ........................................................................ 486
Ф. Р-1286 *
Ф. Р-1287 ****
Ф. Р-1288 Виконавчий комітет Устилузької міської Ради народних депутатів, 512 

спр., 1944 – 1993 рр. ....................................................................................... 215
Ф. Р-1289 Відділ соціально-економічного розвитку Локачинської районної дер-

жавної адміністрації, 106 спр., 1947 – 1962, 1965 – 1992 рр. ...................... 454
Ф. Р-1290 Відділ освіти Локачинської районної державної адміністрації, 215 спр., 

1944 – 1995 рр. ............................................................................................... 486
Ф. Р-1291 Володимир-Волинська районна редакція газети «Слово правди», 198 

спр., 1950 – 1995 рр.  ....................................................................................... 546
Ф. Р-1292 Редакція газети «Шахтар Волині», 10 спр., 1957 – 1961 рр.  ............... 546
Ф. Р-1293 Локачинський районний промисловий комбінат, 62 спр., 1944 – 

1959 рр. ................................................................................................... 297
Ф. Р-1294 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Слава», 

с. Крухиничі, 128 спр., 1948 – 1993 рр. .............................................. 374
Ф. Р-1295 Колгосп імені Чапаєва, с. Хорів, 24 спр., 1955 – 1958 рр. .......................... 389
Ф. Р-1296 Колгосп «Перше травня», с. Новий Загорів, 93 спр., 1955 – 1974, 1979 

– 1993 рр. ....................................................................................................... 379
Ф. Р-1297 Локачинський районний комітет профспілки працівників освіти і на-

уки, 71 спр., 1951 – 1962, 1967 – 1976, 1980 – 1988 рр. ............................. 639
Ф. Р-1298 Корчунська сільська Рада депутатів трудящих, 33 спр., 1944 – 1945, 
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Ф. Р-1455 Горохівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
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с. Чаруків, 231 спр., 1950 – 2000 рр. ........................................................ 389
Ф. Р-1459 Селянська спілка «Шклинь», с. Шклинь, 206 спр., 1951 – 2000 рр. .... 390
Ф. Р-1460 Колгосп «Радянський селянин», с. Сергіївка, 10 спр., 1949 – 1950 рр. .... 385
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Ф. Р-1481 Колгосп імені Шевченка, с. Кам’януха, 25 спр., 1950 – 1956 рр. ........ 373
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1994 рр. .......................................................................................................... 221
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– 1958 рр. ....................................................................................................... 236
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Ф. Р-1527 Селянська спілка «Світанок», с. Жабче, 132 спр., 1949 – 1973, 1979 – 

1993 рр. .......................................................................................................... 370
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Ф. Р-1538 Колгосп «30 років ВЛКСМ», с. Пильгани, 10 спр, 1948 – 1951 рр. .............. 381
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– 1993 рр. .....................................................................................................
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Ф. Р-1606 Колгосп «Ленінський шлях», с. Сокиричі, 26 спр., 1948 – 1957 рр. ........... 386
Ф. Р-1607 Колгосп імені Кірова, с. Скреготівка, 39 спр., 1950 – 1955 рр. ................ 385
Ф. Р-1608 Хром’яківська сільська Рада депутатів трудящих, 7 спр., 1952 – 1954 рр. 237
Ф. Р-1609 Колгосп імені Ілліча, с. Сокиричі, 183 спр., 1958 – 1963, 1965 – 1987 рр. 386
Ф. Р-1610 Гор’янівська сільська Рада депутатів трудящих, 60 спр., 1947 – 1958 рр. 221
Ф. Р-1611 Карпилівська сільська Рада народних депутатів, 197 спр., 1949 – 

1955, 1958 – 1959, 1975 – 1985 рр. ......................................................... 224
Ф. Р-1612 Колгосп «Перемога», с. Радовичі, 239 спр., 1947 – 1991 рр. ................... 383
Ф. Р-1613 Спілка селянських господарств «Бережанка», с. Бережанка, 202 спр., 

1948 – 1994 рр. .............................................................................................. 363
Ф. Р-1614 Мирненська сільська рада, 445 спр., 1950, 1953 – 1996 рр. ................ 228
Ф. Р-1615 Колгосп імені Шевченка, с. Угринів, 435 спр., 1948 – 1992 рр. ................ 388
Ф. Р-1616 Колгосп імені Малиновського, с. Жилинів, 2 спр., 1948 – 1949 рр. ... 370
Ф. Р-1617 Спілка селян «Нове життя», с. Рогожани, 178 спр., 1949 – 1993 рр. ...... 383
Ф. Р-1618 Відділ охорони здоров’я виконкому Іваничівської районної Ради депу-

татів трудящих, 18 спр., 1945 – 1952 рр. .................................................... 556
Ф. Р-1619 Фінансовий відділ Іваничівської районної державної адміністрації, 

401 спр., 1944 – 1962, 1967 – 1997 рр. ........................................................ 370
Ф. Р-1620 Іваничівський районний відділ по будівництву в колгоспах, 33 спр., 

1948 – 1958 рр. ............................................................................................. 345
Ф. Р-1621 Відділ торгівлі виконкому Іваничівської районної Ради депутатів тру-

дящих, 10 спр., 1948 – 1954, 1956 рр. ................................................ 415
Ф. Р-1622 Іваничівський районний відділ статистики, 485 спр., 1945 – 1956, 1966 

– 1996 рр. ..................................................................................................... 462
Ф. Р-1623 Іваничівський районний промисловий комбінат, 112 спр., 1944 – 1959 рр. 297
Ф. Р-1624 Нововолинський районний харчовий комбінат, 106 спр., 1945 – 1955, 

1960 – 1962 рр. ................................................................................................ 300
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Ф. Р-1625 Іваничівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 
376 спр., 1944, 1946 – 1963, 1966 – 1998 рр. ................................................... 481

Ф. Р-1626 Волинська обласна школа майстрів сільського будівництва, 261 спр., 
1949 – 1977 рр. ................................................................................................ 507

Ф. Р-1627 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Батьківщина», 
с. Холопичі, 165 спр., 1948 – 1993 рр. ..................................................... 389

Ф. Р-1628 Грядівська сільська рада, 500 спр., 1944 – 1996 рр. ......................... 221
Ф. Р-1629 Топилищенська сільська рада, 54 спр., 1948, 1958 – 1959, 1990 – 1997 рр. 236
Ф. Р-1630 Низкиничівська сільська Рада депутатів трудящих, 141 спр., 1940, 1945 

– 1963 рр. ...................................................................................................... 229
Ф. Р-1631 Мовниківська сільська рада, 385 спр., 1947 – 1995 рр. ............................ 228
Ф. Р-1632 Заставненська сільська рада, 224 спр., 1946 – 1966, 1988 – 1996 рр. .......... 223
Ф. Р-1633 Соснинська сільська Рада депутатів трудящих, 18 спр., 1956 – 1958 рр. 234
Ф. Р-1634 Біличівська сільська Рада депутатів трудящих, 80 спр., 1948 – 1963 рр. 217
Ф. Р-1635 Іваничівський районний відділ комунального господарства, 11 спр., 

1947 – 1953 рр. ................................................................................................ 440
Ф. Р-1636 Відділ соціального забезпечення виконкому Іваничівської районної 

Ради депутатів трудящих, 124 спр., 1944 – 1955 рр. ................................ 447
Ф. Р-1637 ****
Ф. Р-1638 Управління економіки та власності Іваничівської районної державної 

адміністрації, 218 спр., 1953 – 1956, 1967 – 1998 рр. ................................ 454
Ф. Р-1639 Управління сільського господарства і продовольства Іваничівської 

районної державної адміністрації, 1046 спр., 1951 – 1953, 1967 – 1996 рр. 354
Ф. Р-1640 Іваничівський районний відділ шляхового і транспортного господарства, 

51 спр., 1948 – 1962 рр. ................................................................................ 322
Ф. Р-1641 Старолішнянська сільська рада, 451 спр., 1944 – 1996 рр. ................ 235
Ф. Р-1642 Жджарівська сільська Рада депутатів трудящих, 4 спр., 1944 – 1946, 

1949 рр. ........................................................................................................... 222
Ф. Р-1643 Хрінівська сільська Рада депутатів трудящих, 33 спр., 1945 – 1954 рр. 237
Ф. Р-1644 Колгосп імені Хрущова, с. Ізов, 13 спр., 1952 – 1957 рр. ..................... 373
Ф. Р-1645 Колгосп імені Свердлова, с. Губин, 99 спр., 1951 – 1988 рр. ................ 369
Ф. Р-1646 Колгосп імені Калініна, с. Журавець, 13 спр., 1949 – 1951 рр. ............... 371
Ф. Р-1647 Колгосп «Слава», с. Лудин, 177 спр., 1951 – 1992 рр. ....................... 376
Ф. Р-1648 Колгосп «Світанок», с. Шельвів, 105 спр., 1953 – 1961, 1963 – 1988 рр. ... 390
Ф. Р-1649 Колгосп «Паризької комуни», с. Цевеличі, 17 спр., 1948 – 1950 рр. 389
Ф. Р-1650 Рогожанська сільська Рада народних депутатів, 108 спр., 1947 – 1963, 

1990 – 1993 рр. .............................................................................................. 233
Ф. Р-1651 Лудинська сільська Рада народних депутатів, 542 спр., 1945 – 1946, 1950 

– 1962, 1964 – 1992 рр. ................................................................................ 227
Ф. Р-1652 Ізівська сільська Рада депутатів трудящих, 49 спр., 1948 – 1958 рр. ...... 224
Ф. Р-1653 Владиславівська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1947 

– 1954 рр. .......................................................................................................
219

Ф. Р-1654 Бортнівська сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1945 – 1947, 
1953 – 1959 рр. ................................................................................................ 218

Ф. Р-1655 Бегетська сільська Рада депутатів трудящих, 71 спр., 1945 – 1959 рр. 217
Ф. Р-1656 Хобултівська сільська Рада народних депутатів, 612 спр., 1945 – 1989 рр. 236
Ф. Р-1657 Яковичівська сільська Рада депутатів трудящих, 40 спр., 1945, 1948 

– 1958 рр. ................................................................................................ 238
Ф. Р-1658 Хмелівківська сільська Рада народних депутатів, 564 спр., 1949 – 1991 рр. 236
Ф. Р-1659 Селецька сільська Рада народних депутатів, 360 спр., 1952 – 1959, 1970 

– 1989 рр. ........................................................................................................ 233
Ф. Р-1660 Нехворощанська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1944 – 1951, 

1957 – 1958 рр. ............................................................................................... 229
Ф. Р-1661 Хмелівська сільська Рада депутатів трудящих, 14 спр., 1945 – 1950, 1954 

– 1957 рр. ....................................................................................................... 236
Ф. Р-1662 Колгосп імені Шевченка, с. Диковини, 12 спр., 1957 – 1958 рр. .......... 369
Ф. Р-1663 Колгосп імені Шевченка,  с. Мовчанів, 8 спр., 1949 – 1950 рр. ................ 378
Ф. Р-1664 Колгосп «Паризької комуни», с. Волиця Лобачівська, 8 спр., 1948 – 

1950 рр. ......................................................................................................... 367
Ф. Р-1665 Будівельне управління № 3 Державного шахтобудівного комбінату 

«Укрзахідшахтобуд», 79 спр., 1951 – 1958 рр. ........................................... 341
Ф. Р-1666 Щитинська сільська Рада депутатів трудящих, 63 спр., 1951 – 1952, 1954 

– 1958 рр. ...................................................................................................... 238
Ф. Р-1667 Боратинська сільська рада, 447 спр., 1947 – 1994 рр. ........................ 218
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Ф. Р-1668 Великоборатинська сільська Рада депутатів трудящих, 34 спр., 1944 – 
1955 рр. .......................................................................................................... 218

Ф. Р-1669 Радгосп «Комуніст», с. Заболоття, 132 спр., 1952 – 1990 рр. ................ 393
Ф. Р-1670 Колгосп «Шлях Леніна», с. Куснища, 206 спр., 1950 – 1959, 1961 – 1991 рр. 375
Ф. Р-1671 Колгосп імені Івана Франка, с. Заглинки, 34 спр., 1949 – 1957 рр. ............. 371
Ф. Р-1672 Колгосп імені Ілліча, с. Миловань, 6 спр., 1949 – 1951 рр. .................... 378
Ф. Р-1673 Колгосп «Більшовик», с. Полапи, 145 спр., 1951 – 1953, 1958 – 1971, 

1973 – 1988 рр. ........................................................................................... 382
Ф. Р-1674 Колгосп «Світанок», с. Гуща, 161 спр., 1950 – 1989 рр. ................ 369
Ф. Р-1675 Луківський районний відділ комунального господарства, 57 спр., 1945 

– 1954 рр. ....................................................................................................... 440
Ф. Р-1676 ****
Ф. Р-1677 Головнянський районний промисловий комбінат, 111 спр., 1944 – 

1958 рр. ...................................................................................................... 297
Ф. Р-1678 Колгосп імені Матросова, с. Валер’янівка, 16 спр., 1955 – 1958 рр. ....... 365
Ф. Р-1679 Колгосп імені Крупської, с. Рудня, 185 спр., 1949 – 1989 рр. ............... 384
Ф. Р-1680 Рожищенський районний комітет профспілки працівників освіти і на-

уки, 108 спр., 1951 – 1989 рр. ................................................................ 639
Ф. Р-1681 Колгосп імені Лесі Українки, с. Смолява, 98 спр., 1948 – 1955, 1958 

– 1964, 1978 – 1990 рр. ................................................................................ 386
Ф. Р-1682 Агрофірма «Колос», с. Мерва, 377 спр., 1948 – 1971, 1979 – 1996 рр. .... 378
Ф. Р-1683 Колгосп імені Тимошенка, с. Перемиль, 16 спр., 1948 – 1950 рр. 381
Ф. Р-1684 Селянська спілка «Червона калина», с. Лобачівка, 171 спр., 1948 – 1995 рр. 376
Ф. Р-1685 Колгосп «Батьківщина», с. Бужани, 180 спр., 1948 – 1988 рр. ................ 365
Ф. Р-1686 Колгосп імені Молотова, с. Зелене, 11 спр., 1948 – 1951 рр. .............. 372
Ф. Р-1687 Колгосп «Нове життя», с. Гупали, 43 спр., 1949 – 1957 рр. ................ 369
Ф. Р-1688 Висоцька сільська Рада депутатів трудящих, 65 спр., 1944 – 1958 рр. 219
Ф. Р-1689 Підгородненська сільська рада, 414 спр., 1944 – 1995 рр. ....................... 231
Ф. Р-1690 Кукуриківська сільська Рада депутатів трудящих, 12 спр., 1951 – 1957 рр. 226
Ф. Р-1691 Руднянська сільська рада, 556 спр., 1951 – 1996 рр. ............................ 233
Ф. Р-1692 Відділ соціального забезпечення виконкому Шацької районної Ради де-

путатів трудящих, 46 спр., 1950 – 1962 рр. ................................................ 447
Ф. Р-1693 Одерадівська сільська рада, 408 спр., 1949 – 1995 рр. ............................ 230
Ф. Р-1694 Лаврівська сільська рада, 418 спр., 1944 – 1956, 1958 – 1994 рр. ................ 226
Ф. Р-1695 Торчинська селищна рада, 496 спр., 1944 – 1995 рр. .......................... 216
Ф. Р-1696 Волинський будівельно-монтажний трест, 580 спр., 1953 – 1968 рр. ... 337
Ф. Р-1697 Баївська сільська Рада народних депутатів, 433 спр., 1946 – 1993 рр. ...... 217
Ф. Р-1698 Промінська сільська Рада народних депутатів, 397 спр., 1949 – 1993 рр. .. 232
Ф. Р-1699 Ратнівська селищна рада, 466 спр., 1944 – 1996 рр. ................................. 216
Ф. Р-1700 Залухівська сільська Рада народних депутатів, 382 спр., 1955 – 1990 рр. 223
Ф. Р-1701 Шменьківська сільська Рада депутатів трудящих, 68 спр., 1945 – 1954 рр. 238
Ф. Р-1702 Заболоттівський районний народний суд, 206 спр., 1944 – 1954 рр. 247
Ф. Р-1703 Колківський районний народний суд, 1 спр., 1961 р. ........................... 247
Ф. Р-1704 Старовижівський районний народний суд, 2 спр., 1948 – 1949 рр. 247
Ф. Р-1705 Устилузький районний народний суд, 70 спр., 1944 – 1952 рр. 247
Ф. Р-1706 Волинська обласна рада Кооперативно-профспілкового фізкультурно-

спортивного товариства «Колос», 910 спр., 1950 – 1987, 1990 – 1998 рр. 577
Ф. Р-1707 Задибська сільська Рада депутатів трудящих, 53 спр., 1949 – 1959 рр. .... 223
Ф. Р-1708 Ружинська сільська рада, 404 спр., 1945 – 1996 рр. ................................. 233
Ф. Р-1709 Тагачинська сільська Рада депутатів трудящих, 13 спр., 1948 – 1954 рр. 235
Ф. Р-1710 Колгосп імені Рокоссовського, с. Клюськ, 255 спр., 1947 – 1991 рр. ......... 373
Ф. Р-1711 Колгосп імені Шевченка, с. Поляна, 17 спр., 1957 – 1959 рр. ................ 382
Ф. Р-1712 Колгосп імені Щорса, с. Новий Двір, 212 спр., 1948 – 1990 рр. ........... 379
Ф. Р-1713 Колгосп імені Івана Франка, с. Ловище, 18 спр., 1957 – 1959 рр. .... 376
Ф. Р-1714 Колгосп «Зоря комунізму», с. Іванівка, 6 спр., 1948 – 1950 рр. .......... 372
Ф. Р-1715 Колгосп «Шлях до комунізму», с. Ловище, 6 спр., 1948 – 1950 рр. ........ 376
Ф. Р-1716 Колгосп «17 Вересня», с. Тагачин, 12 спр., 1948 – 1950 рр. ...................... 387
Ф. Р-1717 Колгосп «Правда», с. Вілька Клюська, 6 спр., 1948 – 1950 рр.  .................. 366
Ф. Р-1718 ****
Ф. Р-1719 Луцький міський відділ статистики, 336 спр., 1947 – 1990 рр. .................... 463
Ф. Р-1720 Волинський обласний промисловий комбінат споживчих товариств, 

66 спр., 1947 – 1959 рр. ............................................................................... 482
Ф. Р-1721 *
Ф. Р-1722 Колгосп  імені Кірова, с. Маньків, 130 спр., 1947 – 1976, 1982 – 1991 рр. .. 377
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Ф. Р-1723 Колгосп «Дружба», с. Заячиці, 117 спр., 1953 – 1987 рр. ............................... 372
Ф. Р-1724 Журавецька сільська Рада депутатів трудящих, 49 спр., 1945 – 1954 рр. 223
Ф. Р-1725 Локачинська машинно-тракторна станція (МТС), 44 спр., 1944 – 1957 рр. 357
Ф. Р-1726 Колгосп імені Івана Франка, с. Павлівка, 164 спр., 1948 – 1974 рр. 381
Ф. Р-1727 Колгосп «Прапор Жовтня», с. Старий Загорів, 352 спр., 1949 – 1988 рр. 386
Ф. Р-1728 Мовчанівська сільська Рада депутатів трудящих, 52 спр., 1945 – 1954 рр. 228
Ф. Р-1729 Холопичівська сільська Рада народних депутатів, 500 спр., 1944 – 1993 рр. 237
Ф. Р-1730 Колгосп імені Лесі Українки, с. Кисилин, 96 спр., 1951 – 1977, 1979 – 

1984 рр. .......................................................................................................... 373
Ф. Р-1731 Колгосп «Паризької комуни», с. Самоволя, 49 спр., 1951 – 1958 рр. 384
Ф. Р-1732 Колгосп «Прогрес», с. Древині, 155 спр., 1949 – 1970 рр. .......................... 370
Ф. Р-1733 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Вільна Ук-

раїна», смт Іваничі, 498 спр., 1948 – 1994 рр. .......................................... 372
Ф. Р-1734 Колгосп імені Горького, с. Великий Щенятин, 39 спр., 1948 – 1958 рр. 365
Ф. Р-1735 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Прогрес», 

с. Мишів, 134 спр., 1948 – 1963, 1971 – 1997 рр. .................................. 378
Ф. Р-1736 Колгосп «Україна», с. Бубнів, 71 спр., 1954 – 1982 рр. ......................... 364
Ф. Р-1737 Локачинське районне об’єднання  «Сільгосптехніка», 65 спр., 1961 

– 1967 рр. .................................................................................................... 361
Ф. Р-1738 Волинська державна станція по племінній роботі і штучному осі-

менінню сільськогосподарських тварин, 205 спр., 1957 – 1969 рр. ...... 401
Ф. Р-1739 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) імені Богдана 

Хмельницького, с. Самійличі, 191 спр., 1948 – 1959, 1967 – 2000 рр. .... 384
Ф. Р-1740 Колгосп «31-ї річниці Великого Жовтня», с. Малий Щенятин, 2 спр., 

1948, 1950 рр. ................................................................................................ 377
Ф. Р-1741 Стариківська сільська Рада депутатів трудящих, 23 спр., 1946 – 1954 рр. 235
Ф. Р-1742 Кутрівська сільська Рада депутатів трудящих, 47 спр., 1945 – 1954 рр. 226
Ф. Р-1743 Пустомитівська сільська рада, 474 спр., 1945 – 1996 рр. ........................ 232
Ф. Р-1744 Скірченська сільська Рада народних депутатів, 391 спр., 1948 – 1954, 

1956 – 1991 рр. .............................................................................................. 234
Ф. Р-1745 Мар’янівська селищна рада, 392 спр., 1958 – 1998 рр. ......................... 216
Ф. Р-1746 Вічинівська сільська Рада депутатів трудящих, 335 спр., 1948 – 1975 рр. 219
Ф. Р-1747 Рожищенська міжгосподарська пересувна механізована колона, 156 

спр., 1956 – 1968 рр. ..................................................................................... 347
Ф. Р-1748 Бранівська сільська рада, 446 спр., 1947 – 1996 рр. ......................... 218
Ф. Р-1749 Головнянська районна інспектура Центрального статистично-

го управління при Раді Міністрів СРСР, 135 спр., 1944 – 1958 рр. 461
Ф. Р-1750 Шацький районний відділ статистики, 304 спр., 1944 – 1962, 1993 

– 1995 рр. .................................................................................................... 462
Ф. Р-1751 Володимир-Волинський районний відділ по будівництву в колгоспах, 

53 спр., 1945 – 1958 рр. ........................................................................... 345
Ф. Р-1752 Шацький районний відділ по будівництву в колгоспах, 54 спр., 1944 

– 1958 рр. ....................................................................................................... 346
Ф. Р-1753 Фінансовий відділ виконкому Шацької районної Ради депутатів тру-

дящих, 108 спр., 1944 – 1954, 1956 рр. .................................................. 466
Ф. Р-1754 Відділ соціального забезпечення виконкому Нововолинської місь-

кої Ради депутатів трудящих, 80 спр., 1959 – 1967 рр. ......................... 447
Ф. Р-1755 Марковичівська сільська Рада народних депутатів, 471 спр., 1944, 

1947 – 1992 рр. ............................................................................................. 228
Ф. Р-1756 Нововолинський український драматичний театр, 59 спр., 1951 – 1962 рр. 529
Ф. Р-1757 Будівельне управління № 5 Державного шахтобудівного комбінату 

«Укрзахідшахтобуд», 109 спр., 1950 – 1958 рр. ............................................ 341
Ф. Р-1758 Озютичівська машинно-тракторна станція (МТС), 54 спр., 1951 – 1958 рр. 357
Ф. Р-1759 Затурцівський районий відділ сільського господарства, 20 спр., 1948 

– 1952 рр. .................................................................................................... 354
Ф. Р-1760 Киселинська сільська Рада народних депутатів, 398 спр., 1947 – 1987 рр. 224
Ф. Р-1761 Твердинівська сільська Рада депутатів трудящих, 53 спр., 1947 – 1953 рр. 235
Ф. Р-1762 Відділ охорони здоров’я виконкому Локачинської районної Ради депу-

татів трудящих, 33 спр., 1945 – 1953 рр. .................................................. 556
Ф. Р-1763 Локачинський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

(райуповмінзаг), 73 спр., 1945 – 1956 рр. .................................................. 423
Ф. Р-1764 Туминська сільська Рада депутатів трудящих, 38 спр., 1947 – 1959 рр. 236
Ф. Р-1765 Замличівська сільська Рада депутатів трудящих, 28 спр., 1946 – 1951 рр. 223
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Ф. Р-1766 Шельвівська сільська Рада народних депутатів, 386 спр., 1945 – 1953, 
1956 – 1966, 1968 – 1990 рр. ........................................................................... 237

Ф. Р-1767 Бубнівська сільська Рада народних депутатів, 370 спр., 1946 – 1990 рр. 218
Ф. Р-1768 Колпитівська сільська Рада народних депутатів, 353 спр., 1947 – 1960, 

1965 – 1989 рр. .................................................................................................. 225
Ф. Р-1769 Цевеличівська сільська Рада депутатів трудящих, 44 спр., 1947 – 1954 рр. 237
Ф. Р-1770 Бермешівська сільська Рада депутатів трудящих, 33 спр., 1944, 1946, 

1948 – 1951 рр. ................................................................................................. 217
Ф. Р-1771 Уймо-Локацька сільська Рада депутатів трудящих, 35 спр., 1946 – 1952 рр. 236
Ф. Р-1772 Войнинська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1947 – 1951, 

1956, 1957 рр. .................................................................................................. 219
Ф. Р-1773 Локачинський районний відділ статистики, 344 спр., 1945 – 1979, 1981 

– 1995 рр. .................................................................................................... 462
Ф. Р-1774 Фінансовий відділ Локачинської районної державної адміністрації, 329 

спр., 1944 – 1992 рр. ............................................................................... 466
Ф. Р-1775 Відділ культури Ратнівської районної державної адміністрації, 136 спр., 

1954 – 1956, 1965 – 1993 рр. ...................................................................... 527
Ф. Р-1776 Ратнівський районний відділ по будівництву в колгоспах, 71 спр., 1945 

– 1959 рр. .................................................................................................... 345
Ф. Р-1777 Ратнівський районний відділ кінофікації, 10 спр., 1950 – 1953 рр. ... 534
Ф. Р-1778 Відділ освіти Ратнівської районної державної адміністрації, 256 спр., 

1944 – 1955, 1965 – 2000 рр. ........................................................................... 486
Ф. Р-1779 Відділ культури виконкому Луцької районної ради, 164 спр., 1951 

– 1962, 1967 – 1994 рр. ........................................................................... 527
Ф. Р-1780 Луцька хмелефабрика, 379 спр., 1950 – 1991 рр. ....................................... 436
Ф. Р-1781 *
Ф. Р-1782 *
Ф. Р-1783 Сокиричівська сільська Рада народних депутатів, 558 спр., 1948 – 1993 рр. 234
Ф. Р-1784 Звозівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1944 – 1954 рр. ... 224
Ф. Р-1785 Грем’яченська сільська Рада народних депутатів, 284 спр., 1949, 1952 – 

1959, 1963 – 1988 рр. .................................................................................... 221
Ф. Р-1786 Котівська сільська Рада депутатів трудящих, 34 спр., 1944, 1946 – 1958 рр. 225
Ф. Р-1787 Бодячівська сільська Рада депутатів трудящих, 31 спр., 1949 – 1954 рр. 218
Ф. Р-1788 Личанівська сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1954 – 1959 рр. 226
Ф. Р-1789 Скреготівська сільська Рада депутатів трудящих, 45 спр., 1950 – 1958 рр. 234
Ф. Р-1790 Липненська сільська Рада народних депутатів, 366 спр., 1944 – 1945, 

1947 – 1959, 1966 – 1988 рр. ........................................................................... 226
Ф. Р-1791 Шахта № 7 «Нововолинська», 599 спр., 1957 – 1974 рр. ......................... 271
Ф. Р-1792 Колгосп імені Мічуріна, с. Ружин, 136 спр., 1950 – 1991 рр. .................. 384
Ф. Р-1793 Колгосп імені Куйбишева, с. Оса, 174 спр., 1948 – 1996 рр. ..................... 380
Ф. Р-1794 Клюська сільська Рада народних депутатів, 372 спр., 1948 – 1949, 1951 

– 1992 рр. .................................................................................................... 225
Ф. Р-1795 Пересіківська сільська Рада депутатів трудящих, 12 спр., 1950 – 1954 рр. 231
Ф. Р-1796 Вербичненська сільська Рада депутатів трудящих, 12 спр., 1950 – 1954 рр. 219
Ф. Р-1797 Соловичівська сільська Рада народних депутатів, 359 спр., 1962 – 1992 рр. 234
Ф. Р-1798 Колгосп імені Берії, с. Городелець, 6 спр., 1948 – 1950 рр. .................... 368
Ф. Р-1799 Колгосп імені Ватутіна, с. Ревушки, 8 спр., 1948 – 1950 рр. ................... 383
Ф. Р-1800 ****
Ф. Р-1801 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Слава», с. Ма-

ковичі, 156 спр., 1952 – 2000 рр. ................................................................... 377
Ф. Р-1802 Облапська сільська Рада народних депутатів, 501 спр., 1945 – 1990 рр. 230
Ф. Р-1803 Любитівська сільська Рада народних депутатів, 616 спр., 1939 – 1941, 

1947 – 1990 рр. ............................................................................................ 227
Ф. Р-1804 Радошинська сільська рада, 433 спр., 1944 – 1995 рр. ......................... 232
Ф. Р-1805 Голобська селищна рада, 718 спр., 1945 – 1996 рр. ............................... 216
Ф. Р-1806 Битенська сільська Рада депутатів трудящих, 61 спр., 1944 – 1960 рр. 217
Ф. Р-1807 Вівчицька сільська Рада депутатів трудящих, 37 спр., 1947 – 1955 рр. 219
Ф. Р-1808 Рудко-Миринська сільська Рада депутатів трудящих, 16 спр., 1951 – 

1954 рр. ......................................................................................................... 233
Ф. Р-1809 Миринська сільська Рада депутатів трудящих, 20 спр., 1945 – 1946, 1950 

– 1954 рр. .................................................................................................... 228
Ф. Р-1810 Білинська сільська рада, 491 спр., 1950, 1952, 1954, 1956 – 1997 рр. ....... 217
Ф. Р-1811 Мельницька сільська рада, 553 спр., 1946 – 2000 рр. ......................... 228
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Ф. Р-1812 Грушевська сільська Рада депутатів трудящих, 91 спр., 1946 – 1958 рр. .. 221
Ф. Р-1813 Підрізька сільська рада, 559 спр., 1956, 1958 – 1997 рр. ................... 231
Ф. Р-1814 Кривлинська сільська Рада депутатів трудящих, 100 спр., 1945 – 1958 рр. 226
Ф. Р-1815 Воронівська сільська Рада депутатів трудящих, 51 спр., 1947 – 1954 рр. 220
Ф. Р-1816 Гонче-Брідська сільська Рада депутатів трудящих, 34 спр., 1948 – 1954 рр. 221
Ф. Р-1817 Державний трест «Нововолинськвугілля», 882 спр., 1955 – 1968 рр. .. 270
Ф. Р-1818 Завидівська сільська рада, 402 спр., 1945, 1949 – 1997 рр. ....................... 223
Ф. Р-1819 Орищенська сільська Рада депутатів трудящих, 22 спр., 1944, 1947 

– 1950, 1953 – 1954 рр. ........................................................................... 230
Ф. Р-1820 Старопорицька сільська рада, 52 спр., 1950 – 1954, 1989 – 1996 рр. ...... 235
Ф. Р-1821 Великощенятинська сільська Рада депутатів трудящих, 59 спр., 1948 

– 1958 рр. .................................................................................................... 219
Ф. Р-1822 Жашковичівська сільська рада, 437 спр., 1945 – 1994 рр. ......................... 222
Ф. Р-1823 Бужковичівська сільська Рада депутатів трудящих, 6 спр., 1947 – 1949, 

1953 – 1954 рр. ................................................................................................ 218
Ф. Р-1824 Радовичівська сільська рада, 412 спр., 1953 – 1996 рр. ................... 232
Ф. Р-1825 Романівська сільська Рада депутатів трудящих, 12 спр., 1950 – 1954 рр. 233
Ф. Р-1826 Будятичівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1940, 1944 – 

1945, 1947 – 1954, 1957 – 1959 рр. .................................................................. 218
Ф. Р-1827 Морозовичівська сільська рада, 154 спр., 1948 – 1959, 1987 – 1996 рр. 229
Ф. Р-1828 Селянська спілка імені Шевченка, с. Колона, 280 спр., 1948 – 2000 рр. 373
Ф. Р-1829 Асоціація кооперативів і фермерів «Колос», с. Стара Лішня, 157 спр., 

1947 – 1948, 1951 – 1980, 1982 – 1995 рр. .................................................. 386
Ф. Р-1830 ****
Ф. Р-1831 Колгосп імені Кагановича, с. Волиця, 10 спр., 1948 – 1950 рр. ............. 367
Ф. Р-1832 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Завидів», 

с. Завидів, 133 спр., 1949 – 1966, 1975 – 1996 рр. ................................ 371
Ф. Р-1833 Колгосп імені Кагановича, с. Луковичі, 20 спр., 1953 – 1958 рр. ......... 376
Ф. Р-1834 Колгосп імені Зої Космодем’янської, с. Кучків, 7 спр., 1948 – 1950 рр. 375
Ф. Р-1835 Боратинський дитячий будинок, 136 спр., 1947 – 1967 рр. .................... 509
Ф. Р-1836 Седлищенська сільська рада, 411 спр., 1948 – 1994 рр. ......................... 233
Ф. Р-1837 Експедиція по дослідженню ґрунтів і складанню ґрунтових планів і карт 

у колгоспах при Волинському обласному управлінні сільського госпо-
дарства, 22 спр., 1956 – 1961 рр. ...................................................................... 518

Ф. Р-1838 Березовичівська сільська рада, 569 спр., 1945 – 1954, 1959 – 1994 рр. 217
Ф. Р-1839 Бобичівська сільська Рада депутатів трудящих, 69 спр., 1948, 1950 

– 1958 рр. ......................................................................................................
217

Ф. Р-1840 Ласківська сільська Рада народних депутатів, 467 спр., 1945 – 1990 рр. 226
Ф. Р-1841 Залузька сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1945 – 1950, 1952 – 

1958 рр. ......................................................................................................... 223
Ф. Р-1842 *
Ф. Р-1843 Колгосп «Чекіст», с. Коритниця, 86 спр., 1948 – 1973, 1980 – 1990 рр. ... 374
Ф. Р-1844 *
Ф. Р-1845 Старозагорівська сільська Рада народних депутатів, 411 спр., 1947 – 

1990 рр. ........................................................................................................... 235
Ф. Р-1846 Войтюк Марія Іванівна (1922 – 1997), колгоспниця, Герой Соціалістич-

ної Праці, 5 спр., 1951 – 1967 рр. ................................................................... 665
Ф. Р-1847 Фінансовий відділ виконкому Торчинської районної Ради депутатів 

трудящих, 281 спр., 1944 – 1959 рр. .................................................. 466
Ф. Р-1848 Любешівське районне управління сільського господарства, 666 спр., 

1944 – 1956, 1965 – 1991 рр. ........................................................................... 354
Ф. Р-1849 Затурцівська районна інспектура Центрального статистичного управ-

ління при Раді Міністрів СРСР, 36 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1953 рр. ... 462
Ф. Р-1850 Відділ охорони здоров’я виконкому Затурцівської районної Ради де-

путатів трудящих, 4 спр., 1946, 1948 – 1951 рр. ................................... 556
Ф. Р-1851 Виконавчий комітет Затурцівської районної Ради депутатів трудящих, 

42 спр., 1944 – 1945, 1947 – 1956 рр. .................................................. 213
Ф. Р-1852 Торчинський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

(райуповмінзаг), 10 спр., 1948 – 1951, 1953 – 1954 рр. ......................... 424
Ф. Р-1853 Інспектура державної статистики Торчинського району, 145 спр., 1944 

– 1962 рр. ....................................................................................................... 462
Ф. Р-1854 Торчинська машинно-тракторна станція (МТС), 75 спр., 1944 – 1960 рр. 357
Ф. Р-1855 *
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Ф. Р-1856 Фінансовий відділ виконкому Затурцівської районної Ради депутатів 
трудящих, 221 спр., 1945 – 1956 рр. ............................................................... 466

Ф. Р-1857 Планова комісія виконкому Горохівської районної Ради народних де-
путатів, 216 спр., 1959 – 1991 рр. ............................................................... 454

Ф. Р-1858 Відділ охорони здоров’я виконкому Сенкевичівської районної Ради 
депутатів трудящих, 21 спр., 1946 – 1952 рр. .............................. 557

Ф. Р-1859 Берестечківський районний уповноважений Міністерства заготівель 
СРСР (райуповмінзаг), 66 спр., 1944 – 1956 рр. .......................................... 423

Ф. Р-1860 Сенкевичівський районний уповноважений Міністерства заготівель 
СРСР (райуповмінзаг), 38 спр., 1944 – 1954 рр. ..................................... 424

Ф. Р-1861 Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, 483 спр., 
1949 – 1998 рр. ............................................................................................. 560

Ф. Р-1862 Відділ охорони здоров’я виконкому Ковельської міської Ради депу-
татів трудящих, 29 спр., 1944 – 1957 рр. .................................................. 557

Ф. Р-1863 Відділ економіки виконкому Ковельської міської ради, 209 спр., 1958 
– 1995 рр. .................................................................................................... 456

Ф. Р-1864 *
Ф. Р-1865 Іваничівська селищна Рада народних депутатів, 510 спр., 1951 – 1990 рр. 216
Ф. Р-1866 Колгосп «Червона Зірка», с. Заставне, 6 спр., 1948, 1950, 1951 рр. ....... 372
Ф. Р-1867 Трубківська сільська Рада депутатів трудящих, 14 спр., 1944, 1945 

1950 – 1954 рр. .............................................................................................. 236
Ф. Р-1868 Млинищенська сільська Рада депутатів трудящих, 28 спр., 1947 – 1954 рр. 228
Ф. Р-1869 Цуцнівська сільська Рада депутатів трудящих, 6 спр., 1953 – 1954 рр. 237
Ф. Р-1870 Лежницька сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1947 – 1954 рр. 226
Ф. Р-1871 Іванівська сільська Рада депутатів трудящих, 73 спр., 1946 – 1958 рр. 224
Ф. Р-1872 Мишівська сільська рада, 350 спр., 1944 – 1947, 1950 – 1959, 1969 – 

1997 рр. ........................................................................................................... 228
Ф. Р-1873 Колонська сільська рада, 58 спр., 1949, 1952, 1954, 1957 – 1959, 1990 – 

1996 рр. ......................................................................................................... 225
Ф. Р-1874 Луковичівська сільська рада, 405 спр., 1946 – 1950, 1952 – 1953, 1955 

– 1997 рр. ........................................................................................................ 227
Ф. Р-1875 Колгосп «Прикордонник», с. Русовичі, 4 спр., 1948 – 1950 рр. ............. 384
Ф. Р-1876 Колгосп імені Леніна, с. Грушів, 7 спр., 1952, 1955 – 1957 рр. ................... 369
Ф. Р-1877 Колгосп імені Фрунзе, с. Старосілля, 11 спр., 1952, 1956 – 1958 рр. .... 387
Ф. Р-1878 Колгосп імені Малиновського, с. Будятичі, 45 спр., 1945 – 1958 рр. ... 365
Ф. Р-1879 Бискупичі-Шляхтинська семирічна школа, 9 спр., 1939 – 1941, 1944 

– 1945 рр. .................................................................................................... 508
Ф. Р-1880 Колгосп імені Сталіна, с. Низкиничі, 44 спр., 1947 – 1952, 1957 – 1961 рр. 379
Ф. Р-1881 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Вітчизна», 

с. Соснина, 127 спр., 1948 – 1958, 1969 – 1970, 1973 – 1984, 1986 – 1995 рр. 386
Ф. Р-1882 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Нива», с. Забо-

лотці, 467 спр., 1948 – 1994 рр. ..................................................................... 371
Ф. Р-1883 Старосільська сільська Рада депутатів трудящих, 83 спр., 1948 – 1958 рр. 235
Ф. Р-1884 Самовільська сільська Рада депутатів трудящих, 74 спр., 1949 – 1958 рр. 233
Ф. Р-1885 Озерська сільська Рада народних депутатів, 425 спр., 1944 – 1988 рр. 230
Ф. Р-1886 Цуманський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 

(райуповмінзаг), 46 спр., 1944 – 1956 рр. .................................................. 424
Ф. Р-1887 Колгосп «Перемога», с. Городище, 148 спр., 1948 – 1959, 1962 – 1964, 

1966 – 1974 рр. ................................................................................................. 368
Ф. Р-1888 Поступельська сільська Рада народних депутатів, 491 спр., 1944 – 1945, 

1947 – 1993 рр. ................................................................................................ 232
Ф. Р-1889 Колгосп імені Жданова, с. Світязькі Смоляри, 13 спр., 1955 – 1958 рр. 384
Ф. Р-1890 Колгосп «Радянської Армії», с. Згорани, 45 спр., 1951 – 1959 рр. .......... 372
Ф. Р-1891 Колгосп імені Лесі Українки, с. Пехи, 10 спр., 1948 – 1950 рр. ...... 381
Ф. Р-1892 Колгосп імені Шевченка, с. Вигнанка, 8 спр., 1951 – 1952 рр. ........ 366
Ф. Р-1893 Колгосп імені Горького, с. Чорноплеси, 37 спр., 1948 – 1952 рр. ... 390
Ф. Р-1894 **
Ф. Р-1895 Володимир-Волинський лісовий промисловий комбінат (ліспромгосп), 

4 спр., 1948 – 1949 рр. ................................................................................ 407
Ф. Р-1896 Відділ соціального забезпечення виконкому Головнянської районної 

Ради депутатів трудящих, 11 спр., 1950 – 1954, 1956 – 1958 рр. .................... 447
Ф. Р-1897 Луківське сільське професійно-технічне училище № 12, 176 спр., 1954 

– 1968 рр. .................................................................................................... 496
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Ф. Р-1898 Головнянський районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
(райуповмінзаг), 11 спр., 1946, 1950 – 1951, 1953 – 1955 рр. ......................... 423

Ф. Р-1899 *
Ф. Р-1900 Сьомаківська сільська Рада депутатів трудящих, 23 спр., 1947, 1948, 

1952, 1955 – 1957 рр. ....................................................................................... 235
Ф. Р-1901 Горохівський районний відділ будівництва і експлуатації автомо-

більних шляхів, 287 спр., 1945 – 1946, 1948 – 1974 рр. ......................... 322
Ф. Р-1902 Берестечківська районна лікарня, 42 спр., 1947 – 1954 рр. ..................... 561
Ф. Р-1903 Берестечківський районний відділ шляхового і транспортного гос-

подарства, 72 спр., 1944 – 1959 рр. .................................................. 322
Ф. Р-1904 Сенкевичівський районний відділ шляхового і транспортного гос-

подарства, 36 спр., 1951 – 1958 рр. .................................................. 322
Ф. Р-1905 Луцький районний відділ шляхового і транспортного господарства, 

31 спр., 1958 – 1962 рр. ........................................................................... 322
Ф. Р-1906 Локачинська ремонтно-технічна станція (РТС), 28 спр., 1958 – 1960 рр. 358
Ф. Р-1907 Жовтнева селищна рада, 544 спр., 1957 – 1996 рр. .................................. 216
Ф. Р-1908 Борохівська  сільська  рада,  418  спр., 1944 – 1952, 1954 – 1965, 1967 – 1995  рр. 218
Ф. Р-1909 Волинський обласний комітет профспілки працівників будівництва і 

промисловості будівельних матеріалів, 903 спр., 1953 – 1993 рр. ............. 633
Ф. Р-1910 Шахта № 8 «Нововолинська», 996 спр., 1959 – 1989, 1992 – 1993 рр. ... 271
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– 1949, 1956 – 1959 рр. ........................................................................... 230
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Ф. Р-2064 Нуйнівська сільська Рада народних депутатів, 486 спр., 1945 – 1991 рр. 229
Ф. Р-2065 Боровненська сільська Рада народних депутатів, 485 спр., 1945 – 1988 рр. 218
Ф. Р-2066 Новочервищенська сільська Рада народних депутатів, 125 спр., 1944 
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Ф. Р-2067 Карпилівська сільська Рада депутатів трудящих, 17 спр., 1948 – 1954 рр. 224
Ф. Р-2068 Стобихвівська сільська Рада депутатів трудящих, 30 спр., 1946 – 1954 рр. 235
Ф. Р-2069 Стобихівська сільська Рада депутатів трудящих, 17 спр., 1946, 1948 

– 1954 рр. .................................................................................................... 235
Ф. Р-2070 Карасинська сільська Рада народних депутатів, 379 спр., 1948 – 1991 рр. 224
Ф. Р-2071 Волинське регіональне управління Промінвестбанку України, 369 

спр., 1959 – 1993 рр. ................................................................................. 472
Ф. Р-2072 Камінь-Каширський районний відділ шляхового і транспортного 

господарства, 28 спр., 1945 – 1952 рр. .................................................. 322
Ф. Р-2073 Яйнівська сільська Рада депутатів трудящих, 45 спр., 1946 – 1957 рр. 238
Ф. Р-2074 Відділ охорони здоров’я виконкому Камінь-Каширської районної Ради 

депутатів трудящих, 41 спр., 1944 – 1957 рр. .............................................. 556
Ф. Р-2075 Ратнівська районна інспекція по сільському господарству, 16 спр., 

1958 – 1962 рр. .............................................................................................. 356
Ф. Р-2076 Хотешівська сільська Рада народних депутатів, 404 спр., 1947 – 1989 рр. 237
Ф. Р-2077 Редакція газети «Червоне Полісся» – орган Заболоттівського райкому 

Компартії України і районної Ради депутатів трудящих, 26 спр., 1947 
– 1958 рр. .................................................................................................... 546

Ф. Р-2078 Майдан-Липненська сільська Рада депутатів трудящих, 40 спр., 1947 
– 1949, 1951 – 1959 рр. ........................................................................... 227

Ф. Р-2079 Волинська обласна державна інспекція охорони, відтворення водних 
живих ресурсів і регулювання рибальства, 401 спр., 1947 – 2005 рр. .... 412

Ф. Р-2080 Відділ народної освіти виконкому Луківської районної Ради депу-
татів трудящих, 162 спр., 1944 – 1959 рр. .................................................. 486

Ф. Р-2081 Відділ охорони здоров’я виконкому Луківської районної Ради депу-
татів трудящих, 89 спр., 1945 – 1955 рр. .................................................. 556

Ф. Р-2082 Відділ соціального забезпечення виконкому Луківської районної Ради 
депутатів трудящих, 51 спр., 1944 – 1953 рр. ............................................. 447

Ф. Р-2083 Волинський краєзнавчий музей, 500 спр., 1940 – 1941, 1944 – 1997 рр. 529
Ф. Р-2084 Угринівська сільська Рада народних депутатів, 467 спр., 1949 – 1991 рр. 236
Ф. Р-2085 Відділ соціального забезпечення виконкому Сенкевичівської районної 

Ради депутатів трудящих, 34 спр., 1944 – 1958 рр. ...................................... 447
Ф. Р-2086 Горохівська міжгосподарська пересувна механізована колона, 155 

спр., 1956 – 1959, 1962 – 1969 рр. ............................................................. 347
Ф. Р-2087 Горохівський профком працівників споживчої кооперації, 137 спр., 

1956 – 1957, 1960 – 1978, 1981 – 1997 рр. ................................................ 635
Ф. Р-2088 Ковельське заводоуправління будівельних матеріалів, 7150 спр., 1944 

– 1967 рр. ..................................................................................................... 267
Ф. Р-2089 Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна 

фірма “Ковель”» (ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма “Ковель”»), 
834 спр., 1951 – 1994 рр. .............................................................................. 284

Ф. Р-2090 *
Ф. Р-2091 *
Ф. Р-2092 *
Ф. Р-2093 *
Ф. Р-2094 Горохівський ливарно-механічний завод, 467 спр., 1959 – 1991 рр. 296
Ф. Р-2095 Колгосп імені Сталіна, с. Новостав, 11 спр., 1947 – 1950 рр. ......... 379
Ф. Р-2096 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) імені Гагарі-

на, с. Горішнє, 43 спр., 1948, 1951, 1953 – 1959, 1984 – 1994 рр. ... 368
Ф. Р-2097 Обласна редакційна колегія по підготовці і написанню «Історії 

міст і сіл Волинської області» Головної редакції колегії «Історії 
міст і сіл Української РСР», 201 спр., 1962 – 1970 рр. ......................... 693

Ф. Р-2098 Спілка пайовиків «Михлин», с. Михлин, 73 спр., 1949 – 1954, 1961 – 
1969, 1983 – 1996 рр. ...................................................................................... 378

Ф. Р-2099 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Хлібороб», 
с. Бужанка, 191 спр., 1948 – 1995 рр. ...................................................... 365

Ф. Р-2100 Колгосп імені Шверника, с. Мовники, 6 спр., 1948 – 1950 рр. 378
Ф. Р-2101 Асоціація пайовиків «Прикордонник», с. Мовники, 258 спр., 1951 

– 1995 рр. .................................................................................................... 378
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Ф. Р-2102 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) імені Лук’янова, 
с. Заставне, 190 спр., 1948, 1951 – 1973, 1982 – 1996 рр. ......................... 372

Ф. Р-2103 Колгосп «Комуніст», с. Бортнів, 46 спр., 1949 – 1961 рр. ....................... 364
Ф. Р-2104 Волинський обласний комітет профспілки працівників державної тор-

гівлі і споживчої кооперації, 989 спр., 1957 – 1997 рр. ....................... 635
Ф. Р-2105 Богушівська сільська Рада депутатів трудящих, 48 спр., 1947 – 1960 рр. 217
Ф. Р-2106 Відділ культури виконкому Володимир-Волинської районної Ради на-

родних депутатів, 236 спр., 1954 – 1974, 1976 – 1988 рр. ......................... 526
Ф. Р-2107 Вишеньківська сільська Рада депутатів трудящих, 28 спр., 1946 – 1954 рр. 219
Ф. Р-2108 Літогощенська сільська Рада народних депутатів, 521 спр., 1950 – 1959, 

1962 – 1993 рр. ................................................................................................ 227
Ф. Р-2109 Бортяхівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1946 – 1947, 1950 

– 1954 рр. ....................................................................................................
218

Ф. Р-2110 Юнівська сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1947 – 1954 рр. 238
Ф. Р-2111 Відділ соціального забезпечення виконкому Затурцівської районної 

Ради депутатів трудящих, 6 спр., 1944 – 1947 рр. ......................................... 447
Ф. Р-2112 Відділ соціального забезпечення виконкому Торчинської районної 

Ради депутатів трудящих, 110 спр., 1944 – 1962 рр. .................................. 447
Ф. Р-2113 Відділ соціального забезпечення виконкому Рожищенської район-

ної Ради депутатів трудящих, 185 спр., 1944 – 1967 рр. ......................... 447
Ф. Р-2114 Дорогиничівська сільська Рада народних депутатів, 367 спр., 1948 

– 1951, 1955, 1957 – 1961, 1964 – 1989 рр. .................................................. 222
Ф. Р-2115 Відділ соціального забезпечення виконкому Локачинської районної 

Ради депутатів трудящих, 74 спр., 1952 – 1962, 1965 – 1969 рр. ................. 447
Ф. Р-2116 Іванівська сільська Рада депутатів трудящих, 20 спр., 1946 – 1954 рр. ... 224
Ф. Р-2117 Хорівська сільська Рада депутатів трудящих, 25 спр., 1944 – 1954 рр. ... 237
Ф. Р-2118 Кремешівська сільська Рада депутатів трудящих, 19 спр., 1947 – 1950 рр. 226
Ф. Р-2119 Гранатівська  сільська  Рада  депутатів  трудящих,  22  спр., 1947 – 1951, 1954  рр. 221
Ф. Р-2120 Коритницька сільська Рада депутатів трудящих, 26 спр., 1944 – 1951 рр. 225
Ф. Р-2121 Озютичівська сільська Рада депутатів трудящих, 86 спр., 1947 – 1961 рр. 230
Ф. Р-2122 Відділ культури виконкому Локачинської районної Ради народних де-

путатів, 128 спр., 1953 – 1955, 1958 – 1960, 1965 – 1985 рр. ..................... 527
Ф. Р-2123 Локачинська центральна районна лікарня, 193 спр., 1948 – 1949, 1951 – 

1994 рр. ......................................................................................................... 561
Ф. Р-2124 Линівська сільська Рада депутатів трудящих, 18 спр., 1947 – 1951 рр. 226
Ф. Р-2125 Відкрите акціонерне товариство «Волинське підприємство матеріальних 

ресурсів “Волиньголовпостач”», 592 спр., 1958 – 1996 рр. ....................... 424
Ф. Р-2126 Волинський обласний трест промисловості товарів культурно-побуто-

вого призначення і господарського вжитку, 120 спр., 1962 – 1964 рр. 261
Ф. Р-2127 Радгосп «Перемога», с. Баківці, 145 спр., 1948 – 1991 рр. ....................... 380
Ф. Р-2128 Колгосп імені Кагановича, с. Струмівка, 21 спр., 1947 – 1951 рр. 387
Ф. Р-2129 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Колос», 

с. Підгайці, 189 спр., 1952 – 1993 рр. ................................................. 381
Ф. Р-2130 Колгосп «Більшовик», с. Новокотів, 51 спр., 1948 – 1958 рр. .................. 379
Ф. Р-2131 Колгосп «Прибужжя», с. Литовеж, 203 спр., 1948 – 1993 рр. .................... 376
Ф. Р-2132 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Україна», с. Гря-

ди, 209 спр., 1949 – 1980, 1982 – 1995 рр. .................................................. 369
Ф. Р-2133 Колгосп «Порицький», Старий Порицьк, 175 спр., 1957 – 1995 рр. ..... 387
Ф. Р-2134 Колгосп імені Ватутіна, с. Кречів, 11 спр., 1948 – 1951 рр. ..... 374
Ф. Р-2135 Асоціація пайовиків «Західний Буг», с. Поромів, 200 спр., 1951 – 1996 рр. 382
Ф. Р-2136 Бужанківська сільська рада, 445 спр., 1944, 1945, 1947 – 1996 рр. 218
Ф. Р-2137 Колгосп «Жовтень», с. Антонівка, 166 спр., 1949 – 1970 рр. .................... 363
Ф. Р-2138 Колгосп імені Чапаєва, с. Гаразджа, 53 спр., 1949 – 1957 рр. ................... 367
Ф. Р-2139 Колгосп імені Шевченка, с. Підгайці, 15 спр., 1948 – 1950 рр. .................. 381
Ф. Р-2140 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Піддубці», 

с. Піддубці, 111 спр., 1958 – 1960, 1975 – 1994 рр. ................................. 381
Ф. Р-2141 Колгосп «Радянської Армії», с. Піддубці, 60 спр., 1948 – 1958 рр. .............. 381
Ф. Р-2142 Колгосп «Вільний шлях», с. Оздів, 45 спр., 1949 – 1958 рр. ....................... 380
Ф. Р-2143 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) імені Тимірязєва, 

с. Іванчиці, 154 спр., 1949 – 1952, 1955 – 1977, 1981 – 1992 рр. ................ 372
Ф. Р-2144 Колгосп «Радянське село», с. Липини, 7 спр., 1948 – 1950 рр. 376
Ф. Р-2145 Колгосп імені Богдана Хмельницького, с. Богушівка, 38 спр., 1948 – 

1956 рр. ...........................................................................................................
364
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Ф. Р-2146 Радгосп «Боратин», с. Боратин, 92 спр., 1949 – 1960, 1980 – 1992 рр. ... 364, 392
Ф. Р-2147 Колгосп «Комунар», с. Воротнів, 54 спр., 1948 – 1959 рр. ...................... 367
Ф. Р-2148 Любешівський районний харчовий комбінат, 44 спр., 1956 – 1962 рр. .. 299
Ф. Р-2149 Любешівський дитячий будинок, 106 спр., 1946 – 1966 рр. .................. 509
Ф. Р-2150 Любешівський районний уповноважений Міністерства заготівель 

СРСР (райуповмінзаг), 29 спр., 1946 – 1954 рр. .................................... 423
Ф. Р-2151 Любешівська машинно-тракторна станція (МТС), 171 спр., 1944 – 

1958 рр. ........................................................................................................ 357
Ф. Р-2152 Велико-Глушанська машинно-тракторна станція (МТС), 20 спр., 

1958 – 1960 рр. .......................................................................................... 357
Ф. Р-2153 Свійчівська сільська Рада депутатів трудящих, 48 спр., 1948 – 1958 рр. 233
Ф. Р-2154 Ставківська сільська Рада депутатів трудящих, 36 спр., 1945 – 1952, 

1956 – 1958 рр. .......................................................................................... 234
Ф. Р-2155 Лісківська сільська Рада депутатів трудящих, 38 спр., 1947 – 1954 рр. 227
Ф. Р-2156 Стрілецька сільська Рада депутатів трудящих, 8 спр., 1945 – 1948 рр. 235
Ф. Р-2157 Бубнівська сільська Рада народних депутатів, 545 спр., 1944 – 1991 рр. 218
Ф. Р-2158 Кратська сільська Рада депутатів трудящих, 62 спр., 1944 – 1945, 

1948 – 1958 рр. .......................................................................................... 225
Ф. Р-2159 Микитичівська сільська Рада народних депутатів, 546 спр., 1944 – 1961, 

1963 – 1992 рр. ............................................................................................ 228
Ф. Р-2160 Полум’яненська сільська Рада депутатів трудящих, 20 спр., 1944 – 1947, 

1949 – 1951 рр. .............................................................................................. 232
Ф. Р-2161 Вербська сільська Рада депутатів трудящих, 73 спр., 1947 – 1958 рр. ... 219
Ф. Р-2162 Пузівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1944 – 1949, 1951 

– 1952, 1954, 1957 – 1959 рр. ........................................................................ 232
Ф. Р-2163 Руснівська сільська Рада депутатів трудящих, 43 спр., 1947 – 1958 рр. 233
Ф. Р-2164 Воле-Свійчівська сільська Рада депутатів трудящих, 23 спр., 1946, 1949, 

1951 – 1954 рр. .......................................................................................... 220
Ф. Р-2165 Оваднівська сільська Рада народних депутатів, 470 спр., 1947 – 1970, 

1972 – 1990 рр. .............................................................................................. 230
Ф. Р-2166 Відділ охорони здоров’я виконкому Оваднівської районної Ради депу-

татів трудящих, 61 спр., 1944 – 1957 рр. ...................................................... 556
Ф. Р-2167 Відділ соціального забезпечення виконкому Оваднівської районної Ради 

депутатів трудящих, 50 спр., 1948 – 1957 рр. ................................................ 447
Ф. Р-2168 Овлочинська сільська рада, 412 спр., 1945 – 1994 рр. .................. 230
Ф. Р-2169 Оваднівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспіл-

ка), 76 спр., 1946 – 1958 рр. ........................................................................ 481
Ф. Р-2170 Оваднівська машинно-тракторна станція (МТС), 59 спр., 1944 – 1955 рр. 357
Ф. Р-2171 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Прогрес», 

с. Гірка Полонка, 98 спр., 1950 – 1959, 1978 – 1998 рр. ........................ 367
Ф. Р-2172 Колгосп імені Булганіна, с. Вигуричі, 14 спр., 1956 – 1957 рр. ........... 366
Ф. Р-2173 Колгосп «Більшовик», с. Городище, 11 спр., 1955 – 1958 рр. .................. 368
Ф. Р-2174 Колгосп «30 років ВЛКСМ», с. Лаврів, 46 спр., 1949 – 1958 рр. ............ 375
Ф. Р-2175 Колгосп «Червоний шлях», с. Лаврів, 23 спр., 1949 – 1958 рр. .................. 375
Ф. Р-2176 Колгосп «Шлях до комунізму», с. Милуші, 9 спр., 1949 – 1951 рр. ........... 378
Ф. Р-2177 Колгосп імені Суворова, с. Коршовець, 428 спр., 1949 – 1991 рр. ......... 374
Ф. Р-2178 Колгосп імені Щорса, с. Новостав, 4 спр., 1949 – 1950 рр. .................. 379
Ф. Р-2179 Колгосп «Червона нива», с. Голишів, 3 спр., 1949 – 1950 рр. .................. 368
Ф. Р-2180 Колгосп «Червона зірка», с. Суховоля, 12 спр., 1949 – 1951 рр. ............ 387
Ф. Р-2181 Колгосп імені Вишенського, с. Радомишль, 15 спр., 1949 – 1951 рр. .... 383
Ф. Р-2182 **
Ф. Р-2183 Колгосп імені Дзержинського, с. Ботин, 31 спр., 1949 – 1954 рр. ...... 364
Ф. Р-2184 Колгосп імені Дзержинського, с. Озденіж, 30 спр., 1949 – 1959 рр. ... 380
Ф. Р-2185 Колгосп імені Калініна, с. Вишнів, 57 спр., 1949 – 1956 рр.  ............ 366
Ф. Р-2186 Колгосп «Слава», с. Борохів, 164 спр., 1949 – 1959, 1963 – 1990 рр. ...... 364
Ф. Р-2187 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Урожай», 

с. Забороль, 470 спр., 1949 – 1992 рр. ................................................... 371
Ф. Р-2188 Колгосп «Батьківщина», с. Теремне, 64 спр., 1947 – 1958 рр. .................. 387
Ф. Р-2189 Колгосп «Комсомолець», с. Городище, 11 спр., 1949 – 1951 рр. ................ 368
Ф. Р-2190 Колгосп «Шлях Леніна», с. Пулганів, 9 спр., 1955 – 1956 рр. ................ 383
Ф. Р-2191 Колгосп імені Шевченка, с. Гнідава, 4 спр., 1949 – 1950 рр. .................. 367
Ф. Р-2192 Колгосп імені Сталіна, с. Крупа, 28 спр., 1953, 1955 – 1958 рр. ............ 374
Ф. Р-2193 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Коршів», 

с. Коршів, 210 спр., 1949 – 1974, 1988 – 2000 рр. ................................. 374
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Ф. Р-2194 Колгосп імені Лесі Українки, с. Радомишль, 4 спр., 1949 – 1950 рр. .... 383
Ф. Р-2195 Колгосп «Радянський хлібороб», с. Малий Боратин, 4 спр., 1950 р. ... 377
Ф. Р-2196 Колгосп імені Калініна, с. Риковичі, 197 спр., 1948 – 1989 рр. .................. 383
Ф. Р-2197 Любешівська районна спілка споживчих товариств (райспоживспілка), 

162 спр., 1945 – 1963, 1965 – 1982 рр. ...................................................... 481
Ф. Р-2198 Колгосп імені Кірова, с. Сирники, 39 спр., 1948 – 1957 рр. ........................ 385
Ф. Р-2199 Колгосп «Перемога», с. Буків, 32 спр., 1950 – 1957 рр. .................... 365
Ф. Р-2200 Волинське обласне агентство «Союздрук», 363 спр., 1945 – 1985 рр. ... 333
Ф. Р-2201 Асоціація пайовиків колгоспу «Світанок», с. Луковичі, 96 спр., 1954 

– 1973, 1976, 1981 – 1993 рр. ........................................................................ 376
Ф. Р-2202 Затурцівський районний народний суд, 23 спр., 1945 – 1949 рр. .... 247
Ф. Р-2203 Луківська сільська Рада народних депутатів, 590 спр., 1946 – 1990 рр. 227
Ф. Р-2204 *
Ф. Р-2205 Горохівський районний комітет профспілки працівників освіти і науки, 
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Ф. Р-2358 Камінь-Каширське територіальне виробниче колгоспно-радгоспне уп-

равління, 33 спр., 1962 – 1964 рр. .................................................................... 356
Ф. Р-2359 Камінь-Каширське районне агропромислове об’єднання (РАПО), 721 

спр., 1948 – 1955, 1957 – 1989 рр. ...................................................... 354
Ф. Р-2360 Камінь-Каширський районний комітет профспілки працівників агро-

промислового комплексу, 106 спр., 1965 – 1969, 1971 – 1990 рр. ............ 632
Ф. Р-2361 Волинська обласна рада спортивного товариства профспілок «Ук-

раїна», 264 спр., 1960 – 1968, 1987 – 1998 рр. .................................... 576
Ф. Р-2362 Волинське обласне виробниче об’єднання по виробничо-технічному за-

безпеченню сільського господарства, 1473 спр., 1961 – 1985 рр. ............. 359
Ф. Р-2363 Любешівська центральна районна лікарня, 103 спр., 1948, 1950, 1952 

– 1967, 1969 – 1971, 1974 – 1993 рр. ...................................................... 561
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Ф. Р-2364 Редакція газети Любешівської районної Ради народних депутатів «Нове 
життя», 113 спр., 1945 – 1962, 1965 – 1991 рр.  .................................... 546

Ф. Р-2365 Волинське шляхово-будівельне управління № 1, 204 спр., 1949 – 1966 рр. 323
Ф. Р-2366 Центральна лікарня м. Луцька, 41 спр., 1944 – 1954 рр. .................. 560
Ф. Р-2367 Ковельське державне лісогосподарське підприємство (держлісгосп), 

476 спр., 1960 – 1993 рр. ........................................................................ 406
Ф. Р-2368 Управління капітального будівництва Волинської обласної державної 

адміністрації, 560 спр., 1957 – 1996 рр. .................................................... 336
Ф. Р-2369 Маяківська середня школа-інтернат, 244 спр., 1960 – 2000 рр. ............ 511
Ф. Р-2370 Крупівська допоміжна школа-інтернат, 231 спр., 1947 – 2000 рр. ..... 511
Ф. Р-2371 Волинська обласна державна насіннєва інспекція, 663 спр., 1961 – 1993 рр. 398
Ф. Р-2372 Колгосп «Перемога», с. Губин, 10 спр., 1948 – 1950 рр. .............................. 369
Ф. Р-2373 Колгосп імені Щорса, с. Маньків, 6 спр., 1950 р. ................................... 377
Ф. Р-2374 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Промінь», 

с. Окорськ, 84 спр., 1964 – 1977, 1979 – 1994 рр. .................................. 380
Ф. Р-2375 Локачинський районний комітет народного контролю, 206 спр., 1965 

– 1991 рр. ...................................................................................................... 241
Ф. Р-2376 Колгосп «Червона Зірка», с. Твердині, 22 спр., 1948 – 1953 рр. .................. 387
Ф. Р-2377 Колгосп «Червоний Маяк», с. Іванів, 16 спр., 1948 – 1951 рр. ................. 372
Ф. Р-2378 Колгосп імені Сталіна, с. Війниця, 17 спр., 1947 – 1950 рр. .................. 366
Ф. Р-2379 Колгосп імені Ватутіна, с. Павловичі, 10 спр., 1948 – 1950 рр. .............. 381
Ф. Р-2380 Колгосп «30-річчя комсомолу», с. Кисилин, 13 спр., 1948 – 1950 рр. .... 373
Ф. Р-2381 Селянська спілка «Дружба», с. Переславичі, 199 спр., 1948 – 1972, 

1974 – 1994 рр. ............................................................................................. 381
Ф. Р-2382 Колгосп «Перемога», с. Заячиці, 4 спр., 1948 – 1950 рр. ............................ 372
Ф. Р-2383 Колгосп імені Ворошилова, с. Роговичі, 16 спр., 1947 – 1950 рр. ............... 383
Ф. Р-2384 Відділ соціального забезпечення виконкому Горохівської районної 

Ради депутатів трудящих, 131 спр., 1944 – 1966 рр. ............................... 447
Ф. Р-2385 Солов’ївська сільська рада, 529 спр., 1947 – 1997 рр. ............................... 234
Ф. Р-2386 Седлищенська сільська рада, 702 спр., 1947 – 1997 рр. ......................... 233
Ф. Р-2387 Волинський обласний ендокринологічний диспансер, 406 спр., 1951 – 

1957, 1959 – 2000 рр. ...................................................................................... 572
Ф. Р-2388 ****
Ф. Р-2389 Маневицький районний промисловий комбінат, 72 спр., 1953 – 1962 рр. 297
Ф. Р-2390 Маневицький районний харчовий комбінат, 114 спр., 1945 – 1966 рр. 300
Ф. Р-2391 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Нива», с. Ми-

ляновичі, 347 спр., 1947 – 1949, 1951 – 1975, 1977 – 2000 рр. ............. 378
Ф. Р-2392 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) імені Пархо-

менка, с. Дольськ, 157 спр., 1947, 1949 – 1963, 1966, 1968 – 2000 рр. 370
Ф. Р-2393 Шахта № 6 «Нововолинська», 609 спр., 1956 – 1975 рр. .................. 271
Ф. Р-2394 *
Ф. Р-2395 *
Ф. Р-2396 Нововолинське професійно-технічне училище № 1, 467 спр., 1953 – 

1996 рр. .......................................................................................................... 497
Ф. Р-2397 Нововолинський рудоремонтний завод комбінату «Укрзахідвугілля», 

232 спр., 1956 – 1968 рр. ............................................................................... 373
Ф. Р-2398 *
Ф. Р-2399 Володимир-Волинська міжгосподарська пересувна механізована коло-

на, 164 спр., 1957 – 1969, 1971 – 1985 рр. ...................................................... 347
Ф. Р-2400 Державне виробничо-торгівельне підприємство «Луга», 257 спр., 1946 – 

1967, 1990 – 1993 рр. .................................................................................... 284
Ф. Р-2401 *
Ф. Р-2402 Володимир-Волинське професійно-технічне училище № 23, 352 спр., 

1954 – 1995 рр. ................................................................................................ 496
Ф. Р-2403 Орендне підприємство «Володимир-Волинський цукровий завод», 

566 спр., 1956 – 1993 рр. ............................................................................ 313
Ф. Р-2404 Волинська обласна державна станція захисту рослин, 580 спр., 1961 – 

1995 рр. .......................................................................................................... 399
Ф. Р-2405 Володимир-Волинське територіальне виробниче колгоспно-радгоспне 

управління, 174 спр., 1962 – 1964 рр. ...................................................... 356
Ф. Р-2406 Володимир-Волинське районне агропромислове об’єднання (РАПО), 

436 спр., 1944 – 1949, 1951 – 1953, 1965 – 1990 рр. .................. 354
Ф. Р-2407 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Топили-

щанське», с. Топилище, 142 спр., 1952, 1959 – 1972, 1976 – 1996 рр. 388
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Ф. Р-2408 Колгосп імені Кірова, с. Підгородне, 122 спр., 1948 – 1988, 2000 рр. 381
Ф. Р-2409 Любомльський районний будинок культури, 135 спр., 1948 – 1969 рр. 539
Ф. Р-2410 Редакція Любомльської районної громадсько-політичної газети «Наше 

життя», 249 спр., 1950 – 1996 рр.  ...................................................... 546
Ф. Р-2411 Любомльське медичне училище, 107 спр., 1963 – 1975 рр. .................. 494
Ф. Р-2412 Волинський обласний туберкульозний санаторій «Любомль», 73 спр., 

1954 – 1965 рр. .......................................................................................... 565
Ф. Р-2413 Відділ соціально-економічного розвитку виконкому Любомльської 

районної ради, 327 спр., 1944 – 1950, 1954 – 1979, 1981 – 1994 рр. .............. 454
Ф. Р-2414 Любомльський районний комітет народного контролю, 284 спр., 1963 

– 1990 рр. ................................................................................................... 242
Ф. Р-2415 Любомльське територіальне виробниче колгоспно-радгоспне управлін-

ня, 162 спр., 1962 – 1964 рр. ........................................................................ 356
Ф. Р-2416 Колгосп імені Енгельса, с. Доросині, 146 спр., 1948 – 1987 рр. .................. 370
Ф. Р-2417 Колгосп імені Будьонного, с. Береськ, 35 спр., 1948 – 1956 рр. .................. 363
Ф. Р-2418 Колгосп «Іскра», с. Кобче, 61 спр., 1957 – 1958, 1977 – 1991 рр. ........... 373
Ф. Р-2419 Відкрите акціонерне товариство «Луцьке виробничо-торговельне 

швейне підприємство “Волинь”» (ВАТ «Луцьке виробничо-торговельне 
швейне підприємство “Волинь”»), 1140 спр., 1946 – 1999 рр. .................. 284

Ф. Р-2420 Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Волиньвтормет», 833 спр., 1956 
– 1997 рр. ...................................................................................................... 435

Ф. Р-2421 Крухиничівська сільська Рада депутатів трудящих, 19 спр., 1945 – 1950, 
1955 – 1957 рр. ......................................................................................... 226

Ф. Р-2422 Лищенська сільська Рада депутатів трудящих, 83 спр., 1947 – 1958 рр. 227
Ф. Р-2423 Державний племінний завод «Олицький», 323 спр., 1964 – 1990 рр. 402
Ф. Р-2424 Ківерцівський районний комітет профспілки працівників агропро-

мислового комплексу, 121 спр., 1965 – 1992 рр. .................................... 632
Ф. Р-2425 Дубищенська сільська Рада народних депутатів, 353 спр., 1948 – 1988 рр. 222
Ф. Р-2426 Журавичівська сільська рада, 460 спр., 1948 – 1994 рр. .................. 223
Ф. Р-2427 Озерцівська сільська рада, 219 спр., 1964 – 1976, 1987 – 1994 рр. .......... 240
Ф. Р-2428 Акціонерне товариство відкритого типу «Волиньрембуд», 998 спр., 

1955 – 2002 рр. .......................................................................................... 340
Ф. Р-2429 Фінансовий відділ виконкому Ківерцівської районної Ради народних 

депутатів, 493 спр., 1947 – 1989 рр. ...................................................... 466
Ф. Р-2430 Фінансовий відділ Ковельської районної державної адміністрації, 

703 спр., 1944 – 1995 рр. ........................................................................ 466
Ф. Р-2431 Підліська сільська Рада депутатів трудящих, 8 спр., 1947, 1950, 1952 – 

1954 рр. .......................................................................................................... 231
Ф. Р-2432 Ковельський районний комітет профспілки працівників освіти і на-

уки, 33 спр., 1958 – 1969 рр. ........................................................................ 636
Ф. Р-2433 *
Ф. Р-2434 Ковельський районний комітет профспілки працівників агропромисло-

вого комплексу, 111 спр., 1964 – 1994 рр. ...................................................... 632
Ф. Р-2435 Ковельський районний промисловий комбінат, 29 спр., 1966 – 1968 рр. 297
Ф. Р-2436 *
Ф. Р-2437 ****
Ф. Р-2438 Ковельська міжгосподарська пересувна механізована колона, 234 спр., 

1956 – 1977, 1979 – 1985 рр. ...................................................................... 347
Ф. Р-2439 Ковельське хіміко-лісове господарство (хімлісгосп), 34 спр., 1950 

– 1958 рр. ........................................................................................................ 408
Ф. Р-2440 Ковельський міський комітет народного контролю, 335 спр., 1963 – 

1991 рр. ......................................................................................................... 242
Ф. Р-2441 Волинський лісовий промисловий комбінат (ліспромгосп), 29 спр., 

1955 – 1960 рр. .......................................................................................... 407
Ф. Р-2442 Військове сільськогосподарське підприємство (ВСГП) «Липини», 

с. Липини, 357 спр., 1957 – 2000 рр. .................................................... 393
Ф. Р-2443 Радгосп «Луцький», с. Першотравневе, 281 спр., 1947 – 1977 рр. ............ 393
Ф. Р-2444 Луцька міжгосподарська пересувна механізована колона, 103 спр., 

1956 – 1967 рр. .......................................................................................... 347
Ф. Р-2445 Холоневичівська сільська Рада народних депутатів, 460 спр., 1944 – 

1987 рр. ......................................................................................................... 237
Ф. Р-2446 Колгосп імені Шевченка, с. Гуща, 19 спр., 1947 – 1950 рр. .................. 369
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Ф. Р-2447 Володимир-Волинський міський комітет народного контролю, 301 спр., 
1963 – 1990 рр. .......................................................................................... 242

Ф. Р-2448 Колгосп імені Куйбишева, с. Володимирівка, 25 спр., 1948 – 1957 рр. ..... 367
Ф. Р-2449 Колгосп «Комсомолець», с. Березовичі, 531 спр., 1947 – 1990 рр.  ...... 363
Ф. Р-2450 Спілка селян «Золотий колос», с. Хобултова, 146 спр., 1950, 1952 – 1997 рр. 389
Ф. Р-2451 Устилузький районний промисловий комбінат, 40 спр., 1944 – 1956 рр. 298
Ф. Р-2452 Колгосп «40-річчя Жовтня», с. Хотячів, 40 спр., 1948 – 1960 рр. ................ 389
Ф. Р-2453 Колгосп «Перемога», с. Русів, 12 спр., 1947 – 1950 рр. ...................... 384
Ф. Р-2454 Колгосп «Комуніст», с. Ласків, 111 спр., 1948 – 1973, 1979 – 1990 рр. 375
Ф. Р-2455 Колгосп імені Малєнкова, с. Владиславівка, 18 спр., 1948 – 1951 рр. 367
Ф. Р-2456 Селянська спілка «Хлібороб», с. Бегета, 93 спр., 1948 – 1960, 1981 

– 1995 рр. ...................................................................................................... 363
Ф. Р-2457 Радгосп «Володимир-Волинський», с. Галинівка, 234 спр., 1960 – 1974, 

1976 – 1978, 1981 – 1993 рр. ...................................................................... 392
Ф. Р-2458 Колгосп імені Леніна, с. Новосілки, 49 спр., 1949 – 1958 рр. .................. 379
Ф. Р-2459 Колгосп імені Калініна, с. Лобачин, 46 спр., 1948 – 1958 рр. ................ 376
Ф. Р-2460 Маркоставська сільська Рада депутатів трудящих, 46 спр., 1945 – 1954 рр. 228
Ф. Р-2461 Колгосп імені Сталіна, с. Тростянка, 61 спр., 1947 – 1956 рр. .................. 388
Ф. Р-2462 Когильненська сільська Рада депутатів трудящих, 56 спр., 1947 – 1957 рр. 225
Ф. Р-2463 Колгосп «Іскра комунізму», с. Черчичі, 6 спр., 1949 – 1950 рр. ............... 390
Ф. Р-2464 Хворостівська сільська Рада депутатів трудящих, 101 спр., 1950 – 1958 рр. 236
Ф. Р-2465 Володимир-Волинська птахофабрика, 434 спр., 1958 – 1993 рр. 404
Ф. Р-2466 Радгосп «Трьохрічка», м. Володимир-Волинський, 98 спр., 1943 – 1957 рр. 392
Ф. Р-2467 Колгосп «Іскра», с. Затишшя, 8 спр., 1948 – 1949 рр. .................. 372
Ф. Р-2468 Колгосп імені Будьонного, с. Пулемець, 7 спр., 1948 – 1949 рр. ................... 383
Ф. Р-2469 Колгосп «Перемога», с. Гороховище, 7 спр., 1949 – 1951 рр. .................. 368
Ф. Р-2470 Колгосп імені Чапаєва, с. Перешпа, 6 спр., 1948 – 1950 рр. ................ 381
Ф. Р-2471 Колгосп імені Шевченка, с. Прип’ять, 20 спр., 1948 – 1957 рр. .................. 382
Ф. Р-2472 Колгосп «Перемога», с. Кам’янка, 8 спр., 1948 – 1950 рр. .................. 373
Ф. Р-2473 Столинсько-Смолярівська сільська Рада депутатів трудящих, 10 спр., 

1944 – 1946, 1956 – 1958 рр. ........................................................................ 235
Ф. Р-2474 Рогово-Смолярівська сільська Рада депутатів трудящих, 18 спр., 1954 – 

1957 рр. .......................................................................................................... 233
Ф. Р-2475 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Нове життя», 

с. Сереховичі, 177 спр., 1948 – 1997 рр. ..................................................... 385
Ф. Р-2476 Колгосп «Зоря», с. Рокита, 59 спр., 1955 – 1971 рр. ................................. 383
Ф. Р-2477 Старовижівський районний відділ статистики, 376 спр., 1944 – 1962, 

1966 – 1998 рр. .......................................................................................... 462
Ф. Р-2478 Сереховичівська сільська рада, 606 спр., 1949 – 1998 рр. .................. 233
Ф. Р-2479 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Колос», 

с. Рудня, 159 спр., 1952 – 1954, 1958 – 1996 рр. ................................... 384
Ф. Р-2480 Смідинська сільська рада, 633 спр., 1948, 1950 – 1998 рр. ................. 234
Ф. Р-2481 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Маяк», с. Ми-

зове, 171 спр., 1948 – 1958, 1960 – 1996 рр. ................................................. 378
Ф. Р-2482 *
Ф. Р-2483 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Прип’ять», 

с. Прип’ять, 224 спр., 1954 – 2000 рр. .................................................... 382
Ф. Р-2484 Колгосп «Шлях Леніна», с. Городне, 72 спр., 1948 – 1973 рр. ................ 368
Ф. Р-2485 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Світязь», 

с. Світязь, 211 спр., 1948 – 1996 рр. ...................................................... 384
Ф. Р-2486 Відділ освіти Іваничівської районної державної адміністрації, 422 

спр., 1947 – 1962, 1968 – 1993 рр. ...................................................... 486
Ф. Р-2487 Струцюк Йосип Георгійович (1934), поет, письменник, член Спілки 

письменників СРСР, 47 спр., 1952 – 2010 рр. ................................................ 685
Ф. Р-2488 Гей Василь Степанович (1942), поет, член Спілки письменників Украї-

ни, 15 спр., 1973 – 1975, 1977, 1979, 1982 – 1983, 1987, 1989 – 1993 рр. 666
Ф. Р-2489 Вірний Володимир Миколайович (1923 – 1994), вчений-агроном, Ге-

рой Соціалістичної Праці, ветеран Великої Вітчизняної війни, 74 
спр., 1947 – 1987, 1989 рр. ........................................................................ 665

Ф. Р-2490 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Світанок», 
с. Поступель, 137 спр., 1950 – 1959, 1962 – 2000 рр. ............................ 382

Ф. Р-2491 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Комсомо-
лець», с. Велимче, 189 спр., 1949 – 1971, 1977 – 2000 рр. .................. 366
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Ф. Р-2492 *
Ф. Р-2493 Колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) «Росія», с. Жи-

ричі, 139 спр., 1956 – 2000 рр. ........................................................................ 370
Ф. Р-2494 Об’єднання пайовиків колгоспу «Прогрес», с. Видраниця, Ф. Р-2494, 

168 спр., 1949 – 2000 рр. ................................................................................. 366
Ф. Р-2495 Заболоттівський районний комбінат комунального господарства, 7 спр., 

1954 – 1956 рр. ............................................................................................ 440
Ф. Р-2496 ****
Ф. Р-2497 Радгосп «Волинь», смт Заболоття, 170 спр., 1948 – 1990 рр. .................. 371
Ф. Р-2498 *
Ф. Р-2499 Волинський обласний кардіологічний диспансер, 356 спр., 1962 – 1997 рр. 568
Ф. Р-2500 Акціонерне товариство відкритого типу «ЕНКО», 2001 спр., 1961 – 

1994 рр. .......................................................................................................... 276
Ф. Р-2501 Шахта № 5 «Нововолинська», 878 спр., 1959 – 1995 рр. .................. 271
Ф. Р-2502 Волинська обласна державна проектно-розвідувальна станція хімізації 

сільського господарства, 1380 спр., 1964 – 1996 рр. .................................. 400
Ф. Р-2503 Вереснева селищна Рада народних депутатів, 264 спр., 1959 – 1979 рр. 216
Ф. Р-2504 *
Ф. Р-2505 *
Ф. Р-2506 Відкрите акціонерне товариство «Волиньдеревпром», 2263 спр., 1964 – 

2001 рр. ............................................................................................................ 264
Ф. Р-2507 *
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1958 рр. .......................................................................................................... 234
Ф. Р-2708 Ольганівська сільська Рада депутатів трудящих, 55 спр., 1944 – 1958 рр. 230
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Ф. Р-2718 Шацький районний уповноважений Міністерства заготівель СРСР 
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Ф. Р-2720 Нудиженська сільська Рада народних депутатів, 395 спр., 1949 – 1991 рр. 229
Ф. Р-2721 Любомльська ремонтно-технічна станція (РТС), 44 спр., 1958 – 1961 рр. 358
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Ф. Р-2746 Колгосп «30 років Жовтня», с. Прилуцьке, 224 спр., 1947 – 1991 рр. 382
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1958 – 1964 рр. ............................................................................................. 347
Ф. Р-2753 Ківерцівська міжгосподарська пересувна механізована колона, 338 спр., 

1957 – 1985 рр. ............................................................................................... 347
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Ф. Р-2974 Луцький завод культурно-побутових виробів, 307 спр., 1966 – 1976 рр. 297
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Ф. Р-3022 Редакція газети «Устилузька правда» – орган Устилузького райкому Ком-

партії України і районної Ради депутатів трудящих, 10 спр., 1945 – 1947, 
1955 – 1957 рр. ............................................................................................... 546



780

Державний архів Волинської області
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– 1954 рр. .................................................................................................... 441
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лузія, 120 спр., 1978 – 1996 рр. ........................................................................ 393

Ф. Р-3447 Городецьке державне лісогосподарське підприємство, 361 спр., 1962 – 
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Ф. П-125 Первинна організація КПУ Волинського головпоштамту, 52 спр., 1945, 

1947 – 1953, 1955, 1957 – 1987 рр. ................................................................ 584
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1952 – 1981 рр. ................................................................................................ 602
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Ф. П-918 *****
Ф. П-919 *****
Ф. П-920 *****
Ф. П-921 *****
Ф. П-922 *****
Ф. П-923 *****
Ф. П-924 *****
Ф. П-925 *****
Ф. П-926 *****
Ф. П-927 *****
Ф. П-928 *****
Ф. П-929 *****
Ф. П-930 *****
Ф. П-931 *****
Ф. П-932 *****
Ф. П-933 *****
Ф. П-934 *****
Ф. П-935 *****
Ф. П-936 *****
Ф. П-937 *****
Ф. П-938 *****
Ф. П-939 *****
Ф. П-940 *****
Ф. П-941 *****
Ф. П-942 *****
Ф. П-943 *****
Ф. П-944 *****
Ф. П-945 *****
Ф. П-946 *****
Ф. П-947 *****
Ф. П-948 *****
Ф. П-949 *****
Ф. П-950 *****
Ф. П-951 *****
Ф. П-952 *****
Ф. П-953 *****
Ф. П-954 *****
Ф. П-955 *****
Ф. П-956 *****
Ф. П-957 *****
Ф. П-958 *****
Ф. П-959 *****
Ф. П-960 *****
Ф. П-961 *****
Ф. П-962 *****
Ф. П-963 *****
Ф. П-964 *****
Ф. П-965 *****
Ф. П-966 *****
Ф. П-967 *****
Ф. П-968 *****
Ф. П-969 *****
Ф. П-970 *****
Ф. П-971 *****
Ф. П-972 *****
Ф. П-973 *****
Ф. П-974 *****
Ф. П-975 *****
Ф. П-976 *****
Ф. П-977 *****
Ф. П-978 *****
Ф. П-979 *****
Ф. П-980 *****
Ф. П-981 *****
Ф. П-982 *****

Ф. П-983 *****
Ф. П-984 *****
Ф. П-985 *****
Ф. П-986 *****
Ф. П-987 *****
Ф. П-988 *****
Ф. П-989 *****
Ф. П-990 *****
Ф. П-991 *****
Ф. П-992 *****
Ф. П-993 *****
Ф. П-994 *****
Ф. П-995 *****
Ф. П-996 *****
Ф. П-997 *****
Ф. П-998 *****
Ф. П-999 *****
Ф. П-1000 *****
Ф. П-1001 *****
Ф. П-1002 *****
Ф. П-1003 *****
Ф. П-1004 *****
Ф. П-1005 *****
Ф. П-1006 *****
Ф. П-1007 *****
Ф. П-1008 *****
Ф. П-1009 *****
Ф. П-1010 *****
Ф. П-1011 *****
Ф. П-1012 *****
Ф. П-1013 *****
Ф. П-1014 *****
Ф. П-1015 *****
Ф. П-1016 *****
Ф. П-1017 *****
Ф. П-1018 *****
Ф. П-1019 *****
Ф. П-1020 *****
Ф. П-1021 *****
Ф. П-1022 *****
Ф. П-1023 *****
Ф. П-1024 *****
Ф. П-1025 *****
Ф. П-1026 *****
Ф. П-1027 *****
Ф. П-1028 *****
Ф. П-1029 *****
Ф. П-1030 *****
Ф. П-1031 *****
Ф. П-1032 *****
Ф. П-1033 *****
Ф. П-1034 *****
Ф. П-1035 *****
Ф. П-1036 *****
Ф. П-1037 *****
Ф. П-1038 *****
Ф. П-1039 *****
Ф. П-1040 *****
Ф. П-1041 *****
Ф. П-1042 *****
Ф. П-1043 *****
Ф. П-1044 *****
Ф. П-1045 *****
Ф. П-1046 *****
Ф. П-1047 *****

Ф. П-1048 *****
Ф. П-1049 *****
Ф. П-1050 *****
Ф. П-1051 *****
Ф. П-1052 *****
Ф. П-1053 *****
Ф. П-1054 *****
Ф. П-1055 *****
Ф. П-1056 *****
Ф. П-1057 *****
Ф. П-1058 *****
Ф. П-1059 *****
Ф. П-1060 *****
Ф. П-1061 *****
Ф. П-1062 *****
Ф. П-1063 *****
Ф. П-1064 *****
Ф. П-1065 *****
Ф. П-1066 *****
Ф. П-1067 *****
Ф. П-1068 *****
Ф. П-1069 *****
Ф. П-1070 *****
Ф. П-1071 *****
Ф. П-1072 *****
Ф. П-1073 *****
Ф. П-1074 *****
Ф. П-1075 *****
Ф. П-1076 *****
Ф. П-1077 *****
Ф. П-1078 *****
Ф. П-1079 *****
Ф. П-1080 *****
Ф. П-1081 *****
Ф. П-1082 *****
Ф. П-1083 *****
Ф. П-1084 *****
Ф. П-1085 *****
Ф. П-1086 *****
Ф. П-1087 *****
Ф. П-1088 *****
Ф. П-1089 *****
Ф. П-1090 *****
Ф. П-1091 *****
Ф. П-1092 *****
Ф. П-1093 *****
Ф. П-1094 *****
Ф. П-1095 *****
Ф. П-1096 *****
Ф. П-1097 *****
Ф. П-1098 *****
Ф. П-1099 *****
Ф. П-1100 *****
Ф. П-1101 *****
Ф. П-1102 *****
Ф. П-1103 *****
Ф. П-1104 *****
Ф. П-1105 *****
Ф. П-1106 *****
Ф. П-1107 *****
Ф. П-1108 *****
Ф. П-1109 *****
Ф. П-1110 *****
Ф. П-1111 *****
Ф. П-1112 **
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Ф. П-1113 *****
Ф. П-1114 **
Ф. П-1115 *****
Ф. П-1116 *****
Ф. П-1117 *****
Ф. П-1118 **
Ф. П-1119 **
Ф. П-1120 **
Ф. П-1121 *****
Ф. П-1122 *****
Ф. П-1123 **
Ф. П-1124 *****
Ф. П-1125 **
Ф. П-1126 **
Ф. П-1127 *****
Ф. П-1128 *****
Ф. П-1129 *****
Ф. П-1130 *****
Ф. П-1131 *****
Ф. П-1132 **
Ф. П-1133 *****
Ф. П-1134 *****
Ф. П-1135 *****
Ф. П-1136 **
Ф. П-1137 *****
Ф. П-1138 *****
Ф. П-1139 *****
Ф. П-1140 **
Ф. П-1141 *****
Ф. П-1142 *****
Ф. П-1143 *****
Ф. П-1144 **
Ф. П-1145 **
Ф. П-1146 **
Ф. П-1147 **
Ф. П-1148 **
Ф. П-1149 **
Ф. П-1150 **
Ф. П-1151 **
Ф. П-1152 **
Ф. П-1153 **
Ф. П-1154 **
Ф. П-1155 **
Ф. П-1156 **
Ф. П-1157 **
Ф. П-1158 **
Ф. П-1159 **
Ф. П-1160 **
Ф. П-1161 **
Ф. П-1162 **
Ф. П-1163 **
Ф. П-1164 **
Ф. П-1165 **
Ф. П-1166 **
Ф. П-1167 **
Ф. П-1168 **
Ф. П-1169 **
Ф. П-1170 **
Ф. П-1171 **
Ф. П-1172 **
Ф. П-1173 **
Ф. П-1174 **
Ф. П-1175 **
Ф. П-1176 **

Ф. П-1177 **
Ф. П-1178 **
Ф. П-1179 **
Ф. П-1180 **
Ф. П-1181 **
Ф. П-1182 **
Ф. П-1183 **
Ф. П-1184 **
Ф. П-1185 **
Ф. П-1186 *****
Ф. П-1187 *****
Ф. П-1188 *****
Ф. П-1189 *****
Ф. П-1190 **
Ф. П-1191 *****
Ф. П-1192 *****
Ф. П-1193 **
Ф. П-1194 *****
Ф. П-1195 *****
Ф. П-1196 *****
Ф. П-1197 **
Ф. П-1198 **
Ф. П-1199 **
Ф. П-1200 *****
Ф. П-1201 *****
Ф. П-1202 *****
Ф. П-1203 **
Ф. П-1204 *****
Ф. П-1205 *****
Ф. П-1206 *****
Ф. П-1207 *****
Ф. П-1208 *****
Ф. П-1209 *****
Ф. П-1210 *****
Ф. П-1211 *****
Ф. П-1212 *****
Ф. П-1213 *****
Ф. П-1214 *****
Ф. П-1215 **
Ф. П-1216 **
Ф. П-1217 *****
Ф. П-1218 *****
Ф. П-1219 *****
Ф. П-1220 *****
Ф. П-1221 *****
Ф. П-1222 *****
Ф. П-1223 **
Ф. П-1224 *****
Ф. П-1225 *****
Ф. П-1226 **
Ф. П-1227 **
Ф. П-1228 *****
Ф. П-1229 **
Ф. П-1230 **
Ф. П-1231 *****
Ф. П-1232 **
Ф. П-1233 *****
Ф. П-1234 **
Ф. П-1235 **
Ф. П-1236 **
Ф. П-1237 **
Ф. П-1238 **
Ф. П-1239 *****
Ф. П-1240 **

Ф. П-1241 **
Ф. П-1242 *****
Ф. П-1243 **
Ф. П-1244 **
Ф. П-1245 *****
Ф. П-1246 **
Ф. П-1247 **
Ф. П-1248 **
Ф. П-1249 **
Ф. П-1250 **
Ф. П-1251 **
Ф. П-1252 **
Ф. П-1253 **
Ф. П-1254 *****
Ф. П-1255 **
Ф. П-1256 **
Ф. П-1257 *****
Ф. П-1258 *****
Ф. П-1259 *****
Ф. П-1260 *****
Ф. П-1261 *****
Ф. П-1262 *****
Ф. П-1263 *****
Ф. П-1264 *****
Ф. П-1265 **
Ф. П-1266 *****
Ф. П-1267 **
Ф. П-1268 *****
Ф. П-1269 *****
Ф. П-1270 *****
Ф. П-1271 **
Ф. П-1272 **
Ф. П-1273 **
Ф. П-1274 *****
Ф. П-1275 *****
Ф. П-1276 **
Ф. П-1277 *****
Ф. П-1278 *****
Ф. П-1279 **
Ф. П-1280 **
Ф. П-1281 *****
Ф. П-1282 **
Ф. П-1283 *****
Ф. П-1284 *****
Ф. П-1285 *****
Ф. П-1286 **
Ф. П-1287 **
Ф. П-1288 *****
Ф. П-1289 **
Ф. П-1290 *****
Ф. П-1291 **
Ф. П-1292 *****
Ф. П-1293 *****
Ф. П-1294 **
Ф. П-1295 *****
Ф. П-1296 *****
Ф. П-1297 *****
Ф. П-1298 *****
Ф. П-1299 *****
Ф. П-1300 *****
Ф. П-1301 *****
Ф. П-1302 *****
Ф. П-1303 *****
Ф. П-1304 *****
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Ф. П-1370 *****
Ф. П-1371 **
Ф. П-1372 **
Ф. П-1373 *****
Ф. П-1374 *****
Ф. П-1375 **
Ф. П-1376 *****
Ф. П-1377 **
Ф. П-1378 *****
Ф. П-1379 *****
Ф. П-1380 **
Ф. П-1381 *****
Ф. П-1382 *****
Ф. П-1383 **
Ф. П-1384 *****
Ф. П-1385 *****
Ф. П-1386 *****
Ф. П-1387 *****
Ф. П-1388 **
Ф. П-1389 *****
Ф. П-1390 *****
Ф. П-1391 *****
Ф. П-1392 *****
Ф. П-1393 **
Ф. П-1394 **
Ф. П-1395 *****
Ф. П-1396 *****
Ф. П-1397 *****
Ф. П-1398 *****
Ф. П-1399 *****
Ф. П-1400 *****
Ф. П-1401 *****
Ф. П-1402 **
Ф. П-1403 **
Ф. П-1404 *****
Ф. П-1405 **
Ф. П-1406 **
Ф. П-1407 **
Ф. П-1408 *****
Ф. П-1409 **
Ф. П-1410 **
Ф. П-1411 **
Ф. П-1412 **
Ф. П-1413 **
Ф. П-1414 **
Ф. П-1415 **
Ф. П-1416 **
Ф. П-1417 **
Ф. П-1418 **
Ф. П-1419 **
Ф. П-1420 **
Ф. П-1421 **
Ф. П-1422 **
Ф. П-1423 **
Ф. П-1424 **
Ф. П-1425 **
Ф. П-1426 *****
Ф. П-1427 **
Ф. П-1428 *****
Ф. П-1429 **
Ф. П-1430 **
Ф. П-1431 **
Ф. П-1432 **
Ф. П-1433 **
Ф. П-1434 **

Ф. П-1305 *****
Ф. П-1306 *****
Ф. П-1307 *****
Ф. П-1308 *****
Ф. П-1309 *****
Ф. П-1310 *****
Ф. П-1311 *****
Ф. П-1312 *****
Ф. П-1313 *****
Ф. П-1314 *****
Ф. П-1315 *****
Ф. П-1316 *****
Ф. П-1317 *****
Ф. П-1318 *****
Ф. П-1319 *****
Ф. П-1320 *****
Ф. П-1321 *****
Ф. П-1322 *****
Ф. П-1323 *****
Ф. П-1324 *****
Ф. П-1325 *****
Ф. П-1326 *****
Ф. П-1327 *****
Ф. П-1328 *****
Ф. П-1329 *****
Ф. П-1330 *****
Ф. П-1331 *****
Ф. П-1332 *****
Ф. П-1333 *****
Ф. П-1334 *****
Ф. П-1335 *****
Ф. П-1336 *****
Ф. П-1337 *****
Ф. П-1338 *****
Ф. П-1339 *****
Ф. П-1340 *****
Ф. П-1341 *****
Ф. П-1342 **
Ф. П-1343 *****
Ф. П-1344 *****
Ф. П-1345 *****
Ф. П-1346 *****
Ф. П-1347 **
Ф. П-1348 **
Ф. П-1349 *****
Ф. П-1350 *****
Ф. П-1351 *****
Ф. П-1352 **
Ф. П-1353 *****
Ф. П-1354 *****
Ф. П-1355 **
Ф. П-1356 *****
Ф. П-1357 **
Ф. П-1358 *****
Ф. П-1359 *****
Ф. П-1360 *****
Ф. П-1361 *****
Ф. П-1362 *****
Ф. П-1363 *****
Ф. П-1364 **
Ф. П-1365 *****
Ф. П-1366 *****
Ф. П-1367 **
Ф. П-1368 **
Ф. П-1369 **

Ф. П-1435 **
Ф. П-1436 **
Ф. П-1437 **
Ф. П-1438 **
Ф. П-1439 **
Ф. П-1440 *****
Ф. П-1441 **
Ф. П-1442 **
Ф. П-1443 **
Ф. П-1444 *****
Ф. П-1445 *****
Ф. П-1446 **
Ф. П-1447 *****
Ф. П-1448 *****
Ф. П-1449 *****
Ф. П-1450 *****
Ф. П-1451 *****
Ф. П-1452 *****
Ф. П-1453 *****
Ф. П-1454 *****
Ф. П-1455 *****
Ф. П-1456 *****
Ф. П-1457 **
Ф. П-1458 *****
Ф. П-1459 *****
Ф. П-1460 *****
Ф. П-1461 *****
Ф. П-1462 *****
Ф. П-1463 *****
Ф. П-1464 *****
Ф. П-1465 *****
Ф. П-1466 *****
Ф. П-1467 *****
Ф. П-1468 *****
Ф. П-1469 *****
Ф. П-1470 *****
Ф. П-1471 *****
Ф. П-1472 *****
Ф. П-1473 *****
Ф. П-1474 *****
Ф. П-1475 *****
Ф. П-1476 *****
Ф. П-1477 *****
Ф. П-1478 **
Ф. П-1479 *****
Ф. П-1480 *****
Ф. П-1481 *****
Ф. П-1482 *****
Ф. П-1483 *****
Ф. П-1484 *****
Ф. П-1485 *****
Ф. П-1486 *****
Ф. П-1487 *****
Ф. П-1488 **
Ф. П-1489 *****
Ф. П-1490 *****
Ф. П-1491 *****
Ф. П-1492 *****
Ф. П-1493 *****
Ф. П-1494 *****
Ф. П-1495 *****
Ф. П-1496 *****
Ф. П-1497 *****
Ф. П-1498 *****
Ф. П-1499 *****
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Ф. П-1500 *****
Ф. П-1501 **
Ф. П-1502 *****
Ф. П-1503 **
Ф. П-1504 *****
Ф. П-1505 *****
Ф. П-1506 *****
Ф. П-1507 *****
Ф. П-1508 *****
Ф. П-1509 *****
Ф. П-1510 *****
Ф. П-1511 *****
Ф. П-1512 *****
Ф. П-1513 *****
Ф. П-1514 *****
Ф. П-1515 *****
Ф. П-1516 *****
Ф. П-1517 *****
Ф. П-1518 *****
Ф. П-1519 *****
Ф. П-1520 *****
Ф. П-1521 *****
Ф. П-1522 *****
Ф. П-1523 *****
Ф. П-1524 *****
Ф. П-1525 *****
Ф. П-1526 *****
Ф. П-1527 *****
Ф. П-1528 *****
Ф. П-1529 *****
Ф. П-1530 **
Ф. П-1531 *****
Ф. П-1532 *****
Ф. П-1533 *****
Ф. П-1534 *****
Ф. П-1535 *****
Ф. П-1536 *****
Ф. П-1537 *****
Ф. П-1538 *****
Ф. П-1539 *****
Ф. П-1540 *****
Ф. П-1541 *****
Ф. П-1542 *****
Ф. П-1543 *****
Ф. П-1544 **
Ф. П-1545 *****
Ф. П-1546 *****
Ф. П-1547 *****
Ф. П-1548 *****
Ф. П-1549 *****
Ф. П-1550 *****
Ф. П-1551 *****
Ф. П-1552 *****
Ф. П-1553 *****
Ф. П-1554 *****
Ф. П-1555 *****
Ф. П-1556 *****
Ф. П-1557 *****
Ф. П-1558 *****
Ф. П-1559 *****
Ф. П-1550 *****
Ф. П-1561 *****
Ф. П-1562 *****
Ф. П-1563 *****
Ф. П-1564 *****

Ф. П-1565 *****
Ф. П-1566 *****
Ф. П-1567 **
Ф. П-1568 *****
Ф. П-1569 **
Ф. П-1570 *****
Ф. П-1571 *****
Ф. П-1572 **
Ф. П-1573 **
Ф. П-1574 **
Ф. П-1575 **
Ф. П-1576 **
Ф. П-1577 *****
Ф. П-1578 *****
Ф. П-1579 **
Ф. П-1580 *****
Ф. П-1581 **
Ф. П-1582 *****
Ф. П-1583 *****
Ф. П-1584 *****
Ф. П-1585 **
Ф. П-1586 *****
Ф. П-1587 *****
Ф. П-1588 *****
Ф. П-1589 *****
Ф. П-1590 **
Ф. П-1591 **
Ф. П-1592 *****
Ф. П-1593 **
Ф. П-1594 **
Ф. П-1595 *****
Ф. П-1596 **
Ф. П-1597 *****
Ф. П-1598 *****
Ф. П-1599 *****
Ф. П-1600 *****
Ф. П-1601 *****
Ф. П-1602 *****
Ф. П-1603 *****
Ф. П-1604 *****
Ф. П-1605 *****
Ф. П-1606 *****
Ф. П-1607 **
Ф. П-1608 **
Ф. П-1609 *****
Ф. П-1610 *****
Ф. П-1611 *****
Ф. П-1612 *****
Ф. П-1613 *****
Ф. П-1614 *****
Ф. П-1615 *****
Ф. П-1616 **
Ф. П-1617 *****
Ф. П-1618 *****
Ф. П-1619 **
Ф. П-1620 **
Ф. П-1621 *****
Ф. П-1622 *****
Ф. П-1623 *****
Ф. П-1624 *****
Ф. П-1625 *****
Ф. П-1626 **
Ф. П-1627 *****
Ф. П-1628 *****
Ф. П-1629 *****

Ф. П-1630 *****
Ф. П-1631 *****
Ф. П-1632 *****
Ф. П-1633 *****
Ф. П-1634 *****
Ф. П-1635 *****
Ф. П-1636 *****
Ф. П-1637 *****
Ф. П-1638 *****
Ф. П-1639 *****
Ф. П-1640 **
Ф. П-1641 **
Ф. П-1642 *****
Ф. П-1643 *****
Ф. П-1644 *****
Ф. П-1645 **
Ф. П-1646 **
Ф. П-1647 *****
Ф. П-1648 *****
Ф. П-1649 **
Ф. П-1650 **
Ф. П-1651 **
Ф. П-1652 *****
Ф. П-1653 *****
Ф. П-1654 *****
Ф. П-1655 **
Ф. П-1656 *****
Ф. П-1657 *****
Ф. П-1658 *****
Ф. П-1659 *****
Ф. П-1660 *****
Ф. П-1661 *****
Ф. П-1662 *****
Ф. П-1663 *****
Ф. П-1664 *****
Ф. П-1665 *****
Ф. П-1666 *****
Ф. П-1667 *****
Ф. П-1668 *****
Ф. П-1669 *****
Ф. П-1670 **
Ф. П-1671 *****
Ф. П-1672 *****
Ф. П-1673 *****
Ф. П-1674 **
Ф. П-1675 **
Ф. П-1676 **
Ф. П-1677 **
Ф. П-1678 *****
Ф. П-1679 *****
Ф. П-1680 *****
Ф. П-1681 *****
Ф. П-1682 **
Ф. П-1683 *****
Ф. П-1684 *****
Ф. П-1685 **
Ф. П-1686 *****
Ф. П-1687 Первинна органі-
зація КПУ Володимир-Волин-
ського винного заводу, 17 спр., 
1974-1983 рр.  ................... 590
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Ф. П-1688 *****
Ф. П-1689 *****
Ф. П-1690 *****
Ф. П-1691 *****
Ф. П-1692 *****
Ф. П-1693 *****
Ф. П-1694 *****
Ф. П-1695 *****
Ф. П-1696 *****
Ф. П-1697 *****
Ф. П-1698 *****
Ф. П-1699 *****
Ф. П-1700 *****
Ф. П-1701 **
Ф. П-1702 **
Ф. П-1703 **
Ф. П-1704 **
Ф. П-1705 **
Ф. П-1706 **
Ф. П-1707 **
Ф. П-1708 **
Ф. П-1709 *****
Ф. П-1710 *****
Ф. П-1711 **
Ф. П-1712 *****
Ф. П-1713 *****
Ф. П-1714 *****
Ф. П-1715 **
Ф. П-1716 *****
Ф. П-1717 **
Ф. П-1718 **
Ф. П-1719 **
Ф. П-1720 **
Ф. П-1721 **
Ф. П-1722 *****
Ф. П-1723 *****
Ф. П-1724 *****
Ф. П-1725 *****
Ф. П-1726 *****
Ф. П-1727 *****
Ф. П-1728 **
Ф. П-1729 **
Ф. П-1730 *****
Ф. П-1731 *****
Ф. П-1732 *****
Ф. П-1733 *****
Ф. П-1734 *****
Ф. П-1735 *****
Ф. П-1736 *****
Ф. П-1737 *****
Ф. П-1738 *****
Ф. П-1739 *****
Ф. П-1740 *****
Ф. П-1741 **
Ф. П-1742 **
Ф. П-1743 *****
Ф. П-1744 *****
Ф. П-1745 *****
Ф. П-1746 *****
Ф. П-1747 **
Ф. П-1748 **
Ф. П-1749 **
Ф. П-1750 **
Ф. П-1751 **
Ф. П-1752 **

Ф. П-1753 **
Ф. П-1754 *****
Ф. П-1755 **
Ф. П-1756 **
Ф. П-1757 **
Ф. П-1758 **
Ф. П-1759 **
Ф. П-1760 **
Ф. П-1761 **
Ф. П-1762 *****
Ф. П-1763 **
Ф. П-1764 **
Ф. П-1765 **
Ф. П-1766 **
Ф. П-1767 **
Ф. П-1768 **
Ф. П-1769 **
Ф. П-1770 **
Ф. П-1771 **
Ф. П-1772 **
Ф. П-1773 **
Ф. П-1774 **
Ф. П-1775 **
Ф. П-1776 **
Ф. П-1777 **
Ф. П-1778 **
Ф. П-1779 **
Ф. П-1780 **
Ф. П-1781 **
Ф. П-1782 *****
Ф. П-1783 **
Ф. П-1784 *****
Ф. П-1785 *****
Ф. П-1786 *****
Ф. П-1787 **
Ф. П-1788 **
Ф. П-1789 **
Ф. П-1790 **
Ф. П-1791 *****
Ф. П-1792 **
Ф. П-1793 *****
Ф. П-1794 *****
Ф. П-1795 *****
Ф. П-1796 *****
Ф. П-1797 *****
Ф. П-1798 *****
Ф. П-1799 **
Ф. П-1800 *****
Ф. П-1801 *****
Ф. П-1802 *****
Ф. П-1803 *****
Ф. П-1804 *****
Ф. П-1805 *****
Ф. П-1806 **
Ф. П-1807 *****
Ф. П-1808 *****
Ф. П-1809 *****
Ф. П-1810 **
Ф. П-1811 *****
Ф. П-1812 *****
Ф. П-1813 *****
Ф. П-1814 *****
Ф. П-1815 *****
Ф. П-1816 *****
Ф. П-1817 *****

Ф. П-1818 *****
Ф. П-1819 *****
Ф. П-1820 *****
Ф. П-1821 *****
Ф. П-1822 *****
Ф. П-1823 *****
Ф. П-1824 *****
Ф. П-1825 *****
Ф. П-1826 *****
Ф. П-1827 *****
Ф. П-1828 *****
Ф. П-1829 *****
Ф. П-1830 *****
Ф. П-1831 *****
Ф. П-1832 *****
Ф. П-1833 *****
Ф. П-1834 **
Ф. П-1835 **
Ф. П-1836 **
Ф. П-1837 *****
Ф. П-1838 **
Ф. П-1839 **
Ф. П-1840 **
Ф. П-1841 **
Ф. П-1842 **
Ф. П-1843 **
Ф. П-1844 **
Ф. П-1845 **
Ф. П-1846 **
Ф. П-1847 **
Ф. П-1848 **
Ф. П-1849 **
Ф. П-1850 **
Ф. П-1851 **
Ф. П-1852 **
Ф. П-1853 **
Ф. П-1854 **
Ф. П-1855 **
Ф. П-1856 **
Ф. П-1857 **
Ф. П-1858 **
Ф. П-1859 **
Ф. П-1860 **
Ф. П-1861 **
Ф. П-1862 **
Ф. П-1863 **
Ф. П-1864 **
Ф. П-1865 **
Ф. П-1866 **
Ф. П-1867 **
Ф. П-1868 **
Ф. П-1869 **
Ф. П-1870 **
Ф. П-1871 **
Ф. П-1872 **
Ф. П-1873 **
Ф. П-1874 **
Ф. П-1875 **
Ф. П-1876 **
Ф. П-1877 **
Ф. П-1878 **
Ф. П-1879 **
Ф. П-1880 **
Ф. П-1881 **
Ф. П-1882 **
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Ф. П-1883 **
Ф. П-1884 **
Ф. П-1885 **
Ф. П-1886 **
Ф. П-1887 **
Ф. П-1888 **
Ф. П-1889 **
Ф. П-1890 **
Ф. П-1891 **
Ф. П-1892 **
Ф. П-1893 **
Ф. П-1894 *****
Ф. П-1895 *****
Ф. П-1896 *****
Ф. П-1897 *****
Ф. П-1898 *****
Ф. П-1899 *****
Ф. П-1900 *****
Ф. П-1901 *****
Ф. П-1902 *****
Ф. П-1903 *****
Ф. П-1904 *****
Ф. П-1905 *****
Ф. П-1906 *****
Ф. П-1907 *****
Ф. П-1908 *****
Ф. П-1909 *****
Ф. П-1910 *****
Ф. П-1911 *****
Ф. П-1912 *****
Ф. П-1913 *****
Ф. П-1914 *****
Ф. П-1915 *****
Ф. П-1916 *****
Ф. П-1917 *****
Ф. П-1918 *****
Ф. П-1919 *****
Ф. П-1920 *****
Ф. П-1921 *****
Ф. П-1922 *****
Ф. П-1923 *****
Ф. П-1924 *****
Ф. П-1925 *****
Ф. П-1926 *****
Ф. П-1927 *****
Ф. П-1928 *****
Ф. П-1929 *****
Ф. П-1930 *****
Ф. П-1931 *****
Ф. П-1932 *****
Ф. П-1933 *****
Ф. П-1934 *****
Ф. П-1935 *****
Ф. П-1936 *****
Ф. П-1937 *****
Ф. П-1938 **
Ф. П-1939 *****
Ф. П-1940 *****
Ф. П-1941 **
Ф. П-1942 *****
Ф. П-1943 *****
Ф. П-1944 **
Ф. П-1945 *****
Ф. П-1946 *****

Ф. П-1947 *****
Ф. П-1948 **
Ф. П-1949 *****
Ф. П-1950 *****
Ф. П-1951 **
Ф. П-1952 **
Ф. П-1953 *****
Ф. П-1954 *****
Ф. П-1955 *****
Ф. П-1956 *****
Ф. П-1957 **
Ф. П-1958 **
Ф. П-1959 *****
Ф. П-1960 *****
Ф. П-1961 *****
Ф. П-1962 **
Ф. П-1963 **
Ф. П-1964 **
Ф. П-1965 **
Ф. П-1966 *****
Ф. П-1967 *****
Ф. П-1968 *****
Ф. П-1969 **
Ф. П-1970 *****
Ф. П-1971 *****
Ф. П-1972 *****
Ф. П-1973 *****
Ф. П-1974 **
Ф. П-1975 *****
Ф. П-1976 **
Ф. П-1977 **
Ф. П-1978 **
Ф. П-1979 *****
Ф. П-1980 *****
Ф. П-1981 **
Ф. П-1982 *****
Ф. П-1983 *****
Ф. П-1984 **
Ф. П-1985 *****
Ф. П-1986 *****
Ф. П-1987 *****
Ф. П-1988 *****
Ф. П-1989 *****
Ф. П-1990 **
Ф. П-1991 **
Ф. П-1992 *****
Ф. П-1993 *****
Ф. П-1994 *****
Ф. П-1995 **
Ф. П-1996 *****
Ф. П-1997 *****
Ф. П-1998 *****
Ф. П-1999 *****
Ф. П-2000 *****
Ф. П-2001 **
Ф. П-2002 *****
Ф. П-2003 *****
Ф. П-2004 *****
Ф. П-2005 **
Ф. П-2006 *****
Ф. П-2007 **
Ф. П-2008 *****
Ф. П-2009 *****
Ф. П-2010 **
Ф. П-2011 *****

Ф. П-2012 **
Ф. П-2013 **
Ф. П-2014 *****
Ф. П-2015 **
Ф. П-2016 *****
Ф. П-2017 *****
Ф. П-2018 *****
Ф. П-2019 *****
Ф. П-2020 **
Ф. П-2021 *****
Ф. П-2022 *****
Ф. П-2023 **
Ф. П-2024 **
Ф. П-2025 **
Ф. П-2026 **
Ф. П-2027 **
Ф. П-2028 *****
Ф. П-2029 *****
Ф. П-2030 *****
Ф. П-2031 **
Ф. П-2032 *****
Ф. П-2033 **
Ф. П-2034 **
Ф. П-2035 **
Ф. П-2036 *****
Ф. П-2037 *****
Ф. П-2038 *****
Ф. П-2039 **
Ф. П-2040 *****
Ф. П-2041 *****
Ф. П-2042 *****
Ф. П-2043 **
Ф. П-2044 *****
Ф. П-2045 **
Ф. П-2046 **
Ф. П-2047 **
Ф. П-2048 *****
Ф. П-2049 *****
Ф. П-2050 **
Ф. П-2051 **
Ф. П-2052 **
Ф. П-2053 **
Ф. П-2054 **
Ф. П-2055 **
Ф. П-2056 **
Ф. П-2057 **
Ф. П-2058 **
Ф. П-2059 **
Ф. П-2060 **
Ф. П-2061 **
Ф. П-2062 **
Ф. П-2063 **
Ф. П-2064 **
Ф. П-2065 **
Ф. П-2066 **
Ф. П-2067 **
Ф. П-2068 **
Ф. П-2069 **
Ф. П-2070 **
Ф. П-2071 **
Ф. П-2072 **
Ф. П-2073 **
Ф. П-2074 **
Ф. П-2075 **
Ф. П-2076 **
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Ф. П-2077 **
Ф. П-2078 **
Ф. П-2079 **
Ф. П-2080 **
Ф. П-2081 **
Ф. П-2082 **
Ф. П-2083 **
Ф. П-2084 **
Ф. П-2085 **
Ф. П-2086 **
Ф. П-2087 **
Ф. П-2088 **
Ф. П-2089 **
Ф. П-2090 **
Ф. П-2091 **
Ф. П-2092 **
Ф. П-2093 **
Ф. П-2094 **
Ф. П-2095 **
Ф. П-2096 *****
Ф. П-2097 *****
Ф. П-2098 *****
Ф. П-2099 **
Ф. П-2100 **
Ф. П-2101 *****
Ф. П-2102 **
Ф. П-2103 **
Ф. П-2104 **
Ф. П-2105 *****
Ф. П-2106 *****
Ф. П-2107 *****
Ф. П-2108 *****
Ф. П-2109 **
Ф. П-2110 *****
Ф. П-2111 *****
Ф. П-2112 *****
Ф. П-2113 *****
Ф. П-2114 *****
Ф. П-2115 **
Ф. П-2116 *****
Ф. П-2117 *****
Ф. П-2118 **
Ф. П-2119 **
Ф. П-2120 **
Ф. П-2121 **
Ф. П-2122 *****
Ф. П-2123 **
Ф. П-2124 **
Ф. П-2125 *****
Ф. П-2126 *****
Ф. П-2127 *****
Ф. П-2128 *****
Ф. П-2129 **
Ф. П-2130 *****
Ф. П-2131 *****
Ф. П-2132 **
Ф. П-2133 **
Ф. П-2134 *****
Ф. П-2135 *****
Ф. П-2136 *****
Ф. П-2137 *****
Ф. П-2138 *****
Ф. П-2139 *****
Ф. П-2140 **
Ф. П-2141 *****

Ф. П-2142 *****
Ф. П-2143 *****
Ф. П-2144 *****
Ф. П-2145 **
Ф. П-2146 *****
Ф. П-2147 *****
Ф. П-2148 *****
Ф. П-2149 **
Ф. П-2150 *****
Ф. П-2151 *****
Ф. П-2152 *****
Ф. П-2153 *****
Ф. П-2154 *****
Ф. П-2155 **
Ф. П-2156 *****
Ф. П-2157 *****
Ф. П-2158 **
Ф. П-2159 **
Ф. П-2160 *****
Ф. П-2161 **
Ф. П-2162 *****
Ф. П-2163 *****
Ф. П-2164 **
Ф. П-2165 *****
Ф. П-2166 **
Ф. П-2167 *****
Ф. П-2168 *****
Ф. П-2169 *****
Ф. П-2170 **
Ф. П-2171 *****
Ф. П-2172 *****
Ф. П-2173 *****
Ф. П-2174 Первинна організація КПУ колгоспу імені 

Жданова, с. Туличів, 40 спр., 1954 – 1987 рр. ..... 602
Ф. П-2175 *****
Ф. П-2176 **
Ф. П-2177 *****
Ф. П-2178 *****
Ф. П-2179 *****
Ф. П-2180 *****
Ф. П-2181 *****
Ф. П-2182 *****
Ф. П-2183 **
Ф. П-2184 *****
Ф. П-2185 **
Ф. П-2186 *****
Ф. П-2187 **
Ф. П-2188 *****
Ф. П-2189 *****
Ф. П-2190 **
Ф. П-2191 *****
Ф. П-2192 *****
Ф. П-2193 **
Ф. П-2194 *****
Ф. П-2195 *****
Ф. П-2196 **
Ф. П-2197 **
Ф. П-2198 *****
Ф. П-2199 **
Ф. П-2200
Ф. П-2201
Ф. П-2202 **
Ф. П-2203 **
Ф. П-2204 **
Ф. П-2205 **
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Ф. П-2206 **
Ф. П-2207 **
Ф. П-2208 *****
Ф. П-2209 **
Ф. П-2210 **
Ф. П-2211 **
Ф. П-2212 **
Ф. П-2213 **
Ф. П-2214 **
Ф. П-2215 **
Ф. П-2216 **
Ф. П-2217 **
Ф. П-2218 *****
Ф. П-2219 **
Ф. П-2220 *****
Ф. П-2221 *****
Ф. П-2222 **
Ф. П-2223 *****
Ф. П-2224 **
Ф. П-2225 *****
Ф. П-2226 *****
Ф. П-2227 **
Ф. П-2228 **
Ф. П-2229 **
Ф. П-2230 **
Ф. П-2231 **
Ф. П-2232 **
Ф. П-2233 **
Ф. П-2234 **
Ф. П-2235 *****
Ф. П-2236 **
Ф. П-2237 *****
Ф. П-2238 *****
Ф. П-2239 *****
Ф. П-2240 *****
Ф. П-2241 **
Ф. П-2242 *****
Ф. П-2243 *****
Ф. П-2244 **
Ф. П-2245 *****
Ф. П-2246 *****
Ф. П-2247 *****
Ф. П-2248 *****
Ф. П-2249 **
Ф. П-2250 **
Ф. П-2251 *****
Ф. П-2252 **
Ф. П-2253 **
Ф. П-2254 *****
Ф. П-2255 *****
Ф. П-2256 *****
Ф. П-2257 **
Ф. П-2258 *****
Ф. П-2259 **
Ф. П-2260 *****
Ф. П-2261 *****
Ф. П-2262 **
Ф. П-2263 *****
Ф. П-2264 *****
Ф. П-2265 **
Ф. П-2266 **
Ф. П-2267 **
Ф. П-2268 **
Ф. П-2269 *****
Ф. П-2270 **

Ф. П-2271 **
Ф. П-2272 *****
Ф. П-2273 **
Ф. П-2274 *****
Ф. П-2275 *****
Ф. П-2276 *****
Ф. П-2277 **
Ф. П-2278 *****
Ф. П-2279 *****
Ф. П-2280 *****
Ф. П-2281 **
Ф. П-2282 *****
Ф. П-2283 *****
Ф. П-2284 *****
Ф. П-2285 **
Ф. П-2286 *****
Ф. П-2287 *****
Ф. П-2288 *****
Ф. П-2289 *****
Ф. П-2290 *****
Ф. П-2291 *****
Ф. П-2292 *****
Ф. П-2293 *****
Ф. П-2294 *****
Ф. П-2295 *****
Ф. П-2296 *****
Ф. П-2297 *****
Ф. П-2298 *****
Ф. П-2299 *****
Ф. П-2300 *****
Ф. П-2301 *****
Ф. П-2302 *****
Ф. П-2303 *****
Ф. П-2304 *****
Ф. П-2305 *****
Ф. П-2306 *****
Ф. П-2307 *****
Ф. П-2308 *****
Ф. П-2309 *****
Ф. П-2310 *****
Ф. П-2311 *****
Ф. П-2312 *****
Ф. П-2313 *****
Ф. П-2314 *****
Ф. П-2315 *****
Ф. П-2316 *****
Ф. П-2317 *****
Ф. П-2318 Політсектор Волинського обласного

управління сільського господарства, 
104 спр., 1950 – 1953 рр. ........................................ 625

Ф. П-2319 Політвідділ Берестечківської МТС, 
36 спр., 1950 – 1953 рр. .......................................... 625

Ф. П-2320 Політвідділ Володимир-Волинської 
МТС, 16 спр., 1950 – 1953 рр. ............................... 625

Ф. П-2321 Політвідділ Голобської МТС, 
25 спр., 1950 – 1953 р. ............................................ 625

Ф. П-2322 Політвідділ Головнянської МТС, 10 
спр., 1950 – 1953 рр. ............................................... 625

Ф. П-2323 Політвідділ Горохівської МТС, 27 
спр., 1950 – 1953 рр. ............................................... 625

Ф. П-2324 Політвідділ Заболоттівської МТС, 24 
спр., 1950 – 1953 рр. ............................................... 625

Ф. П-2325 Політвідділ Затурцівської МТС, 13 спр., 
1950 – 1953 рр. ........................................................ 625
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Ф. П-2326 Політвідділ Іваничівської МТС, 24 спр., 1950 – 1953 рр. ........................... 625
Ф. П-2327 Політвідділ Камінь-Каширської МТС, 22 спр., 1950 – 1953 рр. ................ 625
Ф. П-2328 Політвідділ Ківерцівської МТС, 18 спр., 1950 – 1953 рр.  .......................... 625
Ф. П-2329 Політвідділ Ковельської МТС, 20 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................. 625
Ф. П-2330 Політвідділ Колківської МТС, 15 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................. 625
Ф. П-2331 Політвідділ Локачинської МТС, 29 спр., 1950 – 1953 рр.  ..........................  625
Ф. П-2332 Політвідділ Луківської МТС, 12 спр., 1950 – 1953 рр. ................................ 625
Ф. П-2333 Політвідділ Луцької МТС, 42 спр., 1950 – 1953 рр.  .................................... 625
Ф. П-2334 Політвідділ Любешівської МТС, 16 спр., 1950 – 1953 рр.  ......................... 625
Ф. П-2335 Політвідділ Любомльської МТС, 23 спр., 1950 – 1953 рр.  ......................... 625
Ф. П-2336 Політвідділ Поворської МТС, 14 спр., 1950 – 1953 рр.  .............................. 625
Ф. П-2337 Політвідділ Оваднівської МТС, 15 спр., 1950 – 1953 рр.  ........................... 625
Ф. П-2338 Політвідділ Олицької МТС, 33 спр., 1950 – 1953 рр.  ................................. 625
Ф. П-2339 Політвідділ Ратнівської МТС, 15 спр., 1950 – 1953 рр.  .............................. 625
Ф. П-2340 Політвідділ Рожищенської МТС, 24 спр., 1950 – 1953 рр.  ......................... 625
Ф. П-2341 Політвідділ Сенкевичівської МТС, 31 спр., 1950 – 1953 рр.  ..................... 625
Ф. П-2342 Політвідділ Старовижівської МТС, 23 спр., 1950 – 1953 рр.  ..................... 625
Ф. П-2343 Політвідділ Теремнівської МТС, 51 спр., 1950 – 1953 рр.  ......................... 625
Ф. П-2344 Політвідділ Торчинської МТС, 26 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................ 626
Ф. П-2345 Політвідділ Турійської МТС, 18 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................... 626
Ф. П-2346 Політвідділ Устилузької МТС, 14 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................. 626
Ф. П-2347 Політвідділ Цуманської МТС, 24 спр., 1950 – 1953 рр.  ............................. 626
Ф. П-2348 Політвідділ Шацької МТС, 34 спр., 1950 – 1953 рр.  .................................. 626
Ф. П-2349 ****
Ф. П-2350 *****
Ф. П-2351 Первинна організація КПУ залізничної станції Луків, 12 спр., 1949 – 

1957, 1959 – 1961 рр.   .................................................................................... 620
Ф. П-2352 *****
Ф. П-2353 *****
Ф. П-2354 *****
Ф. П-2355 *****
Ф. П-2356 Первинна організація КПУ колгоспу «Дружба», с. Хворостів, 29 спр., 

1952 – 1954, 1957 – 1989 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-2357 Первинна організація КПУ колгоспу «Маяк», с. Новосілки, 59 спр., 1953 

– 1989 рр. ......................................................................................................... 603
Ф. П-2358 Первинна організація КПУ колгоспу імені Мічуріна, с. Ружин, 34 спр., 

1952 – 1955, 1957, 1959 – 1981 рр. ................................................................ 603
Ф. П-2359 **
Ф. П-2360 *****
Ф. П-2361 Первинна організація КПУ колгоспу імені Горького, с. Перевали, 36 спр., 

1951 – 1953, 1959 – 1961, 1965 – 1989 рр. .................................................... 602
Ф. П-2362 **
Ф. П-2363 *****
Ф. П-2364 *****
Ф. П-2365 Первинна організація КПУ колгоспу «Росія», смт Головне, 41 спр., 1955 

– 1983 рр. ......................................................................................................... 600
Ф. П-2366 *****
Ф. П-2367 *****
Ф. П-2368 *****
Ф. П-2369 Первинна організація КПУ Заболоттівської середньої школи, 23 спр., 

1950 – 1951, 1954 – 1955, 1960 – 1961, 1965 – 1981 рр. .............................. 623
Ф. П-2370 *****
Ф. П-2371 *****
Ф. П-2372 *****
Ф. П-2373 *****
Ф. П-2374 *****
Ф. П-2375 *****
Ф. П-2376 Первинна організація КПУ суду і прокуратури Рожищенського району, 9 

спр., 1950 – 1952, 1957, 1963 – 1967 рр.  ....................................................... 616
Ф. П-2377 Первинна організація КПУ Рожищенської середньої школи, 33 спр., 1949 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 624
Ф. П-2378 Первинна організація КПУ Рожищенської фабрики спортвиробів 

«Укрпромдинамо», 34 спр., 1949 – 1981 рр.  ................................................ 623
Ф. П-2379 **
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Ф. П-2380 Первинна організація КПУ колгоспу «Здобуток Жовтня», с. Любче, 18 
спр., 1956 – 1973 рр.  ....................................................................................... 601

Ф. П-2381 Первинна організація КПУ Ратнівської райспоживспілки, 18 спр., 1949 
– 1962, 1979 – 1981 рр. ................................................................................... 615

Ф. П-2382 Первинна організація КПУ Ратнівського райвідділу культури, 19 спр., 
1952, 1960 – 1961, 1966 – 1981 рр. ................................................................ 58

Ф. П-2383 Первинна організація КПУ колгоспу «Україна», с. Прохід, 52 спр., 1953 
– 1960, 1965 – 1990 рр. ................................................................................... 601

Ф. П-2384 *****
Ф. П-2385 Первинна організація КПУ Ратнівського районного вузла зв’язку, 27 спр., 

1952 – 1961, 1965 – 1981 рр. .......................................................................... 589
Ф. П-2386 *****
Ф. П-2387 Первинна організація КПУ Ратнівського РАПО, 40 спр., 1952 – 1953, 

1958 – 1961, 1965 – 1986 рр. .......................................................................... 610
Ф. П-2388 *****
Ф. П-2389 Первинна організація КПУ Ратнівського райуповмінзагу, 5 спр., 1951 

– 1955 рр. ......................................................................................................... 617
Ф. П-2390 *****
Ф. П-2391 *****
Ф. П-2392 *****
Ф. П-2393 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХІХ партз’їзду, с. Річиця, 8 

спр., 1953 – 1960 рр.  ....................................................................................... 601
Ф. П-2394 *****
Ф. П-2395 Первинна організація КПУ колгоспу «Шлях до комунізму», с. Здоми-

шель, 31 спр., 1958 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ................................................. 601
Ф. П-2396 Первинна організація КПУ колгоспу імені Калініна, с. Гірники, 6 спр., 

1953 – 1958 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-2397 *****
Ф. П-2398 ****
Ф. П-2399 Первинна організація КПУ колгоспу імені Хрущова, с. Млинове, 7 спр., 

1951 – 1957 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-2400 Первинна організація КПУ Ратнівського райоб’єднання «Сільгосптехні-

ка», 42 спр., 1949 – 1961, 1965 – 1981 рр.  .................................................... 611
Ф. П-2401 *****
Ф. П-2402 Первинна організація КПУ суду і прокуратури Любешівського району, 9 

спр., 1949 – 1955, 1961 – 1962 рр.  ................................................................. 616
Ф. П-2403 Первинна організація КПУ колгоспу «За перемогу», с. Велика Глуша, 53 

спр., 1949, 1952, 1954 – 1961, 1964 – 1987 рр.  ............................................. 599
Ф. П-2404 ****
Ф. П-2405 *****
Ф. П-2405 *****
Ф. П-2406 *****
Ф. П-2407 *****
Ф. П-2408 *****
Ф. П-2409 *****
Ф. П-2410 *****
Ф. П-2411 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ілліча, с. Березна Воля, 12 

спр., 1970 – 1981 рр.  ....................................................................................... 599
Ф. П-2412 *****
Ф. П-2413 Первинна організація КПУ колгоспу «Жовтень», с. Четвертня, 37 спр., 

1950, 1958 – 1961, 1965 – 1979, 1981 – 1987 рр. .......................................... 600
Ф. П-2414 *****
Ф. П-2415 Первинна організація КПУ Любешівського райкомбінату побутового об-

слуговування населення, 13 спр., 1969 – 1981 рр.  ...................................... 605
Ф. П-2416 *****
Ф. П-2417 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Підгородне, 44 спр., 

1950 – 1954, 1956 – 1983 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-2418 *****
Ф. П-2419 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ватутіна, с. Машів, 36 спр., 

1951 – 1959, 1965 – 1983 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-2420 Первинна організація КПУ колгоспу імені Мічуріна, с. Запілля, 44 спр., 

1951 – 1983 рр. ................................................................................................ 599
Ф. П-2421 *****
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Ф. П-2422 Первинна організація КПУ колгоспу «40-річчя Жовтня», с. Радехів, 69 
спр., 1952 – 1989 рр.  ....................................................................................... 600

Ф. П-2423 Первинна організація КПУ колгоспу «Зоря комунізму», с. Римачі, 27 
спр., 1951 – 1974 рр.  ....................................................................................... 599

Ф. П-2424 Первинна організація КПУ Луцької кондитерської фабрики, 26 спр., 1969 
– 1987 рр. ......................................................................................................... 622

Ф. П-2425 Первинна організація КПУ Волинського виробничого об’єднання м’ясної 
промисловості, 14 спр., 1969 – 1971, 1973 – 1981 рр. ................................. 609

Ф. П-2426 *****
Ф. П-2427 *****
Ф. П-2428 Первинна організація КПУ колгоспу «Шлях до комунізму», с. Мокрець, 

43 спр., 1948 – 1961, 1963 – 1987 рр.  ............................................................ 603
Ф. П-2429 *****
Ф. П-2430 *****
Ф. П-2431 Первинна організація КПУ колгоспу імені Чапаєва, с. Почапи, 26 спр., 

1953 – 1973, 1982 – 1983 рр. .......................................................................... 600
Ф. П-2432 ****
Ф. П-2433 **
Ф. П-2434 Первинна організація КПУ колгоспу імені Лесі Українки, с. Заброди, 46 

спр., 1951 – 1961, 1965 – 1986 рр.  ................................................................. 601
Ф. П-2435 Первинна організація КПУ Луцького картонно-руберойдового заводу, 44 

спр., 1969 – 1987 рр.  ....................................................................................... 591
Ф. П-2436 *****
Ф. П-2437 *****
Ф. П-2438 Первинна організація КПУ Любешівського РТП, 35 спр., 1950 – 1961, 

1965 – 1987 рр. ................................................................................................ 612
Ф. П-2439 Первинна організація КПУ Любешівської середньої школи, 26 спр., 1952, 

1954, 1956 – 1961, 1965 – 1981 рр. ................................................................ 623
Ф. П-2440 Первинна організація КПУ колгоспу імені К. Маркса, смт Любешів, 32 

спр., 1951 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ................................................................. 599
Ф. П-2441 ****
Ф. П-2442 Первинна організація КПУ колгоспу «Світанок», с. Люб’язь, 36 спр., 

1952 – 1961, 1965 – 1981 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-2443 *****
Ф. П-2444 *****
Ф. П-2445 *****
Ф. П-2446 **
Ф. П-2447 ****
Ф. П-2448 *****
Ф. П-2449 *****
Ф. П-2450 *****
Ф. П-2451 *****
Ф. П-2452 *****
Ф. П-2453 *****
Ф. П-2454 *****
Ф. П-2455 *****
Ф. П-2456 *****
Ф. П-2457 *****
Ф. П-2458 *****
Ф. П-2459 *****
Ф. П-2460 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Годомичі, 36 спр., 

1951 – 1954, 1958 – 1961, 1965 – 1987 рр. .................................................... 600
Ф. П-2461 *****
Ф. П-2462 Первинна організація КПУ Луцького культурно-освітнього училища, 43 

спр., 1952 – 1961, 1963 – 1986 рр.  ................................................................. 621
Ф. П-2463 *****
Ф. П-2464 *****
Ф. П-2465 *****
Ф. П-2466 *****
Ф. П-2467 Первинна організація КПУ Любомльського районного вузла зв’язку, 29 

спр., 1954 – 1958, 1960 – 1983 рр.  ................................................................. 589
Ф. П-2468 *****
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Ф. П-2469 Первинна організація КПУ Торчинської середньої школи, 26 спр., 1978 
– 1981 рр. .........................................................................................................

624

Ф. П-2470 *****
Ф. П-2471 *****
Ф. П-2472 *****
Ф. П-2473 *****
Ф. П-2474 *****
Ф. П-2475 *****
Ф. П-2476 *****
Ф. П-2477 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХХII з’їзду КПРС, с. Хорохо-

рин, 45 спр., 1950 – 1986 рр.  ......................................................................... 598
Ф. П-2478 *****
Ф. П-2479 *****
Ф. П-2480 *****
Ф. П-2481 *****
Ф. П-2482 *****
Ф. П-2483 *****
Ф. П-2484 *****
Ф. П-2485 *****
Ф. П-2486 Первинна організація КПУ колгоспу імені Лесі Українки, с. Одеради, 34 

спр., 1953 – 1986 рр.  ....................................................................................... 598
Ф. П-2487 *****
Ф. П-2488 Первинна організація КПУ колгоспу «Радянська Волинь», с. Смолигів, 

36 спр., 1954, 1956 – 1981 рр.  ........................................................................ 598
Ф. П-2489
Ф. П-2490 Первинна організація КПУ Турійської райспоживспілки, 14 спр., 1949 

– 1952, 1954 – 1962, 1968 рр. ......................................................................... 615
Ф. П-2491 *****
Ф. П-2492 Первинна організація КПУ Турійської середньої школи, 40 спр., 1951 

– 1961, 1963 – 1987 рр. ................................................................................... 624
Ф. П-2493 *****
Ф. П-2494 Первинна організація КПУ колгоспу імені Крупської, с. Радовичі, 19 

спр., 1952 – 1953, 1955 – 1971 рр.  ................................................................. 603
Ф. П-2495 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ілліча, с. Кульчин, 49 спр., 

1949, 1951 – 1987 рр. ...................................................................................... 602
Ф. П-2496 Первинна організація КПУ колгоспу імені Пархоменка, с. Растів, 38 спр., 

1949 – 1950, 1952 – 1981 рр. .......................................................................... 603
Ф. П-2497 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Бобли, 41 спр., 1951 

– 1955, 1957 – 1989 рр. ................................................................................... 603
Ф. П-2498 Первинна організація КПУ колгоспу «Іскра», с. Осьмиговичі, 36 спр., 

1952 – 1981 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-2499 Первинна організація КПУ колгоспу «Слава», с. Маковичі, 35 спр., 1951 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 603
Ф. П-2500 Первинна організація КПУ колгоспу «Здобуток Жовтня», с. Задиби, 33 

спр., 1950 – 1961, 1964 – 1981 рр. ................................................................. 602
Ф. П-2501 Первинна організація КПУ колгоспу імені Щорса, с. Новий Двір, 41 спр., 

1952 – 1971, 1973 – 1987 рр. .......................................................................... 603
Ф. П-2502 *****
Ф. П-2503 Первинна організація КПУ колгоспу «Радянська Україна», с. Обенижі, 

48 спр., 1952 – 1987 рр.  .................................................................................. 603
Ф. П-2504 Первинна організація КПУ колгоспу імені Котовського, с. Клюськ, 47 

спр., 1951 – 1989 рр. ....................................................................................... 603
Ф. П-2505 Первинна організація КПУ залізничної станції Турійськ, 8 спр., 1951, 

1953, 1956 – 1961 рр. ...................................................................................... 620
Ф. П-2506 *****
Ф. П-2507 *****
Ф. П-2508 Первинна організація КПУ колгоспу імені Енгельса, с. Озеряни, 42 спр., 

1950 – 1951, 1953 – 1961, 1966 – 1987 рр. .................................................... 602
Ф. П-2509 *****
Ф. П-2510 *****
Ф. П-2511 *****
Ф. П-2512 *****
Ф. П-2513 *****
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Ф. П-2514 *****
Ф. П-2515 *****
Ф. П-2516 *****
Ф. П-2517 *****
Ф. П-2518 *****
Ф. П-2519 *****
Ф. П-2520 *****
Ф. П-2521 Первинна організація КПУ колгоспу «Волинь», с. Льотниче, 59 спр., 

1952 – 1989 рр. ................................................................................................ 593
Ф. П-2522 Первинна організація КПУ Головнянської середньої школи, 7 спр., 1957, 

1959 – 1964 рр. ................................................................................................ 623
Ф. П-2523 *****
Ф. П-2524 *****
Ф. П-2525 *****
Ф. П-2526 Первинна організація КПУ колгоспу «Правда», с. Згорани, 61 спр., 1952, 

1954 – 1958, 1960, 1962 – 1989 рр. ................................................................ 600
Ф. П-2527 *****
Ф. П-2528 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХХІ з’їзду КПРС, с. Куснища, 

28 спр., 1952 – 1973 рр.  .................................................................................. 599
Ф. П-2529 Первинна організація КПУ колгоспу «Більшовик», с. Полапи, 34 спр., 

1952, 1954 – 1972, 1974 – 1983 рр. ................................................................ 599
Ф. П-2530 Первинна організація КПУ колгоспу «Шлях Леніна», с. Городне, 57 спр., 

1955 – 1989 рр. ................................................................................................ 600
Ф. П-2531 **
Ф. П-2532 *****
Ф. П-2533 *****
Ф. П-2534 *****
Ф. П-2535 *****
Ф. П-2536 Первинна організація КПУ колгоспу “Жовтень”, с. Антонівка, 19 спр., 

1950 – 1968 рр. ................................................................................................ 598
Ф. П-2537 Первинна організація КПУ колгоспу «Маяк», с. Маяки, 48 спр., 1950 

– 1975 рр. ......................................................................................................... 598
Ф. П-2538 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кутузова, с. Боголюби, 6 спр., 

1951 – 1956 рр. ................................................................................................ 598
Ф. П-2539 *****
Ф. П-2540 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Забороль, 45 спр., 

1953 – 1964, 1967 – 1986 рр. .......................................................................... 598
Ф. П-2541 Первинна організація КПУ колгоспу імені Жданова, с. Радомишль, 30 

спр., 1952 – 1968, 1971 – 1981 рр.  ................................................................. 598
Ф. П-2542 Первинна організація КПУ колгоспу «Перемога», с. Озеряни, 13 спр., 

1952 – 1953, 1955 – 1964 рр. .......................................................................... 598
Ф. П-2543 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХІХ з’їзду КПРС, с. Уляники, 

30 спр., 1952 – 1955, 1958 – 1978, 1981 рр.  .................................................. 601
Ф. П-2544 Первинна організація КПУ колгоспу «Прогрес», с. Боратин, 11 спр., 1949 

– 1959 рр. ......................................................................................................... 598
Ф. П-2545 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХІХ з’їзду КПРС, с. Забужжя, 

81 спр., 1955 – 1989 рр.  .................................................................................. 599
Ф. П-2546 *****
Ф. П-2547 *****
Ф. П-2548 Первинна організація КПУ колгоспу «Зоря комунізму», с. Бубнів, 90 

спр., 1950 – 1961, 1964 – 1989 рр.  ................................................................. 593
Ф. П-2549 *****
Ф. П-2550 Первинна організація КПУ колгоспу «Комуніст», с. Підгайці, 58 спр., 

1951 – 1986 рр. ................................................................................................ 598
Ф. П-2551 *****
Ф. П-2552 *****
Ф. П-2553 Первинна організація КПУ колгоспу імені Горького, с. Романів, 45 спр., 

1949 – 1963, 1966 – 1968, 1971 – 1986, 1988 – 1990 рр. .............................. 598
Ф. П-2554 ****
Ф. П-2555 **
Ф. П-2556 Первинна організація КПУ суду і прокуратури Старовижівського району, 

10 спр., 1952 – 1961 рр.  .................................................................................. 616
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Ф. П-2557 Первинна організація КПУ Старовижівської середньої школи, 31 спр., 
1953 – 1981 рр. ................................................................................................ 624

Ф. П-2558 *****
Ф. П-2559 *****
Ф. П-2560 *****
Ф. П-2561 **
Ф. П-2562 **
Ф. П-2563 Первинна організація КПУ колгоспу «17 Вересня», с. Синове, 37 спр., 

1951 – 1981 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-2564 Первинна організація КПУ колгоспу «Комсомолець», с. Велимче, 52 

спр., 1952 – 1961, 1965 – 1990 рр.  ................................................................. 601
Ф. П-2565 *****
Ф. П-2566 *****
Ф. П-2567 *****
Ф. П-2568 *****
Ф. П-2569 *****
Ф. П-2570 Первинна організація КПУ суду і прокуратури Маневицького району, 7 

спр., 1951 – 1954, 1956, 1961 – 1962 рр.  ....................................................... 616
Ф. П-2571 *****
Ф. П-2572 *****
Ф. П-2573 *****
Ф. П-2574 *****
Ф. П-2575 Первинна організація КПУ редакції Маневицької райгазети «Зоря ко-

мунізму», 22 спр., 1952 – 1953, 1959 – 1962, 1966 – 1981 рр.  .................... 614
Ф. П-2576 *****
Ф. П-2577 *****
Ф. П-2578 Первинна організація КПУ Маневицької середньої школи, 34 спр., 1951 

– 1961, 1965 – 1987 рр. ................................................................................... 624
Ф. П-2579 *****
Ф. П-2580 ****
Ф. П-2581 *****
Ф. П-2582 *****
Ф. П-2583 *****
Ф. П-2584 *****
Ф. П-2585 *****
Ф. П-2586 *****
Ф. П-2587 *****
Ф. П-2588 *****
Ф. П-2589 *****
Ф. П-2590 *****
Ф. П-2591 *****
Ф. П-2592 *****
Ф. П-2593 Первинна організація КПУ Рожищенського райфінвідділу, 10 спр., 1949 

– 1950, 1954 – 1961 рр. ...................................................................................
589

Ф. П-2594 **
Ф. П-2595 Первинна організація КПУ станції Рожище Львівської залізниці, 20 спр., 

1944 – 1948, 1950 – 1952, 1954 – 1958, 1961 – 1967 рр. .............................. 621
Ф. П-2596 Первинна організація КПУ Рожищенського зооветеринарного технікуму, 

45 спр., 1948, 1950 – 1986 рр.  ........................................................................ 616
Ф. П-2597 Первинна організація КПУ радгоспу «1 Травня», 47 спр., 1949 – 1950, 

1954 – 1986 рр. ................................................................................................ 614
Ф. П-2598 Первинна організація КПУ колгоспу імені Б. Хмельницького, с. Навіз, 37 

спр., 1954 – 1981 рр.  ....................................................................................... 601
Ф. П-2599 **
Ф. П-2600 Первинна організація КПУ колгоспу «Вперед», с. Вічині, 25 спр., 1953 

– 1959, 1964 – 1981 рр. ................................................................................... 601
Ф. П-2601 Первинна організація КПУ колгоспу «Комсомолець», с. Пожарки, 35 

спр., 1952 – 1981 рр.  ....................................................................................... 601
Ф. П-2602 Первинна організація КПУ колгоспу імені Крупської, с. Рудня, 34 спр., 

1952, 1954 – 1982, 1984 – 1986 рр. ................................................................ 601
Ф. П-2603 Первинна організація КПУ колгоспу «Україна», с. Богушівка, 8 спр., 

1954 – 1961 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-2604 **
Ф. П-2605 **
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Ф. П-2606 **
Ф. П-2607 Первинна організація КПУ колгоспу імені К. Маркса, с. Тихотин, 38 спр., 

1950 – 1981 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-2608 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Щурин, 40 спр., 

1950 – 1986 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-2609 *****
Ф. П-2610 Первинна організація КПУ колгоспу «Зоря комунізму», с. Рудка-Ко-

зинська, 39 спр., 1950 – 1959, 1961 – 1986 рр. ............................................. 601
Ф. П-2611 Первинна організація КПУ колгоспу «Комуніст», с. Великі Березолупи, 

10 спр., 1950 – 1959 рр.  .................................................................................. 601
Ф. П-2612 Первинна організація КПУ колгоспу імені Свердлова, с. Сокіл, 38 спр., 

1950 – 1951, 1954 – 1986 рр. .......................................................................... 602
Ф. П-2613 Первинна організація КПУ колгоспу «Заповіт Ілліча», с. Кременець, 36 

спр., 1951 – 1973, 1975 – 1986 рр.  ................................................................. 601
Ф. П-2614 *****
Ф. П-2615 *****
Ф. П-2616 *****
Ф. П-2617 *****
Ф. П-2618 *****
Ф. П-2619 *****
Ф. П-2620 *****
Ф. П-2621 *****
Ф. П-2622 *****
Ф. П-2623 *****
Ф. П-2624 *****
Ф. П-2625 *****
Ф. П-2626 *****
Ф. П-2627 *****
Ф. П-2628 *****
Ф. П-2629 *****
Ф. П-2630 *****
Ф. П-2631 *****
Ф. П-2632 *****
Ф. П-2633 *****
Ф. П-2634 *****
Ф. П-2635 *****
Ф. П-2636 *****
Ф. П-2637 *****
Ф. П-2638 Первинна організація КПУ колгоспу «Чекіст», с. Коритниця, 35 спр., 

1948 – 1949, 1951 – 1974, 1980 – 1983 рр. .................................................... 593
Ф. П-2639 Первинна організація КПУ колгоспу імені Тельмана, с. Туропин, 33 спр., 

1949, 1954 – 1980 рр. ...................................................................................... 603
Ф. П-2640 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Гайки, 53 спр., 1947 

– 1951, 1956 – 1989 рр. ................................................................................... 603
Ф. П-2641 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського райхарчокомбінату, 

16 спр., 1949 – 1955, 1957 – 1965 рр.  ............................................................ 605
Ф. П-2642 Первинна організація КПУ Володимир-Волинської геологорозвідуваль-

ної партії тресту «Волиньвуглерозвідка», 10 спр., 1947 – 1956 рр.  .......... 611
Ф. П-2643 *****
Ф. П-2644 *****
Ф. П-2645 Первинна організація КПУ Володимир-Волинської райлікарні, 60 спр., 

1947 – 1957, 1960 – 1989 рр. .......................................................................... 607
Ф. П-2646 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського педучилища, 47 

спр., 1946 – 1983 рр.  ....................................................................................... 621
Ф. П-2647 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського лісгоспзагу, 5 спр., 

1946 – 1954, 1957 – 1990 рр. .......................................................................... 608
Ф. П-2648 Первинна організація КПУ редакції Володимир-Волинської райгазети 

«Слово правди», 25 спр., 1946 – 1970 рр.  .................................................... 614
Ф. П-2649 Первинна організація КПУ тресту «Західшахтобуд», 5 спр., 1950 – 

1954 рр. ............................................................................................................ 617
Ф. П-2650 *****
Ф. П-2651 *****
Ф. П-2652 ****
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Ф. П-2653 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського райвідділу культу-
ри, 32 спр., 1949 – 1952, 1956 – 1957, 1962 – 1983 рр.  ...............................

588

Ф. П-2654 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського технікуму гідро-
меліорації і механізації сільського господарства, 63 спр., 1946 – 1989 рр.  616

Ф. П-2655 *****
Ф. П-2656 *****
Ф. П-2657 *****
Ф. П-2658 *****
Ф. П-2659 *****
Ф. П-2660 *****
Ф. П-2661 Первинна організація КПУ вузлового партійного комітету залізничної 

станції Володимир-Волинський, 11 спр., 1945 – 1954 рр. .......................... 619
Ф. П-2662 ****
Ф. П-2663 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського комбінату молоч-

них продуктів, 47 спр., 1951 – 1953, 1960 – 1961, 1964 – 1989 рр.  ............ 604
Ф. П-2664 Первинна організація КПУ колгоспу «Комуніст», с. Черемошна Воля, 49 

спр., 1955 – 1976, 1978 – 1988 рр.  ................................................................. 599
Ф. П-2665 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського райфінвідділу, 22 

спр., 1954 – 1959, 1962 – 1977 рр.  ................................................................. 589
Ф. П-2666 Первинна організація КПУ колгоспу «Нове життя», с. Рогожани, 42 спр., 

1956 – 1983 рр. ................................................................................................ 593
Ф. П-2667 *****
Ф. П-2668 Первинна організація КПУ Володимир-Волинської швейної фабрики, 59 

спр., 1946 – 1953, 1956 – 1989 рр.  ................................................................. 622
Ф. П-2669 *****
Ф. П-2670 *****
Ф. П-2671 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ватутіна, с. Зимне, 56 спр., 

1950 – 1961, 1964 – 1989 рр. .......................................................................... 593
Ф. П-2672 Первинна організація КПУ колгоспу «Шлях Леніна», с. Хобултова, 110 

спр., 1952 – 1989 рр.  ....................................................................................... 593
Ф. П-2673 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. П’ятидні, 

53 спр., 1952 – 1989 рр.  .................................................................................. 593
Ф. П-2674 *****
Ф. П-2675 *****
Ф. П-2676 Первинна організація КПУ Володимир-Волинської птахофабрики, 73 

спр., 1945 – 1989 рр.  ....................................................................................... 622
Ф. П-2677 Первинна організація КПУ колгоспу імені Калініна, с. Лобачин, 9 спр., 

1949 – 1950, 1952 – 1958 рр. .......................................................................... 593
Ф. П-2678 Первинна організація КПУ колгоспу імені Димитрова, с. Селець, 49 спр., 

1948 – 1954, 1956 – 1974, 1979 – 1989 рр. .................................................... 593
Ф. П-2679 *****
Ф. П-2680 *****
Ф. П-2681 *****
Ф. П-2682 *****
Ф. П-2683 *****
Ф. П-2684 *****
Ф. П-2685 *****
Ф. П-2686 *****
Ф. П-2687 *****
Ф. П-2688 *****
Ф. П-2689 *****
Ф. П-2690 *****
Ф. П-2691 *****
Ф. П-2692 *****
Ф. П-2693 *****
Ф. П-2694 *****
Ф. П-2695 *****
Ф. П-2696 *****
Ф. П-2697 *****
Ф. П-2698 *****
Ф. П-2699 *****
Ф. П-2700 Первинна організація КПУ колгоспу «Прапор Жовтня», с. Старий За-

горів, 55 спр., 1949 – 1957, 1959 – 1981 рр.  .................................................
598

Ф. П-2701 *****
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Ф. П-2702 *****
Ф. П-2703 *****
Ф. П-2704 *****
Ф. П-2705 *****
Ф. П-2706 *****
Ф. П-2707 *****
Ф. П-2708 *****
Ф. П-2709 *****
Ф. П-2710 *****
Ф. П-2711 *****
Ф. П-2712 *****
Ф. П-2713 *****
Ф. П-2714 *****
Ф. П-2715 *****
Ф. П-2716 *****
Ф. П-2717 *****
Ф. П-2718 *****
Ф. П-2719 *****
Ф. П-2720 *****
Ф. П-2721 *****
Ф. П-2722 *****
Ф. П-2723 *****
Ф. П-2724 *****
Ф. П-2725 *****
Ф. П-2726 *****
Ф. П-2727 *****
Ф. П-2728 *****
Ф. П-2729 Первинна організація КПУ колгоспу імені І. Франка, с. Літогоща, 37 

спр., 1949 – 1951, 1953 – 1981 рр.  .................................................................
601

Ф. П-2730 *****
Ф. П-2731 *****
Ф. П-2732 *****
Ф. П-2733 *****
Ф. П-2734 *****
Ф. П-2735 *****
Ф. П-2736 *****
Ф. П-2737 *****
Ф. П-2738 *****
Ф. П-2739 *****
Ф. П-2740 *****
Ф. П-2741 *****
Ф. П-2742 *****
Ф. П-2743 *****
Ф. П-2744 *****
Ф. П-2745 **
Ф. П-2746 *****
Ф. П-2747 *****
Ф. П-2748 **
Ф. П-2749 *****
Ф. П-2750 *****
Ф. П-2751 *****
Ф. П-2752 *****
Ф. П-2753 *****
Ф. П-2754 *****
Ф. П-2755 Первинна організація КПУ колгоспу імені Тимірязєва, с. Іванчиці, 30 

спр., 1956, 1958 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ....................................................... 602
Ф. П-2756 *****
Ф. П-2757 Первинна організація КПУ колгоспу «Волинь», с. Нудиже, 29 спр., 1954 

– 1977 рр. ......................................................................................................... 599
Ф. П-2758 *****
Ф. П-2759 *****
Ф. П-2760 *****
Ф. П-2761 *****
Ф. П-2762 *****
Ф. П-2763 *****
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Ф. П-2764 Первинна організація КПУ залізничної станції Вербка Ковельського 
району, 11 спр., 1951 – 1961 рр.  .................................................................... 620

Ф. П-2765 *****
Ф. П-2766 *****
Ф. П-2767 *****
Ф. П-2768 *****
Ф. П-2769 *****
Ф. П-2770 *****
Ф. П-2771 *****
Ф. П-2772 *****
Ф. П-2773 *****
Ф. П-2774 *****
Ф. П-2775 *****
Ф. П-2776 *****
Ф. П-2777 *****
Ф. П-2778 *****
Ф. П-2779 *****
Ф. П-2780 Первинна організація КПУ БМУ № 3 тресту «Нововолинськвугілля», 11 

спр., 1954 – 1958, 1960 – 1963 рр.  ................................................................. 618
Ф. П-2781 *****
Ф. П-2782 Первинна організація КПУ дорожньо-будівельного управління комбіна-

ту «Укрзахідшахтобуд», 6 спр., 1951 – 1956 рр.  .......................................... 619
Ф. П-2783 *****
Ф. П-2784 Первинна організація КПУ Західного будівельного шахтопрохідного уп-

равління тресту «Шахтоспецбуд», 21 спр., 1950 – 1967, 1969 – 1970 рр. 619
Ф. П-2785 Первинна організація КПУ Нововолинського загону воєнізованої і по-

жежної охорони комбінату «Укрзахідшахтобуд», 14 спр., 1951 – 1956, 
1959 – 1966 рр. ................................................................................................ 592

Ф. П-2786 *****
Ф. П-2787 Первинна організація КПУ тресту «Нововолинськпромжитлобуд», 68 

спр., 1951 – 1963, 1965 – 1989 рр.  ................................................................. 617
Ф. П-2788 Первинна організація КПУ вантажнотранспортного управління тресту 

«Укрзахідвугілля», 39 спр., 1952 – 1983 рр.  ................................................ 617
Ф. П-2789 *****
Ф. П-2790 Первинна організація КПУ Порицького будуправління № 3, 7 спр., 1952 

– 1958 рр. ......................................................................................................... 619
Ф. П-2791 Первинна організація КПУ Нововолинського відділу робітничого поста-

чання, 50 спр., 1967 – 1990 рр.  ...................................................................... 588
Ф. П-2792 Первинна організація КПУ Володимир-Волинської електростанції трес-

ту «Лененерговугілля» енергопоїзда № 43, 6 спр., 1951 – 1956 рр.  .......... 590
Ф. П-2793 *****
Ф. П-2794 *****
Ф. П-2795 *****
Ф. П-2796 *****
Ф. П-2797 *****
Ф. П-2798 **
Ф. П-2799 *****
Ф. П-2800 Первинна організація КПУ Нововолинського АТП-10763, 56 спр., 1950 

– 1991 рр. ......................................................................................................... 612
Ф. П-2801 *****
Ф. П-2802 **
Ф. П-2803 Первинна організація КПУ будівельного управління тресту Нововолин-

ськвугілля», 8 спр., 1953 – 1960 рр.  .............................................................. 618
Ф. П-2804 *****
Ф. П-2805 *****
Ф. П-2806 ****
Ф. П-2807 *****
Ф. П-2808 Первинна організація КПУ воєнізованого гірничорятувального загону, 

14 спр., 1953 – 1966 рр.  .................................................................................. 592
Ф. П-2809 *****
Ф. П-2810 Первинна організація КПУ колгоспу «Комуніст», с. Ласків, 33 спр., 1952 

– 1974, 1979 – 1983 рр. ................................................................................... 593
Ф. П-2811 *****
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Ф. П-2812 Первинна організація КПУ виробничої дільниці № 2 Нововолинського 
заводоуправління будматеріалів, 24 спр., 1952 – 1954, 1959 – 1979 рр.  ... 589

Ф. П-2813 *****
Ф. П-2814 *****
Ф. П-2815 *****
Ф. П-2816 Первинна організація КПУ Володимир-Волинського АТП-10762, 47 спр., 

1954 – 1991 рр. ................................................................................................ 612
Ф. П-2817 *****
Ф. П-2818 *****
Ф. П-2819 *****
Ф. П-2820 *****
Ф. П-2821 *****
Ф. П-2822 *****
Ф. П-2823 *****
Ф. П-2824 *****
Ф. П-2825 *****
Ф. П-2826 *****
Ф. П-2827 *****
Ф. П-2828 *****
Ф. П-2829 Первинна організація КПУ колгоспу «30 років ВЛКСМ», с. Лаврів, 5 

спр., 1955 – 1959 рр.  ....................................................................................... 598
Ф. П-2830 *****
Ф. П-2831 *****
Ф. П-2832 Первинна організація КПУ колгоспу «Нове життя», с. Городині, 24 спр., 

1956 – 1961, 1964 – 1981 рр. .......................................................................... 601
Ф. П-2833 *****
Ф. П-2834 *****
Ф. П-2835 *****
Ф. П-2836 *****
Ф. П-2837 *****
Ф. П-2838 Первинна організація КПУ колгоспу «Комсомолець», с. Несвіч, 34 спр., 

1950 – 1981 рр. ................................................................................................ 598
Ф. П-2839 *****
Ф. П-2840 *****
Ф. П-2841 *****
Ф. П-2842 *****
Ф. П-2843 *****
Ф. П-2844 *****
Ф. П-2845 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кутузова, с. Пулемець, 38 

спр., 1950 – 1960, 1963 – 1983 рр.  ................................................................. 599
Ф. П-2846 *****
Ф. П-2847 *****
Ф. П-2848 *****
Ф. П-2849 *****
Ф. П-2850 *****
Ф. П-2851 Первинна організація КПУ залізничної станції Чорторийськ Маневиць-

кого району, 29 спр., 1948 – 1949, 1951, 1953 – 1956, 1958 – 1961, 1965 
– 1981 рр. ......................................................................................................... 620

Ф. П-2852 Первинна організація КПУ колгоспу імені Щорса, с. Старий Чорторий-
ськ, 46 спр., 1950, 1952 – 1953, 1956 – 1961, 1965 – 1987 рр.  .................... 600

Ф. П-2853 Первинна організація КПУ колгоспу імені Жданова, с. Комарове, 32 спр., 
1951 – 1961, 1965 – 1966, 1968 – 1981 рр. .................................................... 600

Ф. П-2854 **
Ф. П-2855 Первинна організація КПУ колгоспу «Шлях до комунізму», с. Куликови-

чі, 29 спр., 1951 – 1961, 1965 – 1977, 1979 – 1981 рр. ................................. 600
Ф. П-2856 **
Ф. П-2857 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХХ з’їзду КПРС, с. Гораймів-

ка, 35 спр., 1952 – 1953, 1955 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ................................ 600
Ф. П-2858 *****
Ф. П-2859 Первинна організація КПУ колгоспу імені Свердлова, с. Старосілля, 54 

спр., 1951 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ................................................................. 600
Ф. П-2860 **
Ф. П-2861 *****
Ф. П-2862 *****
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Ф. П-2863 *****
Ф. П-2864 *****
Ф. П-2865 *****
Ф. П-2866 *****
Ф. П-2867 *****
Ф. П-2868 *****
Ф. П-2869 *****
Ф. П-2870 *****
Ф. П-2871 *****
Ф. П-2872 *****
Ф. П-2873 *****
Ф. П-2874 *****
Ф. П-2875 *****
Ф. П-2876 *****
Ф. П-2877 *****
Ф. П-2878 *****
Ф. П-2879 *****
Ф. П-2880 *****
Ф. П-2881 *****
Ф. П-2882 *****
Ф. П-2883 *****
Ф. П-2884 *****
Ф. П-2885 *****
Ф. П-2886 *****
Ф. П-2887 *****
Ф. П-2888 *****
Ф. П-2889 *****
Ф. П-2890 *****
Ф. П-2891 *****
Ф. П-2892 *****
Ф. П-2893 *****
Ф. П-2894 *****
Ф. П-2895 *****
Ф. П-2896 *****
Ф. П-2897 *****
Ф. П-2898 *****
Ф. П-2899 *****
Ф. П-2900 *****
Ф. П-2901 *****
Ф. П-2902 *****
Ф. П-2903 *****
Ф. П-2904 *****
Ф. П-2905 *****
Ф. П-2906 *****
Ф. П-2907 *****
Ф. П-2908 *****
Ф. П-2909 *****
Ф. П-2910 *****
Ф. П-2911 *****
Ф. П-2912 *****
Ф. П-2913 *****
Ф. П-2914 *****
Ф. П-2915 *****
Ф. П-2916 *****
Ф. П-2917 *****
Ф. П-2918 *****
Ф. П-2919 *****
Ф. П-2920 *****
Ф. П-2921 *****
Ф. П-2922 *****
Ф. П-2923 *****
Ф. П-2924 *****
Ф. П-2925 *****
Ф. П-2926 *****
Ф. П-2927 *****

Ф. П-2928 *****
Ф. П-2929 *****
Ф. П-2930 *****
Ф. П-2931 *****
Ф. П-2932 *****
Ф. П-2933 *****
Ф. П-2934 *****
Ф. П-2935 *****
Ф. П-2936 *****
Ф. П-2937 *****
Ф. П-2938 *****
Ф. П-2939 *****
Ф. П-2940 *****
Ф. П-2941 *****
Ф. П-2942 *****
Ф. П-2943 *****
Ф. П-2944 *****
Ф. П-2945 *****
Ф. П-2946 *****
Ф. П-2947 *****
Ф. П-2948 *****
Ф. П-2949 *****
Ф. П-2950 *****
Ф. П-2951 *****
Ф. П-2952 *****
Ф. П-2953 **
Ф. П-2954 **
Ф. П-2955 **
Ф. П-2956 **
Ф. П-2957 **
Ф. П-2958 **
Ф. П-2959 **
Ф. П-2960 **
Ф. П-2961 **
Ф. П-2962 **
Ф. П-2963 **
Ф. П-2964 **
Ф. П-2965 **
Ф. П-2966 **
Ф. П-2967 **
Ф. П-2968 **
Ф. П-2969 **
Ф. П-2970 **
Ф. П-2971 **
Ф. П-2972 **
Ф. П-2973 **
Ф. П-2974 **
Ф. П-2975 **
Ф. П-2976 **
Ф. П-2977 **
Ф. П-2978 **
Ф. П-2979 **
Ф. П-2980 **
Ф. П-2981 **
Ф. П-2982 **
Ф. П-2983 **
Ф. П-2984 **
Ф. П-2985 **
Ф. П-2986 **
Ф. П-2987 **
Ф. П-2988 **
Ф. П-2989 **
Ф. П-2990 **
Ф. П-2991 **
Ф. П-2992 **

Ф. П-2993 **
Ф. П-2994 **
Ф. П-2995 **
Ф. П-2996 **
Ф. П-2997 **
Ф. П-2998 **
Ф. П-2999 **
Ф. П-3000 **
Ф. П-3001 **
Ф. П-3002 **
Ф. П-3003 **
Ф. П-3004 **
Ф. П-3005 **
Ф. П-3006 **
Ф. П-3007 **
Ф. П-3008 **
Ф. П-3009 **
Ф. П-3010 **
Ф. П-3011 **
Ф. П-3012 **
Ф. П-3013 **
Ф. П-3014 **
Ф. П-3015 **
Ф. П-3016 **
Ф. П-3017 **
Ф. П-3018 **
Ф. П-3019 **
Ф. П-3020 *****
Ф. П-3021 *****
Ф. П-3022 *****
Ф. П-3023 *****
Ф. П-3024 *****
Ф. П-3025 *****
Ф. П-3026 *****
Ф. П-3027 *****
Ф. П-3028 *****
Ф. П-3029 *****
Ф. П-3030 *****
Ф. П-3031 *****
Ф. П-3032 *****
Ф. П-3033 *****
Ф. П-3034 *****
Ф. П-3035 *****
Ф. П-3036 *****
Ф. П-3037 *****
Ф. П-3038 *****
Ф. П-3039 *****
Ф. П-3040 *****
Ф. П-3041 *****
Ф. П-3042 *****
Ф. П-3043 *****
Ф. П-3044 *****
Ф. П-3045 *****
Ф. П-3046 *****
Ф. П-3047 *****
Ф. П-3048 *****
Ф. П-3049 *****
Ф. П-3050 *****
Ф. П-3051 *****
Ф. П-3052 *****
Ф. П-3053 *****
Ф. П-3054 *****
Ф. П-3055 *****
Ф. П-3056 *****
Ф. П-3057 *****
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Ф. П-3058 *****
Ф. П-3059 **
Ф. П-3060 *****
Ф. П-3061 *****
Ф. П-3062 *****
Ф. П-3063 *****
Ф. П-3064 **
Ф. П-3065 **
Ф. П-3066 *****
Ф. П-3067 *****
Ф. П-3068 *****
Ф. П-3069 *****
Ф. П-3070 **
Ф. П-3071 **
Ф. П-3072 **
Ф. П-3073 **
Ф. П-3074 *****
Ф. П-3075 **
Ф. П-3076 **
Ф. П-3077 **
Ф. П-3078 *****
Ф. П-3079 **
Ф. П-3080 **
Ф. П-3081 **
Ф. П-3082 **
Ф. П-3083 **
Ф. П-3084 *****
Ф. П-3085 **
Ф. П-3086 *****
Ф. П-3087 **
Ф. П-3088 **
Ф. П-3089 *****
Ф. П-3090 **
Ф. П-3091 *****
Ф. П-3092 *****
Ф. П-3093 **
Ф. П-3094 *****
Ф. П-3095 **
Ф. П-3096 *****
Ф. П-3097 *****
Ф. П-3098 *****
Ф. П-3099 *****
Ф. П-3100 *****
Ф. П-3101 *****
Ф. П-3102 *****
Ф. П-3103 *****
Ф. П-3104 *****
Ф. П-3105 *****
Ф. П-3106 *****
Ф. П-3107 *****
Ф. П-3108 **
Ф. П-3109 **
Ф. П-3110 **
Ф. П-3111 **
Ф. П-3112 **
Ф. П-3113 **
Ф. П-3114 **
Ф. П-3115 **
Ф. П-3116 **
Ф. П-3117 **
Ф. П-3118 **
Ф. П-3119 **
Ф. П-3120 *****
Ф. П-3121 **
Ф. П-3122 *****

Ф. П-3123 **
Ф. П-3124 **
Ф. П-3125 **
Ф. П-3126 **
Ф. П-3127 **
Ф. П-3128 **
Ф. П-3129 **
Ф. П-3130 **
Ф. П-3131 **
Ф. П-3132 **
Ф. П-3133 **
Ф. П-3134 **
Ф. П-3135 **
Ф. П-3136 **
Ф. П-3137 **
Ф. П-3138 **
Ф. П-3139 **
Ф. П-3140 **
Ф. П-3141 **
Ф. П-3142 **
Ф. П-3143 **
Ф. П-3144 **
Ф. П-3145 **
Ф. П-3146 **
Ф. П-3147 **
Ф. П-3148 **
Ф. П-3149 **
Ф. П-3150 **
Ф. П-3151 **
Ф. П-3152 **
Ф. П-3153 **
Ф. П-3154 *****
Ф. П-3155 **
Ф. П-3156 **
Ф. П-3157 *****
Ф. П-3158 Первинна організація КПУ колгоспу 

імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. Миляно-
вичі, 46 спр., 1952 – 1989 рр. .................... 602

Ф. П-3159 **
Ф. П-3160 **
Ф. П-3161 **
Ф. П-3162 **
Ф. П-3163 **
Ф. П-3164 **
Ф. П-3165 **
Ф. П-3166 **
Ф. П-3167 **
Ф. П-3168 **
Ф. П-3169 **
Ф. П-3170 **
Ф. П-3171 **
Ф. П-3172 **
Ф. П-3173 **
Ф. П-3174 **
Ф. П-3175 **
Ф. П-3176 **
Ф. П-3177 **
Ф. П-3178 **
Ф. П-3179 **
Ф. П-3180 **
Ф. П-3181 **
Ф. П-3182 **
Ф. П-3183 **
Ф. П-3184 **
Ф. П-3185 **
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Ф. П-3186 **
Ф. П-3187 **
Ф. П-3188 **
Ф. П-3189 **
Ф. П-3190 **
Ф. П-3191 **
Ф. П-3192 **
Ф. П-3193 **
Ф. П-3194 **
Ф. П-3195 **
Ф. П-3196 **
Ф. П-3197 **
Ф. П-3198 **
Ф. П-3199 **
Ф. П-3200 **
Ф. П-3201 **
Ф. П-3202 **
Ф. П-3203 **
Ф. П-3204 **
Ф. П-3205 **
Ф. П-3206 **
Ф. П-3207 **
Ф. П-3208 **
Ф. П-3209 **
Ф. П-3210 **
Ф. П-3211 **
Ф. П-3212 **
Ф. П-3213 **
Ф. П-3214 **
Ф. П-3215 **
Ф. П-3216 **
Ф. П-3217 **
Ф. П-3218 **
Ф. П-3219 **
Ф. П-3220 *****
Ф. П-3221 *****
Ф. П-3222 *****
Ф. П-3223 *****
Ф. П-3224 *****
Ф. П-3225 *****
Ф. П-3226 **
Ф. П-3227 *****
Ф. П-3228 *****
Ф. П-3229 *****
Ф. П-3230 *****
Ф. П-3231 *****
Ф. П-3232 *****
Ф. П-3233 *****
Ф. П-3234 *****
Ф. П-3235 *****
Ф. П-3236 *****
Ф. П-3237 **
Ф. П-3238 *****
Ф. П-3239 *****
Ф. П-3240 *****
Ф. П-3241 *****
Ф. П-3242 *****
Ф. П-3243 *****
Ф. П-3244 *****
Ф. П-3245 *****
Ф. П-3246 *****
Ф. П-3247 *****
Ф. П-3248 *****
Ф. П-3249 *****
Ф. П-3250 *****

Ф. П-3251 *****
Ф. П-3252 Первинна організація КПУ 

колгоспу «Волинь», с. Луків, 
35 спр., 1955 – 1986 рр. ............................. 601

Ф. П-3253 *****
Ф. П-3254 *****
Ф. П-3255 Первинна організація КПУ 

колгоспу «Комсомолець», с. 
Криничне, 26 спр., 1955 – 
1961, 1965 – 1973, 1975 – 
1981 рр. ....................................................... 600

Ф. П-3255 *****
Ф. П-3256 *****
Ф. П-3257 *****
Ф. П-3258 *****
Ф. П-3259 *****
Ф. П-3260 *****
Ф. П-3261 *****
Ф. П-3262 *****
Ф. П-3263 *****
Ф. П-3264 *****
Ф. П-3265 *****
Ф. П-3266 *****
Ф. П-3267 *****
Ф. П-3268 **
Ф. П-3269 **
Ф. П-3270 **
Ф. П-3271 **
Ф. П-3272 *****
Ф. П-3273 *****
Ф. П-3274 *****
Ф. П-3275 *****
Ф. П-3276 **
Ф. П-3277 **
Ф. П-3278 **
Ф. П-3279 **
Ф. П-3280 **
Ф. П-3281 **
Ф. П-3282 **
Ф. П-3283 **
Ф. П-3284 **
Ф. П-3285 **
Ф. П-3286 **
Ф. П-3287 **
Ф. П-3288 **
Ф. П-3289 **
Ф. П-3290 **
Ф. П-3291 **
Ф. П-3292 **
Ф. П-3293 **
Ф. П-3294 **
Ф. П-3295 **
Ф. П-3296 **
Ф. П-3297 **
Ф. П-3298 **
Ф. П-3299 **
Ф. П-3300 **
Ф. П-3301 **
Ф. П-3302 **
Ф. П-3303 **
Ф. П-3304 **
Ф. П-3305 **
Ф. П-3306 *****
Ф. П-3307 **
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Ф. П-3308 **
Ф. П-3309 **
Ф. П-3310 **
Ф. П-3311 **
Ф. П-3312 **
Ф. П-3313 **
Ф. П-3314 **
Ф. П-3315 **
Ф. П-3316 **
Ф. П-3317 **
Ф. П-3318 **
Ф. П-3319 **
Ф. П-3320 **
Ф. П-3321 **
Ф. П-3322 **
Ф. П-3323 **
Ф. П-3324 **
Ф. П-3325 **
Ф. П-3326 *****
Ф. П-3327 *****
Ф. П-3328 *****
Ф. П-3329 *****
Ф. П-3330 *****
Ф. П-3331 *****
Ф. П-3332 *****
Ф. П-3333 *****
Ф. П-3334 *****
Ф. П-3335 *****
Ф. П-3336 *****
Ф. П-3337 **
Ф. П-3338 **
Ф. П-3339 *****
Ф. П-3340 *****
Ф. П-3341 *****
Ф. П-3342 *****
Ф. П-3343 *****
Ф. П-3344 *****
Ф. П-3345 **
Ф. П-3346 **
Ф. П-3347 **
Ф. П-3348 **
Ф. П-3349 **
Ф. П-3350 **
Ф. П-3351 **
Ф. П-3352 **
Ф. П-3353 **
Ф. П-3354 **
Ф. П-3355 **
Ф. П-3356 **
Ф. П-3357 **
Ф. П-3358 **
Ф. П-3359 **
Ф. П-3360 **
Ф. П-3361 **
Ф. П-3362 **
Ф. П-3363 **
Ф. П-3364 **
Ф. П-3365 **
Ф. П-3366 **
Ф. П-3367 **
Ф. П-3368 **
Ф. П-3369 **
Ф. П-3370 **
Ф. П-3371 **
Ф. П-3372 **

Ф. П-3373 **
Ф. П-3374 *****
Ф. П-3375 **
Ф. П-3376 **
Ф. П-3377 *****
Ф. П-3378 **
Ф. П-3379 **
Ф. П-3380 **
Ф. П-3381 **
Ф. П-3382 **
Ф. П-3383 **
Ф. П-3384 **
Ф. П-3385 *****
Ф. П-3386 **
Ф. П-3387 **
Ф. П-3388 **
Ф. П-3389 **
Ф. П-3390 **
Ф. П-3391 **
Ф. П-3392 **
Ф. П-3393 **
Ф. П-3394 **
Ф. П-3395 **
Ф. П-3396 **
Ф. П-3397 **
Ф. П-3398 **
Ф. П-3399 **
Ф. П-3400 **
Ф. П-3401 **
Ф. П-3402 **
Ф. П-3403 **
Ф. П-3404 **
Ф. П-3405 **
Ф. П-3406 **
Ф. П-3407 **
Ф. П-3408 **
Ф. П-3409 **
Ф. П-3410 *****
Ф. П-3411 **
Ф. П-3412 **
Ф. П-3413 **
Ф. П-3414 **
Ф. П-3415 **
Ф. П-3416 **
Ф. П-3417 **
Ф. П-3418 **
Ф. П-3419 **
Ф. П-3420 **
Ф. П-3421 **
Ф. П-3422 **
Ф. П-3423 **
Ф. П-3424 *****
Ф. П-3425 **
Ф. П-3426 *****
Ф. П-3427 **
Ф. П-3428 **
Ф. П-3429 **
Ф. П-3430 *****
Ф. П-3431 *****
Ф. П-3432 *****
Ф. П-3433 *****
Ф. П-3434 *****
Ф. П-3435 *****
Ф. П-3436 *****
Ф. П-3437 *****

Ф. П-3438 *****
Ф. П-3439 *****
Ф. П-3440 *****
Ф. П-3441 *****
Ф. П-3442 *****
Ф. П-3443 *****
Ф. П-3444 *****
Ф. П-3445 *****
Ф. П-3446 *****
Ф. П-3447 *****
Ф. П-3448 *****
Ф. П-3449 *****
Ф. П-3450 *****
Ф. П-3451 *****
Ф. П-3452 *****
Ф. П-3453 *****
Ф. П-3454 *****
Ф. П-3455 *****
Ф. П-3456 *****
Ф. П-3457 *****
Ф. П-3458 *****
Ф. П-3459 *****
Ф. П-3460 *****
Ф. П-3461 *****
Ф. П-3462 *****
Ф. П-3463 *****
Ф. П-3464 *****
Ф. П-3465 *****
Ф. П-3466 *****
Ф. П-3467 *****
Ф. П-3468 *****
Ф. П-3469 *****
Ф. П-3470 *****
Ф. П-3471 *****
Ф. П-3472 *****
Ф. П-3473 *****
Ф. П-3474 *****
Ф. П-3475 *****
Ф. П-3476 *****
Ф. П-3477 *****
Ф. П-3478 *****
Ф. П-3479 *****
Ф. П-3480 *****
Ф. П-3481 *****
Ф. П-3482 *****
Ф. П-3483 *****
Ф. П-3484 *****
Ф. П-3485 *****
Ф. П-3486 *****
Ф. П-3487 *****
Ф. П-3488 *****
Ф. П-3489 *****
Ф. П-3490 *****
Ф. П-3491 *****
Ф. П-3492 *****
Ф. П-3493 *****
Ф. П-3494 *****
Ф. П-3495 *****
Ф. П-3496 *****
Ф. П-3497 *****
Ф. П-3498 *****
Ф. П-3499 *****
Ф. П-3500 *****
Ф. П-3501 *****
Ф. П-3502 *****
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Ф. П-3503 *****
Ф. П-3504 *****
Ф. П-3505 *****
Ф. П-3506 *****
Ф. П-3507 *****
Ф. П-3508 *****
Ф. П-3509 *****
Ф. П-3510 *****
Ф. П-3511 *****
Ф. П-3512 *****
Ф. П-3513 *****
Ф. П-3514 *****
Ф. П-3515 *****
Ф. П-3516 *****
Ф. П-3517 *****
Ф. П-3518 *****
Ф. П-3519 *****
Ф. П-3520 *****
Ф. П-3521 *****
Ф. П-3522 *****
Ф. П-3523 *****
Ф. П-3524 *****
Ф. П-3525 *****
Ф. П-3526 *****
Ф. П-3527 *****
Ф. П-3528 *****
Ф. П-3529 *****
Ф. П-3530 *****
Ф. П-3531 *****
Ф. П-3532 *****
Ф. П-3533 *****
Ф. П-3534 *****
Ф. П-3535 *****
Ф. П-3536 Первинна організація КПУ колгоспу імені К. Маркса, с. Любохини, 39 

спр., 1951 – 1956, 1958 – 1961, 1964 – 1981 рр.  ........................................... 602
Ф. П-3537 *****
Ф. П-3538 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ілліча, с. Дубечне, 73 спр., 

1951 – 1988 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-3539 *****
Ф. П-3540 *****
Ф. П-3541 Первинна організація КПУ колгоспу імені Жданова, с. Кримне, 61 спр., 

1948 – 1950, 1952 – 1961, 1964 – 1989 рр. .................................................... 602
Ф. П-3542 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Тур, 43 спр., 1952 

– 1955, 1959 – 1960, 1965 – 1986, 1988 – 1990 рр. ....................................... 601
Ф. П-3543 *****
Ф. П-3544 *****
Ф. П-3545 Первинна організація КПУ станції Кримне Білоруської залізниці Лю-

бомльського району, 8 спр., 1955 – 1957, 1960 – 1964 рр.  .......................... 621
Ф. П-3546 *****
Ф. П-3547 *****
Ф. П-3548 *****
Ф. П-3549 *****
Ф. П-3550 *****
Ф. П-3551 *****
Ф. П-3552 Первинна організація КПУ установи ОВ-302/42, 30 спр., 1958 – 

1978 рр. ............................................................................................................ 619
Ф. П-3553 *****
Ф. П-3554 *****
Ф. П-3555 Первинна організація КПУ колгоспу імені Калініна, с. Веселе, 34 спр., 

1954 – 1960, 1970 – 1986 рр. .......................................................................... 598
Ф. П-3556 Первинна організація КПУ колгоспу імені Шевченка, с. Буяни, 30 спр., 

1962 – 1986 рр. ................................................................................................ 599
Ф. П-3557 Первинна організація КПУ колгоспу імені Суворова, с. Датинь, 47 спр., 

1951 – 1958, 1965 – 1986 рр. .......................................................................... 601
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Ф. П-3558 Первинна організація КПУ колгоспу імені Фрунзе, с. Седлище, 55 спр., 
1952 – 1969, 1971 – 1973, 1975 – 1989 рр. .................................................... 602

Ф. П-3559 Первинна організація КПУ колгоспу «Радянська Україна», с. Рівне, 51 
спр., 1955 – 1989 рр.  ....................................................................................... 600

Ф. П-3560 *****
Ф. П-3561 *****
Ф. П-3562 *****
Ф. П-3563 *****
Ф. П-3564 *****
Ф. П-3565 *****
Ф. П-3566 *****
Ф. П-3567 *****
Ф. П-3568 *****
Ф. П-3569 *****
Ф. П-3570 Первинна організація КПУ прокуратури м. Луцька, 19 спр., 1949 – 1967 

рр. ..................................................................................................................... 616
Ф. П-3571 *****
Ф. П-3572 *****
Ф. П-3573 Первинна організація КПУ Луцького цегельного заводу № 3, 7 спр., 1947 

– 1950, 1952 – 1954 рр. ................................................................................... 591
Ф. П-3574 Первинна організація КПУ Волинської обласної колегії адвокатів, 18 

спр., 1949 – 1953, 1955 – 1967 рр. 603
Ф. П-3575 *****
Ф. П-3576 *****
Ф. П-3577 Первинна організація КПУ Волинського облрембудтресту, 13 спр., 1954 

– 1962, 1964 – 1967 рр. ................................................................................... 617
Ф. П-3578 Первинна організація КПУ Луцького млинзаводу № 8, 11 спр., 1949 – 

1955, 1959 – 1962 рр. ...................................................................................... 591
Ф. П-3579 *****
Ф. П-3580 Первинна організація КПУ Луцького будуправління № 72, 14 спр., 1956 

– 1958, 1960 – 1967, 1969 – 1970 рр. ............................................................. 619
Ф. П-3581 *****
Ф. П-3582 *****
Ф. П-3583 Первинна організація КПУ фінуправління Волинського облвиконкому, 

63 спр., 1944 – 1987 рр.  .................................................................................. 618
Ф. П-3584 *****
Ф. П-3585 *****
Ф. П-3586 Первинна організація КПУ Волинської облпрофради, 70 спр., 1949 – 

1958, 1960 – 1962, 1964 – 1987 рр. ................................................................ 613
Ф. П-3587 *****
Ф. П-3588 *****
Ф. П-3589 *****
Ф. П-3590 *****
Ф. П-3591 Первинна організація КПУ Волинського філіалу Українського державно-

го інституту проектування міст «Діпроміст», 37 спр., 1951 – 1987 рр.  .... 592
Ф. П-3592 Первинна організація КПУ відділу по використанню трудових ресурсів 

Волинського облвиконкому, 18 спр., 1950 – 1967 рр.  ................................. 586
Ф. П-3593 *****
Ф. П-3594 *****
Ф. П-3595 *****
Ф. П-3596 Первинна організації КПУ дорожньо-експлуатаційної дільниці № 868, 

17 спр., 1949 – 1952, 1955 – 1967 рр.  .......................................................... 590
Ф. П-3597 Первинна організація КПУ Луцького міського промкомбінату, 15 спр., 

1953 – 1967 рр. ................................................................................................ 605
Ф. П-3598 Первинна організація КПУ Луцького міського радіотрансляційного вуз-

ла, 20 спр., 1947 – 1954, 1956 – 1967 рр.  ...................................................... 589
Ф. П-3599 Первинна організація КПУ Луцької середньої школи № 1, 20 спр., 1948 

– 1967 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3600 Первинна організація КПУ Луцької середньої школи № 3, 19 спр., 1949 

– 1967 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3601 Первинна організація КПУ Луцької середньої школи № 8, 50 спр., 1950 

– 1987 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3602 *****
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Ф. П-3603 Первинна організація КПУ управління міліції УМВС Волинської облас-
ті, 14 спр., 1950 – 1956 рр.  .............................................................................

618

Ф. П-3604 Первинна організація КПУ Луцької фабрики «Побутова хімія», 13 спр., 
1950 – 1962 рр. ................................................................................................ 622

Ф. П-3605 Первинна організація КПУ Волинських художньо-виробничих майсте-
рень худфонду УРСР, 24 спр., 1951 – 1953, 1955 – 1957, 1961 – 1962, 1964 
– 1967, 1969 – 1981 рр. ................................................................................... 609

Ф. П-3606 Первинна організація КПУ Луцького міського відділу внутрішніх справ, 
42 спр., 1957 – 1986 рр.  .................................................................................. 597

Ф. П-3607 *****
Ф. П-3608 *****
Ф. П-3609 *****
Ф. П-3610 *****
Ф. П-3611 *****
Ф. П-3612 Первинна організація КПУ статуправління Волинської області, 41 спр., 

1949 – 1967, 1971 – 1987 рр. .......................................................................... 618
Ф. П-3613 *****
Ф. П-3614 Первинна організація КПУ Волинського облкниготоргу, 15 спр., 1951, 

1954 – 1967 рр. ................................................................................................ 621
Ф. П-3615 *****
Ф. П-3616 *****
Ф. П-3617 *****
Ф. П-3618 *****
Ф. П-3619 Первинна організація КПУ колгоспу «Комуніст», с. Седлище, 54 спр., 

1951, 1953, 1955 – 1987 рр. ............................................................................ 599
Ф. П-3620 *****
Ф. П-3621 *****
Ф. П-3622 *****
Ф. П-3623 *****
Ф. П-3624 *****
Ф. П-3625 *****
Ф. П-3626 *****
Ф. П-3627 *****
Ф. П-3628 *****
Ф. П-3629 *****
Ф. П-3630 *****
Ф. П-3631 *****
Ф. П-3631 *****
Ф. П-3632 *****
Ф. П-3633 *****
Ф. П-3634 *****
Ф. П-3635 *****
Ф. П-3636 *****
Ф. П-3637 *****
Ф. П-3638 *****
Ф. П-3639 *****
Ф. П-3640 *****
Ф. П-3641 *****
Ф. П-3642 **
Ф. П-3643 *****
Ф. П-3644 *****
Ф. П-3645 *****
Ф. П-3646 *****
Ф. П-3647 *****
Ф. П-3648 *****
Ф. П-3649 *****
Ф. П-3650 *****
Ф. П-3651 *****
Ф. П-3652 *****
Ф. П-3653 Первинна організація КПУ колгоспу «Україна», с. Баїв, 29 спр., 1953 

– 1961, 1964, 1966 – 1981 рр. ......................................................................... 598
Ф. П-3654 *****
Ф. П-3655 Первинна організація КПУ колгоспу імені Суворова, с. Коршовець, 47 

спр., 1954 – 1986 рр.  ....................................................................................... 598
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Ф. П-3656 *****
Ф. П-3657 *****
Ф. П-3658 Первинна організація КПУ колгоспу імені Фрунзе, с. Овлочин, 32 спр., 

1958 – 1966, 1968 – 1987 рр. .......................................................................... 603
Ф. П-3659 *****
Ф. П-3660 *****
Ф. П-3661 *****
Ф. П-3662 Первинна організація КПУ колгоспу «Іскра», с. Верба, 8 спр., 1957 – 

1961, 1982 – 1983 рр. ...................................................................................... 593
Ф. П-3663 *****
Ф. П-3664 *****
Ф. П-3665 *****
Ф. П-3666 *****
Ф. П-3667 *****
Ф. П-3668 *****
Ф. П-3669 Первинна організація КПУ колгоспу імені Котовського, с. Черськ, 6 спр., 

1955 – 1960 рр. ................................................................................................ 600
Ф. П-3670 *****
Ф. П-3671 *****
Ф. П-3672 *****
Ф. П-3673 *****
Ф. П-3674 Первинна організація КПУ Луківського СПТУ-22, 34 спр., 1956 – 1989 

рр. ..................................................................................................................... 622
Ф. П-3675 *****
Ф. П-3676 *****
Ф. П-3677 Первинна організація КПУ Луківського комбінату будматеріалів, 4 спр., 

1954, 1957 – 1987 рр. ...................................................................................... 604
Ф. П-3678 *****
Ф. П-3679 *****
Ф. П-3680 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ворошилова, с.Троянівка, 4 

спр., 1952 – 1954, 1958, 1960 рр.  ................................................................... 600
Ф. П-3681 Первинна організація КПУ колгоспу імені Тельмана, с. Велика Ведмеж-

ка, 31 спр., 1954 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ...................................................... 600
Ф. П-3682 Первинна організація КПУ Маневицького лісгоспзагу, 41 спр., 1952 

– 1961, 1965 – 1987 рр. ................................................................................... 608
Ф. П-3683 Первинна організація КПУ колгоспу «Волинь», с. Хоцунь, 27 спр., 1951, 

1953 – 1957, 1967 – 1981 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-3684 Первинна організація КПУ колгоспу імені І. Франка, с. Цир, 48 спр., 

1954 – 1961, 1964 – 1987 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-3685 Первинна організація КПУ колгоспу «30 років ВЛКСМ», с. Залухів, 5 

спр., 1954 – 1957, 1961 рр.  ............................................................................. 599
Ф. П-3686 ****
Ф. П-3687 Первинна організація КПУ колгоспу «Червоний партизан», с. Гірки, 48 

спр., 1956 – 1958, 1960 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ........................................... 599
Ф. П-3688 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Мала Глуша, 50 

спр., 1956 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ................................................................. 599
Ф. П-3689 Первинна організація КПУ колгоспу імені Пархоменка, с. Бірки, 40 спр., 

1955 – 1957, 1959 – 1961, 1965 – 1987 рр. .................................................... 599
Ф. П-3690 Первинна організація КПУ колгоспу «Комунар», с. Великий Курінь, 29 

спр., 1955 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ................................................................. 599
Ф. П-3691 *****
Ф. П-3692 Первинна організація КПУ колгоспу імені Леніна, с. Зарудчі, 58 спр., 

1955 – 1961, 1965 – 1987 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-3693 Первинна організація КПУ колгоспу імені Б. Хмельницького, с. Залаззя, 

30 спр., 1953 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ............................................................ 599
Ф. П-3694 Первинна організація КПУ колгоспу імені Мічуріна, с. Ветли, 28 спр., 

1956 – 1961, 1964 – 1981 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-3695 Первинна організація КПУ колгоспу «Зоря комунізму», с. Бихів, 34 спр., 

1956 – 1961, 1964 – 1987 рр. .......................................................................... 599
Ф. П-3696 *****
Ф. П-3697 Первинна організація КПУ радгоспу «Любешівський», с. Рудка, 15 спр., 

1956 – 1957, 1969 – 1981 рр. .......................................................................... 613
Ф. П-3698 *****
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Ф. П-3699 Первинна організація КПУ колгоспу «17 Вересня», с. Деревок, 29 спр., 
1954 – 1961, 1965 – 1981 рр. .......................................................................... 599

Ф. П-3700 ****
Ф. П-3701 *****
Ф. П-3702 *****
Ф. П-3703 *****
Ф. П-3704 *****
Ф. П-3705 *****
Ф. П-3706 *****
Ф. П-3707 *****
Ф. П-3708 *****
Ф. П-3709 *****
Ф. П-3710 *****
Ф. П-3711 *****
Ф. П-3712 *****
Ф. П-3713 *****
Ф. П-3714 *****
Ф. П-3715 *****
Ф. П-3716 *****
Ф. П-3717 *****
Ф. П-3718 *****
Ф. П-3719 *****
Ф. П-3720 *****
Ф. П-3721 *****
Ф. П-3722 *****
Ф. П-3723 Первинна організація КПУ колгоспу імені Пархоменка, с. Зачернеччя, 47 

спр., 1955 – 1983 рр.  ....................................................................................... 599
Ф. П-3724 *****
Ф. П-3725 **
Ф. П-3726 *****
Ф. П-3727 *****
Ф. П-3728 *****
Ф. П-3729 *****
Ф. П-3730 *****
Ф. П-3731 *****
Ф. П-3732 *****
Ф. П-3733 *****
Ф. П-3734 *****
Ф. П-3735 *****
Ф. П-3736 *****
Ф. П-3737 *****
Ф. П-3738 *****
Ф. П-3739 *****
Ф. П-3740 *****
Ф. П-3741 *****
Ф. П-3742 *****
Ф. П-3743 *****
Ф. П-3744 *****
Ф. П-3745 *****
Ф. П-3746 *****
Ф. П-3747 *****
Ф. П-3748 *****
Ф. П-3749 *****
Ф. П-3750 *****
Ф. П-3751 *****
Ф. П-3752 *****
Ф. П-3753 *****
Ф. П-3754 *****
Ф. П-3755 *****
Ф. П-3756 *****
Ф. П-3757 *****
Ф. П-3758 *****
Ф. П-3759 *****
Ф. П-3760 *****
Ф. П-3761 *****
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Ф. П-3762 *****
Ф. П-3763 *****
Ф. П-3764 *****
Ф. П-3765 *****
Ф. П-3766 *****
Ф. П-3767 *****
Ф. П-3768 *****
Ф. П-3769 *****
Ф. П-3770 *****
Ф. П-3771 *****
Ф. П-3772 *****
Ф. П-3773 Первинна організація КПУ колгоспу імені Фрунзе, с. Полонка, 6 спр., 

1954 – 1959 рр. ................................................................................................ 598
Ф. П-3774 Первинна організація КПУ колгоспу імені Чапаєва, с. Ратнів, 43 спр., 

1955 – 1986 рр. ................................................................................................ 599
Ф. П-3775 *****
Ф. П-3776 Комітет ЛКСМУ Луцького державного педагогічного інституту імені 

Лесі Українки, 115 спр., 1968 – 1986 рр.  ...................................................... 630
Ф. П-3777 *****
Ф. П-3778 *****
Ф. П-3779 *****
Ф. П-3800 Первинна організація КПУ колгоспу «Україна», с. Велика Осниця, 33 

спр., 1952 – 1960, 1965 – 1970, 1973 – 1987 рр.  ........................................... 600
Ф. П-3801 *****
Ф. П-3802 *****
Ф. П-3803 *****
Ф. П-3804 *****
Ф. П-3805 Первинна організація КПУ колгоспу імені Суворова, с. Красноволя, 29 

спр., 1956, 1958 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ....................................................... 600
Ф. П-3806 **
Ф. П-3807 *****
Ф. П-3808 Первинна організація КПУ колгоспу «Світанок», с. Боровичі, 75 спр., 

1954 – 1961, 1965 – 1987 рр. .......................................................................... 600
Ф. П-3809 *****
Ф. П-3810 *****
Ф. П-3811 *****
Ф. П-3812 *****
Ф. П-3813 ****
Ф. П-3814 Первинна організація КПУ колгоспу імені Ватутіна, с. Топільне, 46 спр., 

1954 – 1986 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-3815 Первинна організація КПУ Рожищенської райспоживспілки, 28 спр., 

1953 – 1958, 1960 – 1981 рр. .......................................................................... 615
Ф. П-3816 Первинна організація КПУ Рожищенської центральної районної лікарні, 

26 спр., 1956 – 1981 рр.  .................................................................................. 608
Ф. П-3817 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Ясенівка, 6 спр., 

1954 – 1959 рр. ................................................................................................ 601
Ф. П-3818 Первинна організація КПУ колгоспу «Ленінський шлях», с. Носачевичі, 

35 спр., 1954 – 1981 рр.  .................................................................................. 601
Ф. П-3819 *****
Ф. П-3820 **
Ф. П-3821 Первинна організація КПУ колгоспу «Перемога», с. Тристень, 6 спр., 

1956 – 1961 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-3822 Первинна організація КПУ колгоспу «50 – річчя Жовтня», с. Вітоніж, 32 

спр., 1956 – 1986 рр. ........................................................................................ 602
Ф. П-3823 Первинна організація КПУ колгоспу імені Шевченка, с. Пожарки, 5 спр., 

1955 – 1959 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-3824 *****
Ф. П-3825 Первинна організація КПУ колгоспу імені Мічуріна, с. Малі Березолупи 

(с. Підгірне), 33 спр., 1954 – 1976, 1979 – 1986 рр.  .................................... 601
Ф. П-3826 Первинна організація КПУ колгоспу імені Фрунзе, с. Залісці, 27 спр., 

1956, 1958 – 1981 рр. ...................................................................................... 602
Ф. П-3827 Первинна організація КПУ колгоспу «Прогрес», с. Мильськ, 28 спр., 

1954 – 1959, 1961, 1963 – 1981 рр. ................................................................ 602
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Ф. П-3828 Первинна організація КПУ Рожищенської меблевої фабрики, 32 спр., 
1956 – 1961, 1963 – 1965, 1967 – 1986 рр. .................................................... 623

Ф. П-3829 *****
Ф. П-3830 Первинна організація КПУ Рожищенського консервного заводу, 31 спр., 

1956 – 1986 рр. ................................................................................................ 592
Ф. П-3831 Первинна організація КПУ колгоспу «40-річчя Жовтня», с. Немир, 21 

спр., 1956 – 1976 рр.  ....................................................................................... 602
Ф. П-3832 *****
Ф. П-3833 **
Ф. П-3834 ****
Ф. П-3835 Первинна організація КПУ Ратнівського відгодівельного радгоспу, 10 

спр., 1954 – 1960, 1979 – 1981 рр.  ................................................................. 614
Ф. П-3836 ****
Ф. П-3837 Первинна організація КПУ колгоспу імені ХХІІ з’їзду КПРС, с. Посту-

пель, 31 спр., 1954 – 1960, 1965 – 1981 рр.  .................................................. 601
Ф. П-3838 Первинна організація КПУ Ратнівської середньої школи, 23 спр., 1954, 

1956 – 1958, 1961, 1965 – 1981 рр. ................................................................ 624
Ф. П-3839 Первинна організація КПУ фінбанківських працівників Ратнівського 

району, 6 спр., 1955 – 1958, 1960 – 1961 рр.  ................................................ 584
Ф. П-3840 Первинна організація КПУ Хотешівського лісництва, 7 спр., 1956 – 

1962 рр. ............................................................................................................ 608
Ф. П-3841 ****
Ф. П-3842 **
Ф. П-3843 Первинна організація КПУ колгоспу «Прогрес», с. Видраниця, 48 спр., 

1952 – 1961, 1965 – 1986 рр. .......................................................................... 601
Ф. П-3844 ****
Ф. П-3845 Первинна організація КПУ колгоспу «Дружба», с. Броди, 8 спр., 1955 

– 1961 рр. ......................................................................................................... 601
Ф. П-3846 ****
Ф. П-3847 *****
Ф. П-3848 *****
Ф. П-3849 *****
Ф. П-3850 *****
Ф. П-3851 *****
Ф. П-3852 *****
Ф. П-3853 *****
Ф. П-3854 *****
Ф. П-3855 *****
Ф. П-3856 *****
Ф. П-3857 *****
Ф. П-3858 *****
Ф. П-3859 *****
Ф. П-3860 *****
Ф. П-3861 *****
Ф. П-3862 *****
Ф. П-3863 Первинна організація КПУ Серхівського допоміжного господарства Ра-

фалівського лісгоспзагу, 7 спр., 1957 – 1962 рр.  ......................................... 589
Ф. П-3864 *****
Ф. П-3865 *****
Ф. П-3866 *****
Ф. П-3867 *****
Ф. П-3868 *****
Ф. П-3869 *****
Ф. П-3870 *****
Ф. П-3871 *****
Ф. П-3872 Політвідділ Волинського облвійськкомату, 854 спр., 1940 – 1941, 1944 

– 1986 рр. ......................................................................................................... 626
Ф. П-3873 *****
Ф. П-3874 *****
Ф. П-3875 *****
Ф. П-3876 Первинна організація КПУ колгоспу імені Мічуріна, с. Будки, 37 спр., 

1956 – 1961, 1965 – 1981 рр. .......................................................................... 600
Ф. П-3877 Первинна організація КПУ колгоспу «Нове життя», с. Чорниж, 27 спр., 

1955 – 1961, 1965 – 1981 рр. .......................................................................... 600
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Ф. П-3878 **
Ф. П-3879 **
Ф. П-3880 *****
Ф. П-3881 *****
Ф. П-3882 *****
Ф. П-3883 *****
Ф. П-3884 *****
Ф. П-3885 *****
Ф. П-3886 *****
Ф. П-3887 *****
Ф. П-3888 *****
Ф. П-3889 *****
Ф. П-3890 *****
Ф. П-3891 *****
Ф. П-3892 *****
Ф. П-3893 *****
Ф. П-3894 *****
Ф. П-3895 *****
Ф. П-3896 *****
Ф. П-3897 Первинна організація КПУ колгоспу імені Суворова, с. Ростань, 38 спр., 

1954 – 1957, 1959 – 1983 рр. .......................................................................... 600
Ф. П-3898 **
Ф. П-3899 *****
Ф. П-3900 Первинна організація КПУ колгоспу «Перемога», с. Грабове, 35 спр., 

1966 – 1983 рр. ................................................................................................ 600
Ф. П-3901 **
Ф. П-3902 *****
Ф. П-3903 Первинна організація КПУ колгоспу «Червоний партизан», с. Прип’ять, 

61 спр., 1955 – 1989 рр.  .................................................................................. 600
Ф. П-3904 *****
Ф. П-3905 Первинна організація КПУ колгоспу імені Б. Хмельницького, с. Самій-

личі, 38 спр., 1954 – 1960, 1963 – 1983 рр.  .................................................. 599
Ф. П-3906 **
Ф. П-3907 *****
Ф. П-3908 *****
Ф. П-3909 **
Ф. П-3910 *****
Ф. П-3911 Первинна організація КПУ Шацького міжколгоспбуду, 29 спр., 1956 – 

1983 рр. ............................................................................................................ 611
Ф. П-3912 *****
Ф. П-3913 **
Ф. П-3914 Первинна організація КПУ Старовижівської центральної райлікарні, 51 

спр., 1953 – 1989 рр.  ....................................................................................... 608
Ф. П-3915 Первинна організація КПУ колгоспу імені Шевченка, с. Секунь, 30 спр., 

1954 – 1961, 1963 – 1981 рр. .......................................................................... 602
Ф. П-3916 **
Ф. П-3917 *****
Ф. П-3918 **
Ф. П-3919 Первинна організація КПУ колгоспу імені Чапаєва, с. Стара Гута, 36 

спр., 1958 – 1981 рр.  ....................................................................................... 602
Ф. П-3920 Первинна організація КПУ колгоспу імені Дзержинського, с. Рудня, 33 

спр., 1958 – 1981 рр.  ....................................................................................... 602
Ф. П-3921 *****
Ф. П-3922 Первинна організація КПУ колгоспу імені Чапаєва, с. Замшани, 65 спр., 

1953 – 1962, 1965 – 1986 рр. .......................................................................... 601
Ф. П-3923 *****
Ф. П-3924 *****
Ф. П-3925 Первинна організація КПУ Старовижівської ощадкаси та Держбанку, 8 

спр., 1954 – 1961 рр.  ....................................................................................... 584
Ф. П-3926 Первинна організація КПУ Луцького заводу синтетичних шкір, 122 спр., 

1972 – 1986 рр. ................................................................................................ 591
Ф. П-3927 Первинна організація КПУ колгоспу «Зоря комунізму», с. Підсинівка, 37 

спр., 1954 – 1981 рр.  ....................................................................................... 602



853

Розділ VIІ. Перелік фондів

Ф. П-3928 Первинна організація КПУ колгоспу «Червоний партизан», с. Буцин, 19 
спр., 1955 – 1961, 1963 – 1974 рр.  ................................................................. 602

Ф. П-3929 *****
Ф. П-3930 *****
Ф. П-3931 *****
Ф. П-3932 *****
Ф. П-3933 Первинна організація КПУ Луцького заводу виробів з пластмас, 37 спр., 

1972 – 1987 рр.................................................................................................. 591
Ф. П-3934 *****
Ф. П-3935 *****
Ф. П-3936 *****
Ф. П-3937 *****
Ф. П-3938 *****
Ф. П-3939 *****
Ф. П-3940 Первинна організація КП колгоспу «Зоря», с. Рокита, 16 спр., 1956 – 

1971 рр. ............................................................................................................ 602
Ф. П-3941 Первинна організація КПУ колгоспу «Волинь», с. Глухи, 62 спр., 1956 

– 1988 рр. ......................................................................................................... 602
Ф. П-3942 **
Ф. П-3943 *****
Ф. П-3944 *****
Ф. П-3945 *****
Ф. П-3946 *****
Ф. П-3947 *****
Ф. П-3948 *****
Ф. П-3949 *****
Ф. П-3950 *****
Ф. П-3951 *****
Ф. П-3952 *****
Ф. П-3953 *****
Ф. П-3954 *****
Ф. П-3955 *****
Ф. П-3956 *****
Ф. П-3957 *****
Ф. П-3958 *****
Ф. П-3959 *****
Ф. П-3960 *****
Ф. П-3961 *****
Ф. П-3962 Первинна організація КПУ шахти № 1 «Нововолинська», 55 спр., 1954 

– 1989 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3963 Первинна організація КПУ шахти № 2 «Нововолинська», 65 спр., 1955 

– 1989 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3964 Первинна організація КПУ шахти № 3 «Нововолинська», 51 спр., 1955 

– 1984 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3965 Первинна організація КПУ шахти № 4 «Нововолинська», 61 спр., 1955 

– 1988 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3966 Первинна організація КПУ шахти № 5 «Нововолинська», 58 спр., 1959 

– 1991 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3967 Первинна організація КПУ шахти “Жовтнева”, 65 спр., 1957 – 1989 рр. 623
Ф. П-3968 Первинна організація КПУ шахти № 7 «Нововолинська», 20 спр., 1957 

– 1975 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-3969 Первинна організація КПУ шахти імені В. І. Леніна, 74 спр., 1959 – 1989 

рр. ..................................................................................................................... 623
Ф. П-3970 Первинна організація КПУ тресту «Нововолинськвугілля», 15 спр., 1955 

– 1969 рр. ......................................................................................................... 617
Ф. П-3971 Первинна організація КПУ Луцького автомобільного заводу, 507 спр., 

1955 – 1986 рр. ................................................................................................ 591
Ф. П-3972 Первинна організація КПУ колгоспу «Волинь», с. Дуліби, 30 спр., 1958 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 602
Ф. П-3973 Первинна організація КПУ колгоспу імені К. Маркса, с. Чорніїв, 33 спр., 

1954 – 1981 рр. ................................................................................................ 603
Ф. П-3974 **
Ф. П-3975 *****
Ф. П-3976 *****
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Ф. П-3977 Первинна організація КПУ колгоспу імені Куйбишева, с. Оса, 33 спр., 
1954 – 1961, 1963 – 1981 рр. .......................................................................... 603

Ф. П-3978 Первинна організація КПУ фінбанківських працівників Турійського 
району, 20 спр., 1955 – 1960, 1968 – 1981 рр.  .............................................. 585

Ф. П-3979 *****
Ф. П-3980 Первинна організація КПУ колгоспу імені Будьонного, с. Дольськ, 8 спр., 

1954 – 1961 рр. ................................................................................................ 602
Ф. П-3981 Первинна організація КПУ Турійської ПМК-15, 30 спр., 1960 – 1972, 

1974 – 1987 рр. ................................................................................................ 603
Ф. П-3982 Первинна організація КПУ Турійської районного вузла зв’язку, 23 спр., 

1960 – 1981 рр. ................................................................................................ 589
Ф. П-3983 *****
Ф. П-3984 Первинна організація КПУ Колківського овочесушильного заводу, 23 

спр., 1956 – 1961, 1965 – 1981 рр.  ................................................................. 591
Ф. П-3985 *****
Ф. П-3986 *****
Ф. П-3987 *****
Ф. П-3988 *****
Ф. П-3989 *****
Ф. П-3990 *****
Ф. П-3991 Первинна організація КПУ колгоспу «Маяк», с. Рудники, 28 спр., 1959 

– 1961, 1965 – 1987 рр. ................................................................................... 600
Ф. П-3992 *****
Ф. П-3993 *****
Ф. П-3994 *****
Ф. П-3995 *****
Ф. П-3996 *****
Ф. П-3997 *****
Ф. П-3998 *****
Ф. П-3999 *****
Ф. П-4000 *****
Ф. П-4001 *****
Ф. П-4002 *****
Ф. П-4003 *****
Ф. П-4004 *****
Ф. П-4005 *****
Ф. П-4006 *****
Ф. П-4007 *****
Ф. П-4008 *****
Ф. П-4009 *****
Ф. П-4010 *****
Ф. П-4011 *****
Ф. П-4012 *****
Ф. П-4013 *****
Ф. П-4014 *****
Ф. П-4015 Первинна організація КПУ Старовижівського районного міжколгоспно-

го об’єднання по будівництву, 17 спр., 1959 – 1961, 1968 – 1981 рр.  ........ 611
Ф. П-4016 **
Ф. П-4017 ****
Ф. П-4018 Первинна організація КПУ Гнідавського цукрового комбінату, 38 спр., 

1958 – 1964, 1967 – 1986 рр. .......................................................................... 604
Ф. П-4019 Первинна організація КПУ Волинської державної сільськогосподарської 

дослідної станції, 43 спр., 1958 – 1990 рр.  .................................................. 615
Ф. П-4020 *****
Ф. П-4021 Первинна організація КПУ колгоспу імені Калініна, с. Городище, 11 спр., 

1958 – 1964, 1966 – 1968 рр. .......................................................................... 598
Ф. П-4022 *****
Ф. П-4023 *****
Ф. П-4024 *****
Ф. П-4025 Первинна організація КПУ Луцького районного міжколгоспного 

об’єднання по будівництву, 17 спр., 1960 – 1961, 1967 – 1981 рр.  ............ 601
Ф. П-4026 Первинна організація КПУ редакції Луцької райгазети «Слава праці», 16 

спр., 1962, 1967 – 1981 рр.  ............................................................................. 614
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Ф. П-4055 *****
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Ф. П-4075 **
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Ф. П-4077 *****
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Ф. П-4081 Первинна організація КПУ Нововолинської середньої школи № 1, 11 

спр., 1957 – 1967 рр.  ....................................................................................... 624
Ф. П-4082 Первинна організація КПУ Нововолинського міського вузла зв’язку, 30 
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Ф. П-4083 Первинна організація КПУ центральних електромеханічних майстерень, 
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Ф. П-4086 Первинна організація КПУ Нововолинського ПТУ № 1, 52 спр., 1954 

– 1989 рр. ......................................................................................................... 622
Ф. П-4087 *****
Ф. П-4088 Первинна організація КПУ Нововолинського обкому профспілки праців-

ників вугільної промисловості, 13 спр., 1956 – 1968 рр.  ............................ 606
Ф. П-4089 **
Ф. П-4090 Первинна організація КПУ Нововолинського заводу залізобетонних ви-

робів, 34 спр., 1956 – 1964, 1967 – 1983 рр.  ................................................. 592
Ф. П-4091 Первинна організація КПУ Нововолинського комбінату будматеріалів, 
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заводу, 47 спр., 1956 – 1988 рр.  ..................................................................... 592
Ф. П-4093 Первинна організація КПУ Нововолинського заводу будматеріалів, 38 

спр., 1954 – 1955, 1957 – 1983 рр.  ................................................................. 592
Ф. П-4094 *****
Ф. П-4095 *****
Ф. П-4096 *****
Ф. П-4097 *****
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Ф. П-4099 *****
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спр., 1961 – 1964, 1966 – 1982 рр.  ................................................................. 616
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Ф. П-4105 *****
Ф. П-4106 *****
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Ф. П-4109 *****
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Ф. П-4123 Первинна організація КПУ колгоспу імені Шевченка, с. Олеськ, 56 спр., 

1956 – 1989 рр. ................................................................................................ 600
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Ф. П-4142 Первинна організація КПУ Рожищенського торфопідприємства, 5 спр., 
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Ф. П-4143 Первинна організація КПУ Рожищенської ПМК-2, 25 спр., 1957 – 1958, 
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Ф. П-4144 **
Ф. П-4145 Первинна організація КПУ редакції Рожищенської райгазети «Світло 
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Ф. П-4146 *****
Ф. П-4147 Первинна організація КПУ Рожищенського районного міжколгоспного 
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Ф. П-4172 *****
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1954 – 1961 рр. ................................................................................................ 584
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Ф. П-4193 *****
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тувального загону, 41 спр., 1952, 1956 – 1970, 1974 – 1987 рр.  ................. 592
Ф. П-4195 Первинна організація КПУ Луцької артілі «Металопром», 18 спр., 1947 

– 1963 рр. ......................................................................................................... 584
Ф. П-4196 *****
Ф. П-4197 Первинна організація КПУ Волинського облуправління хлібопродуктів, 

20 спр., 1955 – 1974 рр.  .................................................................................. 618
Ф. П-4198 *****
Ф. П-4199 Первинна організація КПУ Волинського обласного комітету ДТСААФ, 

38 спр., 1950 – 1981 рр.  .................................................................................. 606
Ф. П-4200 *****
Ф. П-4201 *****
Ф. П-4203 **
Ф. П-4204 Первинна організація КПУ Луцької фабрики індпошиву і ремонту одягу, 

26 спр., 1953 – 1955, 1958 – 1970, 1978 – 1981 рр.  ...................................... 622
Ф. П-4205 Первинна організація КПУ управління харчової промисловості Волинсь-
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Ф. П-4207 *****
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Ф. П-4209 *****
Ф. П-4210 *****
Ф. П-4211 Первинна організація КПУ Волинського обласного інституту удоскона-

лення вчителів, 32 спр., 1952 – 1981 рр.  ...................................................... 592
Ф. П-4212 *****
Ф. П-4213 Первинна організація КПУ Волинської обласної організації товариства 

«Знання», 11 спр., 1954 – 1955, 1957 – 1958, 1961 – 1967 рр.  .................... 611
Ф. П-4214 *****
Ф. П-4215 Первинна організація КПУ управління у справах видавництва, полігра-

фії і книжкової торгівлі Волинського облвиконкому, 34 спр., 1950 – 
1981 рр. ............................................................................................................ 618

Ф. П-4216 *****
Ф. П-4217 *****
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Ф. П-4235 Первинна організація КПУ Волинського обласного комітету по фізичній 
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Ф. П-4237 *****
Ф. П-4238 *****
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Ф. П-4247 *****
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Ф. П-4253 *****
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Ф. П-4266 *****
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Ф. П-4275 *****
Ф. П-4276 Первинна організація Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України 

Волинського обласного військкомату, 7 спр., 1951 – 1957 рр.  ................... 630
Ф. П-4277 *****
Ф. П-4278 Первинна організація КПУ Волинського обласного дорожньо-будівель-

ного управління № 1, 7 спр., 1960 – 1964, 1966 – 1967 рр.  ........................ 618
Ф. П-4279 *****
Ф. П-4280 Первинна організація КПУ Луцької авторемонтної майстерні, м. Луцьк, 

9 спр., 1954 – 1962 рр.  .................................................................................... 609
Ф. П-4281 Первинна організація КПУ Луцького автотранспортного підприємства 

№ 30201, м. Луцьк, 37 спр., 1960 – 1981 рр.  ................................................ 612
Ф. П-4282 *****
Ф. П-4283 Первинна організація КПУ Луцького заводу залізобетонних виробів 

тресту «Волиньжитлобуд», 12 спр., 1958 – 1969 рр.  ................................... 591
Ф. П-4284 *****
Ф. П-4285 Первинна організація КПУ Луцької школи – інтернату, 16 спр., 1955 

– 1967, 1979 – 1981 рр. ................................................................................... 623
Ф. П-4286 Первинна організація КПУ Луцького будівельного управління № 74, 

м. Луцьк, 10 спр., 1960 – 1967, 1969 – 1970 рр.  ........................................... 619
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Ф. П-4287 Первинна організація КПУ Волинського обласного управління поста-
чання і збуту, 9 спр., 1959 – 1967 рр.  ............................................................ 617
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ких електромереж, 13 спр., 1961 – 1973 рр. ................................................. 612
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9 спр., 1959 – 1967 рр.  .................................................................................... 584
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Ф. П-4296 *****
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Ф. П-4303 Первинна організація КПУ Волинського філіалу Українського республі-
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1978 – 1988 рр. ................................................................................................ 609
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Ф. П-4308 *****
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ліотеки, 23 спр., 1959 – 1981 рр.  ................................................................... 585
Ф. П-4310 Первинна організація КПУ Волинського виробничого деревообробного 
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Ф. П-4311 *****
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ХХV з’їзду КПРС, 283 спр., 1962 – 1987 рр.  ............................................... 591
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1961 – 1989 рр. ................................................................................................ 609
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Ф. П-4334 *****
Ф. П-4335 *****
Ф. П-4336 *****
Ф. П-4337 *****
Ф. П-4338 *****
Ф. П-4339 Первинна організація КПУ Волинського обласного управління лісового 

господарства і заготівель, 8 спр., 1960 – 1967 рр.  ....................................... 617
Ф. П-4340 Первинна організація КПУ Луцького торгово-кооперативного училища, 

6 спр., 1962 – 1967 рр.  .................................................................................... 621
Ф. П-4341 *****
Ф. П-4342 Партійний комітет КПУ Ковельського виробничого колгоспно-радгосп-

ного управління, 437 спр., 1962 – 1964 рр.  .................................................. 583
Ф. П-4343 Партійний комітет КПУ Володимир-Волинського виробничого колгосп-

но-радгоспного управління, 520 спр., 1962 – 1964 рр.  ............................... 583
Ф. П-4344 *****
Ф. П-4345 *****
Ф. П-4346 *****
Ф. П-4347 *****
Ф. П-4348 *****
Ф. П-4349 **
Ф. П-4350 *****
Ф. П-4351 *****
Ф. П-4352 *****
Ф. П-4353 *****
Ф. П-4354 *****
Ф. П-4355 Партійний комітет КПУ Камінь-Каширського виробничого колгоспно-

радгоспного управління, 355 спр., 1962 – 1964 рр.  ..................................... 583
Ф. П-4356 *****
Ф. П-4357 *****
Ф. П-4358 *****
Ф. П-4359 *****
Ф. П-4360 *****
Ф. П-4361 *****
Ф. П-4362 *****
Ф. П-4363 *****
Ф. П-4364 *****
Ф. П-4365 *****
Ф. П-4366 *****
Ф. П-4367 *****
Ф. П-4368 Партійний комітет КПУ Ківерцівського виробничого колгоспно-радгосп-

ного управління, 509 спр., 1962 – 1964 рр.  .................................................. 583
Ф. П-4369 *****
Ф. П-4370 Первинна організація КПУ шахти № 9 «Нововолинська», 53 спр., 1963 

– 1989 рр. ......................................................................................................... 623
Ф. П-4371 *****
Ф. П-4372 Первинна організація КПУ Нововолинського відділення Луцького філіа-

лу Львівського політехнічного інституту, 25 спр., 1961 – 1984 рр.  ........... 593
Ф. П-4373 *****
Ф. П-4374 *****
Ф. П-4375 *****
Ф. П-4376 Партійний комітет КПУ Любомльського виробничого колгоспно-рад-

госпного управління, 305 спр., 1962 – 1964 рр.  .......................................... 583
Ф. П-4377 Первинна організація КПУ Нововолинського хлібозаводу, 25 спр., 1964 

– 1983 рр. ......................................................................................................... 592
Ф. П-4378 *****
Ф. П-4379 Первинна організація КПУ Нововолинського міського відділу народної 

освіти, 22 спр., 1964 – 1983 рр.  ..................................................................... 588
Ф. П-4380 *****
Ф. П-4381 *****
Ф. П-4382 *****
Ф. П-4383 *****
Ф. П-4384 *****
Ф. П-4385 *****
Ф. П-4386 *****
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Ф. П-4387 *****
Ф. П-4388 *****
Ф. П-4389 *****
Ф. П-4390 *****
Ф. П-4391 *****
Ф. П-4392 *****
Ф. П-4393 *****
Ф. П-4394 *****
Ф. П-4395 *****
Ф. П-4396 *****
Ф. П-4397 *****
Ф. П-4398 *****
Ф. П-4399 *****
Ф. П-4400 *****
Ф. П-4401 *****
Ф. П-4402 *****
Ф. П-4403 *****
Ф. П-4404 *****
Ф. П-4405 *****
Ф. П-4406 *****
Ф. П-4407 *****
Ф. П-4408 *****
Ф. П-4409 *****
Ф. П-4410 *****
Ф. П-4411 *****
Ф. П-4412 *****
Ф. П-4413 *****
Ф. П-4414 *****
Ф. П-4415 *****
Ф. П-4416 *****
Ф. П-4417 Партійний комітет КПУ Горохівського виробничого колгоспно-радгосп-

ного управління, 482 спр., 1962 – 1964 рр.  .................................................. 583
Ф. П-4418 *****
Ф. П-4419 *****
Ф. П-4420 *****
Ф. П-4421 *****
Ф. П-4422 *****
Ф. П-4423 *****
Ф. П-4424 *****
Ф. П-4425 *****
Ф. П-4426 *****
Ф. П-4427 *****
Ф. П-4428 *****
Ф. П-4429 *****
Ф. П-4430 *****
Ф. П-4431 Первинна організація КПУ Волинського облрибкомбінату, 18 спр., 1964 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 604
Ф. П-4432 *****
Ф. П-4433 *****
Ф. П-4434 *****
Ф. П-4435 *****
Ф. П-4436 *****
Ф. П-4437 *****
Ф. П-4438 *****
Ф. П-4439 *****
Ф. П-4440 *****
Ф. П-4441 *****
Ф. П-4442 *****
Ф. П-4443 *****
Ф. П-4444 Первинна організація КПУ колгоспу «Прикордонник», с. Ладинь, 33 

спр., 1958 – 1960, 1963 – 1983 рр.  ................................................................. 600
Ф. П-4445 **
Ф. П-4446 *****
Ф. П-4447 *****
Ф. П-4448 *****
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Ф. П-4449 *****
Ф. П-4450 **
Ф. П-4451 **
Ф. П-4452 *****
Ф. П-4453 **
Ф. П-4454 *****
Ф. П-4455 **
Ф. П-4456 **
Ф. П-4457 **
Ф. П-4458 *****
Ф. П-4459 Первинна організація КПУ Шацького промкомбінату, 32 спр., 1963 – 

1989 рр. ............................................................................................................ 605
Ф. П-4460 **
Ф. П-4461 *****
Ф. П-4462 **
Ф. П-4463 **
Ф. П-4464 *****
Ф. П-4465 *****
Ф. П-4466 *****
Ф. П-4467 *****
Ф. П-4468 *****
Ф. П-4469 Первинна організація КПУ редакції Любомльської райгазети «Радянське 

життя», 23 спр., 1962 – 1983 рр.  ................................................................... 614
Ф. П-4470 *****
Ф. П-4471 *****
Ф. П-4472 **
Ф. П-4473 Первинна організація КПУ Шацького лісгоспзагу та Шацького лісного 

технікуму, 36 спр., 1963 – 1989 рр.  ............................................................... 608
Ф. П-4474 Первинна організація КПУ Любомльського медичного училища, 10 спр., 

1964 – 1973 рр. ................................................................................................ 621
Ф. П-4475 *****
Ф. П-4476 Партійний комітет КПУ Рожищенського виробничого колгоспно-рад-

госпного управління, 336 спр., 1962 – 1964 рр.  .......................................... 583
Ф. П-4477 Первинна організація КПУ Вовнянського дитячого будинку, 6 спр., 1962 

– 1967 рр. ......................................................................................................... 589
Ф. П-4478 *****
Ф. П-4479 Первинна організація КПУ Рожищенського сирзаводу, 27 спр., 1963 

– 1986 рр. ......................................................................................................... 592
Ф. П-4480 *****
Ф. П-4481 **
Ф. П-4482 *****
Ф. П-4483 *****
Ф. П-4484 *****
Ф. П-4485 *****
Ф. П-4486 *****
Ф. П-4487 *****
Ф. П-4488 *****
Ф. П-4489 Первинна організація КПУ Торчинського заводу будматеріалів, 19 спр., 

1956 – 1964, 1966 – 1975 рр. .......................................................................... 592
Ф. П-4490 *****
Ф. П-4491 **
Ф. П-4492 *****
Ф. П-4493 *****
Ф. П-4494 *****
Ф. П-4495 *****
Ф. П-4496 *****
Ф. П-4497 *****
Ф. П-4498 *****
Ф. П-4499 *****
Ф. П-4500 *****
Ф. П-4501 *****
Ф. П-4502 *****
Ф. П-4503 **
Ф. П-4504 *****
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Ф. П-4505 *****
Ф. П-4506 *****
Ф. П-4507 *****
Ф. П-4508 *****
Ф. П-4509 *****
Ф. П-4510 *****
Ф. П-4511 *****
Ф. П-4512 Первинна організація КПУ Нововолинської швейної фабрики, 32 спр., 

1966 – 1983 рр. ................................................................................................ 623
Ф. П-4513 *****
Ф. П-4514 Первинна організація КПУ Нововолинського міського молокозаводу, 19 

спр., 1966 – 1983 рр.  ....................................................................................... 592
Ф. П-4515 *****
Ф. П-4516 *****
Ф. П-4517 ****
Ф. П-4518 Первинна організація КПУ Кульчинського силікатного заводу, 19 спр., 

1963 – 1981 рр. ................................................................................................ 591
Ф. П-4519 **
Ф. П-4520 Первинна організація КПУ Волинського обласного відділу у справах 

будівництва і архітектури, 5 спр., 1963 – 1967 рр.  ...................................... 587
Ф. П-4521 *****
Ф. П-4522 Первинна організація КПУ відділу капітального будівництва Волинсько-

го облвиконкому, 5 спр., 1963 – 1967 рр.  ..................................................... 587
Ф. П-4523 **
Ф. П-4524 *****
Ф. П-4525 *****
Ф. П-4526 *****
Ф. П-4527 Первинна організація КПУ Волинського обласного виробничого 

об’єднання «Сільгосптехніка», 43 спр., 1963 – 1985 рр.  ............................ 611
Ф. П-4528 *****
Ф. П-4529 *****
Ф. П-4530 Первинна організація КПУ Нововолинського електромеханічного техні-

куму, 40 спр., 1965 – 1989 рр.  ........................................................................ 616
Ф. П-4531 *****
Ф. П-4532 *****
Ф. П-4533 Первинна організація КПУ лінійного пункту міліції станції Луцьк 

Львівської залізниці, 14 спр., 1945 – 1947, 1957 – 1967 рр.  ....................... 620
Ф. П-4534 Первинна організація КП(б)У вагонного депо залізничної станції Луцьк, 

6 спр., 1947 – 1952 рр.  .................................................................................... 619
Ф. П-4535 *****
Ф. П-4536 Первинна організація КПУ Волинського обласного штабу цивільної обо-

рони, 13 спр., 1945, 1947 – 1959, 1960 – 1967 рр.  ....................................... 624
Ф. П-4537 Первинна організація КПУ Волинської обласної спілки кооперації ін-

валідів, 9 спр., 145 – 1953 рр.  ........................................................................ 615
Ф. П-4538 Первинна організація КП(б)У Волинського обласного управління у спра-

вах сільського і колгоспного будівництва, 7 спр., 1946 – 1952 рр.  ............ 619
Ф. П-4539 *****
Ф. П-4540 Первинна організація КПУ Рожищенських районних електромереж, 7 

спр., 1964 – 1970 рр.  ....................................................................................... 590
Ф. П-4541 *****
Ф. П-4542 *****
Ф. П-4543 *****
Ф. П-4544 **
Ф. П-4545 **
Ф. П-4546 **
Ф. П-4547 **
Ф. П-4548 **
Ф. П-4549 Ковельський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, 25 спр., 1963 – 

1964 рр. ............................................................................................................ 628
Ф. П-4550 Горохівський сільський виробничий комітет ЛКСМУ, 41 спр., 1963 – 

1964 рр. ............................................................................................................ 628
Ф. П-4551 Нововолинський міськком КПУ, 6651 спр., 1958 – 1991 рр.  ...................... 583
Ф. П-4552 *****
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Ф. П-4553 Первинна організація КПУ Нововолинської бавовнопрядильної фабри-
ки, 55 спр., 1965 – 1989 рр. ............................................................................ 622

Ф. П-4554 *****
Ф. П-4555 *****
Ф. П-4556 Первинна організація КПУ колгоспу «Радянська Україна», с. Велика Яб-

лунька, 6 спр., 1955 – 1960 рр.  ...................................................................... 597
Ф. П-4557 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Кукли, 31 спр., 1954 

– 1961, 1965 – 1981 рр. ................................................................................... 600
Ф. П-4558 Первинна організація КПУ колгоспу імені Кірова, с. Карасин, 6 спр., 

1955, 1957 – 1958, 1960 – 1961 рр. ................................................................ 600
Ф. П-4559 *****
Ф. П-4560 Первинна організація КПУ Маневицької центральної районної лікарні, 

36 спр., 1954 – 1955, 1958 – 1961, 1965 – 1987 рр.  ...................................... 608
Ф. П-4561 **
Ф. П-4562 *****
Ф. П-4563 *****
Ф. П-4564 *****
Ф. П-4565 Первинна організація КПУ Маневицької меблевої фабрики, 26 спр., 1955 

– 1963, 1965 – 1981 рр. ................................................................................... 622
Ф. П-4566 Первинна організація КПУ Маневицького районного міжколгоспного 

об’єднання по будівництву, 17 спр., 1960 – 1961, 1965, 1968 – 1981 рр.  .. 610
Ф. П-4567 Первинна організація КПУ Рожищенської ПМК-4 «Волиньспецбудмон-

таж», 12 спр., 1971 – 1981 рр.  ....................................................................... 603
Ф. П-4568 *****
Ф. П-4569 Первинна організація КПУ Маневицького районного відділу культури, 

27 спр., 1953 – 1962, 1965 – 1981 рр.  ............................................................ 588
Ф. П-4570 Первинна організація КПУ Нововолинського виробничого об’єднання 

«Оснастка», 48 спр., 1975 – 1989 рр.  ............................................................ 610
Ф. П-4571 Первинна організація КПУ Ковельської фабрики індивідуального по-

шиття та ремонту одягу, 13 спр., 1969 – 1981 рр.  ....................................... 622
Ф. П-4572 Первинна організація КПУ Ковельської фабрики індивідуального по-

шиття та ремонту взуття, 12 спр., 1970 – 1981 рр.  ...................................... 622
Ф. П-4573 Первинна організація КПУ Луцького районного відділу культури, 12 

спр., 1970 – 1981 рр.  ....................................................................................... 588
Ф. П-4574 Первинна організація КПУ Луцької державної племінної станції, 8 спр., 

1969 – 1975 рр. ................................................................................................ 615
Ф. П-4575 Первинна організація КПУ Горохівського комбінату побутового обслуго-

вування населення, 17 спр., 1970 – 1981 рр.  ................................................ 605
Ф. П-4576 Первинна організація КПУ Горохівської райспоживспілки, 38 спр., 1970 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 615
Ф. П-4577 Первинна організація КПУ Ківерцівського районного відділу народної 

освіти, 5 спр., 1971 – 1975 рр.  ....................................................................... 588
Ф. П-4578 Первинна організація КПУ Цуманського деревообробного комбінату, 26 

спр., 1964 – 1965, 1967 – 1985, 1987 рр.  ....................................................... 604
Ф. П-4579 Первинна організація КПУ Олицького комбінату побутового обслугову-

вання населення, 19 спр., 1969 – 1987 рр.  ................................................... 605
Ф. П-4580 Первинна організація КПУ колгоспу імені Щорса, с. Судче, 36 спр., 1952 

– 1962, 1965 – 1981 рр. ................................................................................... 599
Ф. П-4581 Комітет ЛКСМУ Нововолинської бавовнопрядильної фабрики, 82 спр., 

1975 – 1991 рр. ................................................................................................ 629
Ф. П-4582 Комітет ЛКСМУ Волинського обласного будівельно-монтажного комбі-

нату «Волиньпромбуд», 92 спр., 1972 – 1990 рр.  ........................................ 629
Ф. П-4583 Первинна організація КПУ Люблинецького заводу залізобетонних ви-

робів, 26 спр., 1974 – 1989 рр.  ....................................................................... 591
Ф. П-4584 Первинна організація КПУ Ковельського хлібокомбінату, 11 спр., 1973 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 606
Ф. П-4585 Первинна організація КПУ Ковельського винного заводу, 17 спр., 1970 

– 1981 рр. ......................................................................................................... 591
Ф. П-4586 Комітет ЛКСМУ Луцького автомобільного заводу, 147 спр., 1972 – 

1987 рр. ............................................................................................................ 629
Ф. П-4587 Первинна організація КПУ колгоспу імені Свердлова, с. Озеро, 13 спр., 

1975 – 1981 рр. ................................................................................................ 596
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Ф. П-4588 Первинна організація КПУ Луцького міського житлово-експлуатаційно-
го об’єднання, 9 спр., 1973 – 1981 рр.  .......................................................... 609

Ф. П-4589 Первинна організація КПУ Луцького тролейбусного управління, 39 спр., 
1972 – 1987 рр. ................................................................................................ 618

Ф. П-4590 Первинна організація КПУ Волинського відділу республіканського про-
ектного інституту «Укржитлоремпроект», 9 спр., 1973 – 1981 рр.  ........... 592

Ф. П-4591 Первинна організація КПУ ПМК-101 тресту «Волиньводбуд», 14 спр., 
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Ф. П-4592 Первинна організація КПУ Луцької телеграфно-телефонної станції, 30 
спр., 1970 – 1986 рр.  ....................................................................................... 615

Ф. П-4593 Первинна організація КПУ Луцького відділення державного інституту 
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Ф. П-4594 Первинна організація КПУ будівельно-монтажного тресту «Волиньсіль-
буд», 15 спр., 1973 – 1981 рр.  ........................................................................ 617

Ф. П-4595 Первинна організація КПУ Волинського обласного підприємства тепло-
вих мереж, 9 спр., 1979 – 1986 рр.  ................................................................ 612

Ф. П-4596 Первинна організація КПУ виробничого управління водопровідно-ка-
налізаційного господарства «Волиньводоканал», 11 спр., 1975 – 1981 рр. 609

Ф. П-4597 Первинна організація КПУ Волинської обласної психлікарні, 9 спр., 1973 
– 1981 рр. ......................................................................................................... 607

Ф. П-4598 Первинна організація КПУ Волинської обласної фабрики індпошиву і 
ремонту взуття «Ремвзуття», 9 спр., 1973 – 1981 рр.  .................................. 622

Ф. П-4599 Первинна організація КПУ 28-го Державного підшипникового заводу, 52 
спр., 1974 – 1987 рр.  ....................................................................................... 591

Ф. П-4600 Первинна організація КПУ Луцького шовкового комбінату імені 60-річчя 
Радянської України, 173 спр., 1975 – 1987 рр.  ............................................. 604

Ф. П-4601 Первинна організація КПУ Луцького комбінату побутового обслугову-
вання населення, 17 спр., 1973 – 1981 рр.  ................................................... 605

Ф. П-4602 Первинна організація КПУ Волинського спеціалізованого будівель-
но-монтажного тресту «Волиньспецсільгоспмонтаж», 9 спр., 1975 – 
1981 рр. ............................................................................................................ 617

Ф. П-4603 Первинна організація КПУ Рожищенського заводу залізобетонних ви-
робів, 8 спр., 1974 – 1981 рр.  ......................................................................... 592

Ф. П-4604 Первинна організація КПУ виконкому Сенкевичівської селищної Ради 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Територія сучасної Волинської області в давні часи була заселена ста-
роруськими племенами: дулібами, бужанами, волинянами. В Х – ХІ століттях 
Волинські землі були об’єднані під владою київських князів. В ХІІ столітті, в 
період міжусобиць і розпаду Київської Русі на ряд князівств, відокремилась 
і Волинь. В кінці ХІІ – першій половині ХІІІ століть вона входила до скла-
ду Галицько-Волинського князівства, а з його послабленням, викликаним та-
таро-монгольською навалою, на Волинських землях утворилося два удільних 
князівства: Луцьке і Володимирське.

У ХІІІ – ХІV століттях Волинь була завойована Литвою, а в ХV столітті 
після довготривалої боротьби підпала під владу польської шляхти і магнатів.

Після Люблінської унії 1569 р. Правобережну Україну розділили на ряд 
воєводств. У тому числі було утворене Волинське воєводство, до якого входили 
Володимирський, Кременецький і Луцький повіти. Любомльське і Ратненське 
староства, розташовані на північному заході Волині, в ХV – ХVIII століттях 
належали до Холмської землі.

В результаті другого поділу Польщі в 1793 р. східна частина Волині 
ввійшла до складу Росії і в адміністративно-територіальному поділі була вклю-
чена в Ізяславське намісництво.

Після третього поділу Польщі в 1796 р. всі Волинські землі відійшли до 
Росії і було створене окреме Волинське намісництво.

12 грудня 1796 р. намісництва були ліквідовані і на Правобережній Ук-
раїні було створено три губернії: Київську, Подільську і Волинську. Центром 
Волинської губернії стало м. Житомир. Губернія ділилась на повіти, а повіти 
– на волості. Їх кількість у губернії протягом існування Російської імперії не 
була сталою.

На території сучасної Волинської області було три повіти: Володимир-
Волинський, Ковельський і Луцький. Цей поділ залишався без змін до 1921 р.

Згідно з Ризьким мирним договором 1921 р. західна частина колишньої 
Волинської губернії залишалась у складі Польщі. Тут створили Волинське воє-
водство з центром у м. Луцьку. Територія воєводства спочатку була поділена на 
9 повітів: Володимир-Волинський, Горохівський, Дубнівський, Ковельський, 
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Кременецький, Луцький, Любомльський, Острозький, Ровенський. Північна час-
тина нинішньої області (Камінь-Каширський повіт) ввійшла до складу Полісь-
кого воєводства. В 1924 р. у Волинському воєводстві створили Здолбунівський 
і Костопольський повіти. В 1925 р. був ліквідований Острозький повіт з приєд-
нанням його до Здолбунівського повіту. В 1930 р. був виділений із Поліського 
і увійшов до складу Волинського воєводства Сарненський повіт. Повіти в ад-
міністративно-територіальному відношенні поділялись на гміни.

Значні зміни в поділі Волині відбулися після вересня 1939 року. Ста-
рий адміністративно-територіальний устрій був ліквідований як такий, що не 
відповідав завданням економічного розвитку, спеціалізації господарства, роз-
міщенню населення та історичним особливостям місцевостей.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. було ство-
рено Волинську область з колишніх Володимир-Волинського, Горохівського, 
Камінь-Каширського, Ковельського, Луцького і Любомльського повітів.

У кінці січня 1940 року був проведений районний поділ Волинської об-
ласті і створено 30 районів: Берестечківський, Вербський, Володимир-Волин-
ський, Голобський, Головнянський, Горохівський, Заболоттівський, Камінь-Ка-
ширський, Ківерцівський, Ковельський, Колківський, Локачинський, Луцький, 
Любешівський, Любомльський, Маневицький, Мацеївський, Озютичівський, 
Олицький, Піддубцівський, Порицький, Ратнівський, Рожищенський, Седли-
щанський, Сенкевичівський, Торчинський, Турійський, Устилузький, Цумансь-
кий, Шацький. 11 листопада 1940 р. Піддубцівський район був перейменова-
ний на Теремнівський з перенесенням райцентру в Теремно.

В липні 1941 р. Волинь була окупована нацистськими військами. Гіт-
лерівці скасували радянський адміністративно-територіальний поділ. У Луць-
ку був утворений генерал-комісаріат Волині і Поділля, а територію Волинської 
області було поділено на 6 округів:

 Володимир-Волинський (Володимир-Волинський, Вербський, Пориць-
кий і Устилузький райони);

Горохівський (Берестечківський, Горохівський, Локачинський і Озюти-
чівський райони);

Камінь-Каширський (Камінь-Каширський, Любешівський райони);
Ковельський (Голобський, Заболоттівський, Ковельський, Маневицький, 

Мацеївський, Ратнівський, Седлищанський, Турійський райони);
Луцький (Ківерцівський, Колківський, Луцький, Олицький, Теремнівсь-

кий, Рожищенський, Сенкевичівський, Торчинський і Цуманський райони);
Любомльський (Головнянський, Любомльський і Шацький райони).
Влітку 1944 р. після звільнення Волинської області від нацистських оку-

пантів відновлено довоєнний адміністративно-територіальний поділ. 
У наступні роки відбувалося перейменування та укрупнення районів. 

У червні 1946 р. Вербський район перейменували на Оваднівський, Озюти-
чівський – на Затурцівський, Порицький – на Іваничівський, Седлищанський 
– на Старовижівський з перенесенням районних центрів у відповідні населені 
пункти, а Мацеївський район був перейменований на Луківський у зв’язку з 
відновленням історичної назви райцентру.
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Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 січня 1957 р. були 
ліквідовані: Затурцівський район з передачею його території до складу Лока-
чинського і Торчинського районів; Олицький район з передачею його території 
до Цуманського району і Устилузький район з передачею його території до Во-
лодимир-Волинського і Любомльського районів.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 14 червня 1958 р. був ліквідо-
ваний Теремнівський район з передачею його території до складу Луцького і 
Цуманського районів.

У вересні 1958 р. ліквідували Оваднівський район (увійшов до складу 
Володимир-Волинського району), а Іваничівський район перейменували на 
Нововолинський з перенесенням райцентру в м. Нововолинськ.

У зв’язку з укрупненням районів відповідно до Указу Президії Верховної 
Ради УРСР від 21 січня 1959 р. були ліквідовані такі райони з передачею їх 
територій до сусідніх районів: Голобський (до Ковельського і Маневицького 
районів); Головнянський (до Любомльського і Шацького районів); Заболот-
тівський (до Ратнівського і Старовижівського районів); Сенкевичівський (до 
Горохівського і Торчинського районів).

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 вересня 1959 р. 
були ліквідовані Берестечківський (увійшов до складу Горохівського) і Луківсь-
кий (увійшов до складу Ковельського, Старовижівського і Турійського) райони 
області.

Найбільш значні зміни в адміністративно-територіальному поділі відбу-
лися у зв’язку з Указом Президії Верховної Ради УРСР ˝Про укрупнення сіль-
ських районів області˝ від 30 грудня 1962 р. Згідно з цим Указом ліквідовано 
такі райони Волинської області: Колківський, Локачинський, Луцький, Лю-
бешівський, Маневицький, Нововолинський, Ратнівський, Старовижівський, 
Торчинський, Турійський, Цуманський, Шацький. Сільські райони укрупнені 
до розмірів виробничих колгоспно-радгоспних управлінь, і замість існуючих 
раніше в області були створені такі райони:

1. Володимир-Волинський район (центр – м. Володимир-Волинський) 
у складі міст Володимир-Волинський і Устилуг, селищ міського типу Іваничі і 
Локачі, сільрад Володимир-Волинського району та Війницької, Дорогиничівсь-
кої, Кисилинської, Луковичівської, Марковичівської, Твориничівської і Холо-
пичівської – Локачинського району, Бужанківської, Грибовицької, Грядівської, 
Древинівської, Заболотцівської, Заставненської, Литовезької, Лудинської, Мен-
чичівської, Мовниківської, Поромівської, Рогожанівської і Старолішнянської – 
Нововолинського району, Маковичівської і Мокрецької – Турійського району.

2. Горохівський район (центр м. Горохів) у складі міст Берестечко і Го-
рохів, селищ міського типу Мар’янівка і Сенкевичівка, сільрад Горохівсько-
го району та Бубнівської, Конюхівської, Кутівської, Свинюхівської і Староза-
горівської – Локачинського району, Лаврівської, Несвічівської, Радомишльської 
і Чаруківської – Луцького району, Жашковичівської, Завидівської, Милятинсь-
кої, Павлівської, Переславичівської, Радовичівської і Риковичівської – Новово-
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линського району, Бережанківської, Воютинської і Скірченської – Торчинсько-
го району.

3. Камінь-Каширський район (центр – м. Камінь-Каширський) у 
складі міста Камінь-Каширський, селищ міського типу Заболоття, Любешів і 
Ратне, сільрад Камінь-Каширського, Любешівського і Ратнівського районів та 
Глухівської і Синівської Старовижівського району.

4. Ківерцівський район (центр – м. Ківерці) у складі міста Ківерці, се-
лищ міського типу Колки, Маневичі, Олика і Цумань, сільрад Ківерцівського, 
Колківського і Цуманського районів, Лищенської, Підгайцівської, Піддубцівсь-
кої і Романівської – Луцького району, Великоведмезької, Великояблуньківської, 
Карасинської, Костюхнівської, Куклинської, Лишнівської, Лісівської, Новоруд-
ської, Троянівської і Цмінівської – Маневицького району.

5. Ковельський район (центр – м. Ковель) у складі міста Ковель, се-
лища міського типу Турійськ, сільрад Білашівської, Білинської, Грабівської, 
Довгоносівської, Доротищенської, Дрозднівської, Дубівської, Журавлинської, 
Зарічанської, Колодяжненської, Любитівської, Мощенської, Облапської, Радо-
шинської, Солов’ївської, Старокошарівської і Уховецької – Ковельського райо-
ну, Козлиничівської, Ломачанківської, Озерненської, Пісочненської, Поворської 
і Ситовичівської – Маневицького району, Мизівської, Сереховичівської і Смі-
динської – Старовижівського району, Боблівської, Клюської, Кульчинської, 
Купичівської, Миляновичівської, Новодвірської, Ружинської, Соловичівської і 
Туличівської – Турійського району.

6. Любомльський район (центр – м. Любомль) у складі міста Любомль, 
селищ міського типу Головне, Луків, Стара Вижівка і Шацьк, сільрад Лю-
бомльського і Шацького районів, Буцинської, Дубечненської, Кримненської, 
Любохинівської, Нововижвівської, Пісочненської, Руднянської, Седлищенсь-
кої і Старогутівської – Старовижівського району, Перевалівської – Турійського 
району.

7. Рожищенський район (центр – смт Рожище) у складі селищ місь-
кого типу Голоби, Рожище, Торчин, сільрад Рожищенського району, Велиць-
кої, Мельницької, Новомосирської, Підрізької і Поповичівської – Ковельського 
району, Баївської, Боголюбської, Боратинської, Заборольської, Коршовецької, 
Милушівської, Ратнівської і Сирниківської – Луцького району, Береської, Бу-
янівської, Городинівської, Затурцівської, Одерадівської, Садівської, Семе-
ринської, Хорохоринської, Шепельської – Торчинського району.

Згодом надмірне укрупнення районів було визнане недоцільним і Пре-
зидія Верховної Ради УРСР Указом ˝Про внесення змін в адміністративне 
районування Української РСР˝ від 4 січня 1965 року по Волинській області 
затвердила такі райони:
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1. Володимир-Волинський район (центр – м. Володимир-Волинський) 
у складі Володимир-Волинської та Устилузької міських рад і сільрад Володи-
мир-Волинського району: Березовичівської, Білинської, Бубнівської, Бужан-
ківської, Грибовицької, Грядівської, Заболотцівської, Зарічанської, Зимнівської, 
Льотничівської, Менчичівської, Микитичівської, Мовниківської, Оваднівської, 
Поромівської, П’ятиднівської, Старолішнянської, Стенжаричівської, Хмелів-
ківської та Хобултівської.

2. Горохівський район (центр – м. Горохів) у складі Берестечківської 
та Горохівської міських рад, селищних рад Мар’янівської і Сенкевичівської та 
сільрад Горохівського району: Бережанківської, Борочичівської, Бранівської, 
Бужанівської, Вільхівської, Воютинської, Галичанської, Журавниківської, Зви-
няченської, Квасівської, Лобачівської, Мервинської, Мирненської, Мирківської, 
Мислинської, Несвічівської, Перемильської, Печихвостівської, Підберезівсь-
кої, Пісківської, Пустомитівської, Рачинської, Скірченської, Скобелківської, 
Смолявської, Угринівської, Холонівської та Чаруківської.

3. Камінь-Каширський район (центр – м. Камінь-Каширський) в складі 
Камінь-Каширської міської ради і сільрад Камінь-Каширського району: Боров-
ненської, Броницької, Бузаківської, Великообзирської, Велимченської, Вер-
хівської, Видричівської, Грудківської, Датинської, Добренської, Заліської, Ка-
расинської, Качинської, Личинської, Мельнико-Мостищенської, Нуйнівської, 
Полицівської, Раково-Ліської, Сошичненської, Хотешівської та Черченської.

4. Ківерцівський район (центр – м. Ківерці) у складі Ківерцівської місь-
кої ради, Олицької та Цуманської селищних рад і сільських рад Ківерцівського 
району: Берестянської, Борохівської, Грем’яченської, Дернівської, Дідичівської, 
Дубищенської, Жидичинської, Жорнищенської, Журавичівської, Завітненської, 
Звірівської, Липинської, Лищенської, Макаревичівської, Озерської, Озерцівсь-
кої, Підгайцівської, Піддубцівської, Покащівської, Прилуцької, Романівської, 
Сильненської, Сокиричівської, Суської, Тростянецької та Хорлупівської.

5. Ковельський район (центр – м. Ковель) у складі Ковельської міської 
ради, Білинської, Довгоносівської, Доротищенської, Дрозднівської, Дубівської, 
Журавлинської, Зарічанської, Козлиничівської, Колодяжненської, Ломачан-
ківської, Любитівської, Мизівської, Мощенської, Облапської, Пісочненської, 
Поворської, Радошинської, Сереховичівської, Ситовичівської, Смідинської, 
Солов’ївської, Старокошарівської та Уховецької сільрад Ковельського району; 
Голобської селищної ради і Велицької, Літогощенської, Мельницької, Новомо-
сирської, Підрізької та Поповичівської сільрад Рожищенського району.

6. Локачинський район (центр – смт Локачі) у складі Іваничівської  та 
Локачинської селищних рад, Війницької, Дорогиничівської, Древинівської, 
Жашковичівської, Кисилинської, Луковичівської, Марковичівської, Павлівсь-
кої, Радовичівської, Холопичівської сільрад Володимир-Волинського району; 
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Бубнівської, Завидівської, Колпитівської, Милятинської, Переславичівської, 
Привітненської, Риковичівської, Старозагорівської, Твориничівської, Шель-
вівської сільрад Горохівського району; Береської, Затурцівської, Садівської, 
Семеринської та Хорохоринської сільрад Рожищенського району.

7. Любешівський район (центр – смт Любешів) у складі Любешівської 
селищної ради, Березичівської, Бірківської, Великоглушанської, Ветлівської, 
Видертської, Ворокомлівської, Горківської, Деревківської, Дольської, Залаз-
зівської, Зарудчівської, Люб’язівської, Малоглушанської, Пнівненської, Седли-
щенської, Тоболівської та Цирської сільрад Камінь-Каширського району.

8. Любомльський район (центр – м. Любомль) у складі Любомльської 
міської ради, Головнянської та Шацької селищних рад і сільрад Любомльсь-
кого району: Вишнівської, Городненської, Гущанської, Забузької, Запільсь-
кої, Згоранської, Куснищанської, Нудиженської, Олеської, Підгородненської, 
Піщанської, Полапівської, Почапівської, Прип’ятської, Пульмівської, Раде-
хівської, Римачівської, Ровенської, Ростанської, Руднянської, Світязької, Хво-
ростівської, Черемошноволянської та Штунської.

9. Маневицький район (центр – смт Маневичі) у складі Колківської та 
Маневицької селищних рад і Боровичівської, Будківської, Великоведмезької, 
Великоосницької, Гораймівської, Граддівської, Калинівської, Карасинської, 
Комарівської, Копиллівської, Костюхнівської, Куклинської, Куликовичівської, 
Лишнівської, Лісівської, Нічогівської, Новорудської, Прилісненської, Старосіль-
ської, Старочорторийської, Троянівської, Холоневичівської, Цмінівської, Четвер-
тнянської, Черевахівської та Чорнижівської сільрад Ківерцівського району.

10. Ратнівський район (центр – смт Ратне) у складі Заболоттівської та 
Ратнівської селищних рад і Видраницької, Глухівської, Горниківської, Гутянсь-
кої, Жиричівської, Забродівської, Залухівської, Замшанівської, Здомишель-
ської, Кортеліської, Поступельської, Річицької, Самарівської, Турської, Щед-
рогірської сільрад Камінь-Каширського району; Старовижівської селищної 
ради і Буцинської, Нововижівської, Підсинівської, Поліської, Седлищенської 
та Синівської сільрад Ковельського району; Дубечненської, Кримненської, Лю-
бохинівської та Старогутівської сільрад Любомльського району.

11. Рожищенський район (центр – смт Рожище) у складі Рожищенської 
та Торчинської селищних рад і Баївської, Березолупської, Боратинської, Бу-
янівської, Вітонізької, Вічинівської, Городинівської, Доросинівської, Забороль-
ської, Іванчицівської, Копачівської, Коршовецької, Лаврівської, Любченської, 
Милушівської, Мильської, Навізької, Носачевичівської, Одерадівської, Пере-
співської, Першотравневої, Пожарківської, Радомишльської, Ратнівської, Руд-
ко-Козинської, Руднянської, Сирниківської, Сокільської, Топільненської, Ше-
пельської та Щуринської сільрад Рожищенського району; Луківської сільради 
Ківерцівського району.
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12. Турійський район (центр – смт Турійськ) у складі Турійської се-
лищної ради і Білашівської, Боблівської, Клюської, Кульчинської, Купичівсь-
кої, Маковичівської, Миляновичівської, Новодвірської, Озерянської, Ружинсь-
кої, Соловичівської та Туличівської сільрад Ковельського району; Гайківської, 
Мокрецької та Овлочинської сільрад Володимир-Волинського району; Луківсь-
кої селищної ради і Новосілківської та Перевалівської сільрад Любомльського 
району.

Залишено такі міста обласного підпорядкування: Луцьк із смт Вересне-
ве; Ковель; Нововолинськ із смт Жовтневе.

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року було ство-
рено ще 3 райони:

1. Іваничівський район (центр – смт Іваничі) у складі Іваничівської се-
лищної ради і Древинівської, Жашковичівської, Завидівської, Луковичівської, 
Милятинської, Павлівської, Переславичівської, Радовичівської та Риковичівсь-
кої сільрад Локачинського району; Бужанківської, Грибовицької, Грядівської, 
Заболотцівської, Литовезької, Менчичівської, Мовниківської, Поромівської та 
Старолішнянської сільрад Володимир-Волинського району.

2. Луцький район (центр – м. Луцьк) у складі Воютинської, Несвічівсь-
кої та Чаруківської сільрад Горохівського району; Липинської, Лищенської, 
Підгайцівської, Піддубцівської, Романівської сільрад Ківерцівського району; 
Садівської, Хорохоринської сільрад Локачинського району; Торчинської селищ-
ної ради, Баївської, Боратинської, Буянівської, Заборольської, Коршовецької, 
Лаврівської, Милушівської, Одерадівської, Першотравневої, Радомишльської, 
Ратнівської, Сирниківської та Шепельської сільрад Рожищенського району.

3. Старовижівський район (центр – смт Стара Вижівка) у складі Старо-
вижівської селищної ради, Буцинської, Глухівської, Дубечненської, Кримненсь-
кої, Любохинівської, Нововижівської, Підсинівської, Поліської, Седлищенсь-
кої, Синівської сільрад Ратнівського району; Журавлинської, Мизівської, 
Сереховичівської, Смідинської та Солов’ївської сільрад Ковельського району; 
Руднянської та Старогутівської сільрад Любомльського району.

Указом Президії Верховної Ради України від 3 лютого 1993 року утво-
рено Шацький район (центр – смт Шацьк) у складі Шацької селищної ради, 
Грабівської, Піщанської, Прип’ятської, Пулемецької, Пульмівської, Ростансь-
кої, Самійличівської, Світязької сільрад Любомльського району. 

За період існування  Волинської області з грудня 1939 року по 1999 
рік рішеннями обласного органу влади ряд населених пунктів віднесено до 
категорій міст обласного, районного підпорядкування, селищ міського типу, 
об’єднано, ліквідовано, взято на облік, перейменовано. Частині населених пун-
ктів відновлено історичні назви.
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Станом на січень 2000 р. до Волинської області входять: м. Луцьк – об-
ласний центр; Володимир-Волинський, Ковель, Нововолинськ – міста облас-
ного підпорядкування; Берестечко, Горохів, Камінь-Каширський, Ківерці, Лю-
бомль, Рожище, Устилуг – міста районного підпорядкування; Голоби, Головне, 
Дубище, Жовтневе, Заболоття, Іваничі, Колки, Локачі, Луків, Любешів, Мане-
вичі, Мар’янівка, Олика, Ратне, Рокині, Сенкевичівка, Стара Вижівка, Торчин, 
Турійськ, Цумань, Шацьк – селища міського типу та 16 районів.
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А
Алмазов О. 201
Андрєєв 367, 384, 737
Андрій див. Свердлов Я. М.
Ариванюк І. І. 693
Артюхін 700

Б
Багіньський Сатурнін 116
Багриновський Казімеж 116
Бажан М. 686
Байдуков О. В. 663
Балабуха Ф. О. 663
Баран Ярина 696
Баранов В. К. 692
Батюшков П. М. 701
Башняк В. В. 694
Беднарський Стефан 116
Белінський В. Г. 376
Бенедикт ХІV, Папа Римський 202
Бенедикт ХV, Папа Римський 202
Березанська С.С. 675
Берія 368, 381
Білецький Б. 201
Біліньський Зиґмунт 116
Богачук О. Т. 664, 667, 700
Богдановський Сергіуш 115
Божидарнік В. В. 664
Бойко Максим 696, 697
Бойко Степан 364, 595
Борис В. М. 569
Бринський А. П. 508
Брусилов О. О. 28
Будьонний С. М. 363, 368, 370, 375, 

377, 383, 385, 388, 389
Булганін М. О. 366, 387, 388, 391
Бурчак Нестор 700

В
Варава Теодор 698
Васюта 388, 596
Ватутін М. Ф. 369, 370 – 372, 374, 377, 

381, 383, 388, 390, 593, 596, 599, 
601

Вашурин П. С. 692
Ващук Катерина 700
Вдзєнконьський Антоній 117
Веремейчик Олександр 698
Висоцький Мечислав 117
Вишенський Іван 383, 390
Вишинський 377
Вінграновський М. 667
Вірний В. М. 465, 700
Вірченко Ніна 691
Власовський Іван 178, 201
Войтюк М. І. 665, 700
Волков М. І. 692
Волошин Іван 186
Ворошилов К. Є. 364, 365, 368, 371, 

376, 377, 379, 383, 385, 388, 389, 
593, 600

Врангель П. М. 84, 126

Г
Гаврилюк О. 667
Гагарін Юрій 368
Газін В. П. 508
Галан Ярослав 178, 496, 630, 667, 695
Галацінський Анджей 117
Гарлінська А. Є. 666
Гевелюк М. П. 666
Геєк Ф. Ф. 31
Гей В. С. 539, 666, 667, 671
Герасимчук В. Г. 667, 668
Гжицький С. З. 491

Іменний покажчик



878

Державний архів Волинської області

Глікліх Мойсей 108, 179
Гнатюк Іван 691
Гнатюк Спиридон 508
Говдій С. Д. 668, 680
Гоголь М. В. 683
Годлевський Броніслав 117
Голіцин М. М. 52
Головерса О. 648
Головко А. В. (псевд. Сірома Андрій) 

667
Гончар Олесь 671, 690, 700
Горик Н. 539
Горновський Антоній 117
Городецький Адольф 117
Горький Максим див. Пєшков О. М. 

365, 379, 380, 381, 385, 390, 598, 
602, 686

Гоффман Я. 201
Гричишніков В. І. 694
Гулевич Кароль 117
Гуменюк Н. П. 694
Гуртовий Григорій 688, 700

Д
Даль Лазар 83
Данилевський Ф. С. 692
Данилюк В. О. 694
Демочані Д. М. 37
Денікін А. І. 84
Дземідко Юзеф 117
Дзержинський Ф. Е. 364, 366, 368, 369, 

371, 380, 385, 392, 584, 593 – 597, 
602

Димитров 593
Діонісій, митрополит 201
Драгоманов 554
Дрогон Юзеф 117

Ж
Жданов А. О. 363, 364, 366, 367, 371, 

372, 374, 378, 384, 386, 388, 389, 
597, 598, 600, 602

Жизновський Іполит 117
Жиляков 594
Жонжевський Іґнацій 117

З
Загурський Юзеф 115
Засадко І. 648
Заславський 203
Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґ-

мунт 117

І
Іздебський Владислав 117
Іліньський Чеслав 117
Ісаєва Н. М. 686
Ісаєвич Ярослав 688

К
Каганович Л. М. 365, 367, 369, 376, 

379, 387, 389, 597
Кажан Г. В. 694
Калінін М. І. 366, 369, 371, 374 – 376, 

382, 383, 385, 593 – 599, 601
Канішевський Г. М. 669
Карл Маркс 366, 369, 370, 373, 376, 

380, 381, 384, 669, 678, 697
Кисельов П. Д. 23
Кіров С. М. (Костріков) 364, 366 – 

368, 370, 372 – 374, 377, 381, 383, 
385, 391, 594 – 597, 599 – 601, 
603, 666, 695

Климов А. П. 669
Климук 700
Книшик Катерина 698
Кожан М. М. 670
Козицький Сергій 185
Коленко А. М. 49, 173
Коленко О. 48
Коллонтай Г. 177
Коніщук М. П. 379, 388
Конопницька Марія 181
Корбут С. 554
Коротич Віталій 690
Коротченко П. С. 375
Корсак І. Ф. 694
Корчев М. С. 694
Кос-Анатольський А. Й. 667, 700
Косач О. П. (псевд. Пчілка Олена)
Косач Ю. М. 690, 695, 700
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Косач-Квітка Л. П. (псевд. Леся Ук-
раїнка)

Космодем’янська Зоя 375
Кость Волиняка див. Мандзюк Ф. Г. 

694
Костюшко Тадеуш 176, 192
Котляревський І. П. 686
Котовський Г. І. 377, 386, 390, 594, 

595, 597, 600, 603
Кравчук Л. М. 690
Крижанівський В. 188
Кримський А. Ю. 495, 629, 667, 685, 

688
Криштальський А. А. 694
Крупська Н. К. 364, 383, 384, 386, 387, 

595, 601, 603
Куделя Микола 677, 688, 690
Кузьменко В. І. 695
Куйбишев В. В. 366, 367, 370 – 372, 

376, 380, 595, 597, 603
Куліковський Оскар 118
Куліш П. О. 48
Кутузов М. І. 364, 386, 371, 380, 597 

– 599
Кухтюк А. А. 695
Кучер М. П. 675
Кучма Леонід 688, 700

Л
Левицький Модест 116, 178, 185, 201, 

695
Левінський Стефан Луцький уніатсь-

кий єпископ 53
Левчанівська І. О. 695, 700
Лежанська Л. Я. 667, 671
Ленін В. І. 363, 365, 367, 369, 371, 372, 

375, 380 – 382, 387, 388, 390, 489, 
593 – 601, 603, 698

Лисенко Микола 667, 700
Леся Українка див. Косач-Квітка Л. П. 

198, 178, 179, 197, 198, 201, 202, 
365, 371, 373, 374, 380, 381, 383, 
386, 387, 390 – 392, 469 – 473, 475, 
476, 478, 479, 481 – 483, 487, 488, 
489 – 491, 508, 509, 527, 537, 539, 

546, 579, 593, 594, 596 – 598, 601, 
630, 648, 667, 670, 671, 676, 677, 
679, 681, 683, 684, 685, 688, 690, 
695, 697, 700

Лімановський Тадеуш 118
Лобанов М. О. 677
Лук’янов 372
Луценко Д. 667
Любарт 105, 108, 145
Любомирський 203

М
Макар Ю. І. 671
Малєнков Г. М. 665, 367
Малиновський Р. Я. 365, 370
Малинський 203
Малімон І.С. 672
Малановський Вацлав 118
Мандзюк Ф. Г. (псевд. Кость Волиня-

ка) 
Мареничі, тріо 531
Мартиненко М. 700
Мартинович Едмунд 118
Мартинюк 382, 597
Маслов М. 201
Матросов Олександр 363, 365, 384, 

594
Мах Петро 667
Микола І 17, 28, 53, 56
Миронченко А. Н. 695
Михайлюк О. Г. 673, 687, 700
Мікоян А. І. 365, 385
Місевич К. 116
Мічурін І. В. 363, 365, 366, 371, 374, 

377, 384, 594, 595, 598 – 601, 603
Мовчан А. І. 569
Могила Петро 108, 185, 200, 201, 206
Молотов В. М. (Скрябін) 372, 377, 

389
Мосьціцький Іґнацій 67

Н
Неруда П. 595
Нитченко Дмитро 667
Новицький Степан 698
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О
Оксенюк Р. Н. 674
Олександр 202
Олександр І 28, 56
Олександр ІІ 26, 28
Олійник Борис 671, 700
Онуфрійчук М. А. 648
Орджонікідзе Г. К. (псевд. Серго) 387, 

593
Островський Г. С. 663
Островський М. О. 380, 595
Охріменко Г. В. 675, 676
Ошуркевич О. Ф. 676, 677

П
Павленко Г. І. 695
Павличко Дмитро 686
Павло І 28, 35
Панасюк О. С. 695
Пархоменко 364, 367, 370, 372, 383, 

594, 596, 598, 599, 603
Певна Ніна 201
Певний Микола 201
Певний Петро 185, 201, 206
Петлюра Симон 83, 116, 126, 127, 134, 

185, 201, 554
Петриківський Євген 178
Петровський Г. І. 677, 678
Пєрацький Броніслав 81
Пєшков О. М. (псевд. Горький Мак-

сим)
Пій VІІ, Папа Римський 202
Пій ХІ, Папа Римський 201, 207
Пілсудський Юзеф 185, 191, 193
Понцет С. 165
Полікарп (світське ім’я та прізвище 

Сікорський Петро), митрополит 
УАПЦ 185, 651, 668, 679

Полоньський Зиґмунд 118
Попович 700
Пронько М. 667
Простопчук В. В. 695
Прусакевич Іґнацій 118
Пчілка Олена див. Косач О. П. 531, 

546, 695

Р
Рабинович Ш. Н. (псевд. Шолом 

Алейхем)
Радзівіл Міхал-Казімеж 203
Радзівіли – родина 203
Радіон Степан 702
Рильський Максим 667
Ріхтер Святослав 667
Рожко В. Є. 668, 679, 680, 687
Розенберг А. 660
Рокоссовський К. К. 373, 379, 385
Румянцева Н. М. 686

С
Савицький М. Ф. 680
Сагайдачний 387
Самчук Галина 698
Свердлов Я. М. (псевд. Андрій) 366, 

369, 376, 382, 386, 595 – 598, 600, 
602

Семенюк Ігор 692
Сендзіковський Ромуальд 118
Сергійчик Володимир 688
Серго див. Орджонікідзе Г. К.
Сигізмунд І 202
Сигізмунд ІІІ 202
Сидор І. М. 681
Сидорчик І. С. 695
Симакович В. О. 682
Сікорський Владислав 59, 118, 191
Сікорський Петро див. Полікарп, 

митрополит УАПЦ 185
Сікорський Юзеф 118
Сірома Андрій див. Головко А. В.
Скиба Т. І. 256
Скібіньський Станіслав 118
Скоропадський Павло 19, 83, 127
Скорупський Францішек 118
Слапчук Василь 700
Слєшинський Ю. 202
Словацький Юліуш 66, 104, 204
Смирнова Г. М. 682, 683
Сміян П. К. 683, 684
Соколюк Віктор 691
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Соломерецький-Клочковський Єжи-
Болеслав 118

Сосюра В. М. 667
Сподарець Г. М. 695
Стаднюк Ю. В. 696
Сталін Й. В. 366, 372, 374, 378 – 380, 

384, 385, 391, 595, 665
Стевнер Ернст 209
Стельмах Михайло 686
Степура Григорій 116, 179, 201
Стефанишин М. С. 525, 684, 685
Стефчик Ф. 64, 101, 141, 165 – 167, 

199
Столярчук 381, 594
Струцюк Й. Г. 686, 688
Суворов О. В. 369, 373, 374, 378, 380, 

382, 384, 385, 387, 389, 593, 596,  
600 – 602, 698

Т
Телєгін Д. Я. 675
Тельман Ернст 365, 375, 383, 388, 594, 

600, 603
Тимірязєв Д. А. 372, 602
Тимошенко 369, 380, 381, 386
Тимошенко Сергій 185, 201
Тиновський Віктор 118
Тиравська Наталія 697
Тиский Михайло 692
Тодт Ф. 657

У
Ужвій Н. 508

Ф
Фарина Борис 698
Федоров А. Ф. 698
Федоров О. З. 686
Фещак В. В. 696
Фісанов В. 672
Франко Іван 197, 212, 369, 371, 374, 

376, 379, 381, 383, 388 – 390, 508, 
595, 597, 599, 601, 623, 664, 691

Фрідріх Енгельс 370, 378, 380, 384, 
594, 596, 601, 602, 665, 697

Фрунзе М. В. 364, 373, 379, 380, 384, 
387, 389, 594, 595, 598, 600, 602, 
603

Фурманов Д. А. 379

Х
Харчук Б. М. 686, 687
Хведчук Л. В. 687
Хижко М. 539
Хмельницький Богдан 364, 368, 371, 

378 – 382, 384, 387 – 389, 593 – 
596, 599, 601, 684, 685

Хмельовський Вацлав 118
Хоєцький Францішек Казімеж 203
Хрущов М. С. 277, 363, 364, 367, 369, 

372, 373, 383, 597, 601, 682

Ц
Царук Я. В. 687, 688 

Ч
Чап’юк Р. С. 700
Чапаєв В. І. 363, 365 – 367, 371, 377, 

381, 382, 385 – 387, 389, 391, 593, 
596 – 602

Чеб М. Ф. 696
Черевко Юрій 116
Чернецький І. І. 688, 689
Чкалов 365, 367, 372, 374, 375, 381, 

598
Чорнокнижний Г. П. 689
Чубинський П. П. 677
Чуприна С. І. 696

Ш
Шайда Пилип 697
Шапов А. Д. 689
Шафета П. Г. 689, 690, 701
Шверник М. М. 367, 368, 377, 378, 

380
Шевченко Т. Г. 57, 58, 185, 197, 198, 

206, 212, 365 – 367, 369, 371, 373, 
374, 376 – 378, 380 – 382, 385, 387 
– 390, 392, 458, 528, 535, 541, 594 
– 596, 598 – 600, 602, 616, 648, 
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663, 669, 671, 677, 683 – 685, 
689, 690, 691, 695, 696, 702

Шимонович Євген 692
Шингур В. І. 690
Шнайдер 317
Шолом Алейхем див. Рабино-

вич Ш. Н. 182
Шолохов М. О. 384
Шопен Фридерік 105
Штинько В. С. 691

Щ
Щербина Д. 116
Щорс М. О. 363 – 365, 367, 368, 

370, 373, 376, 377, 379, 380, 
386, 387, 593, 595, 596

Ю
Юденич М. М. 90
Юдін В. В. 696
Ющенко Віктор 688, 691, 700

Я
Яворницький Дмитро 674
Ядвіга 176
Яхович Станіслав 181
Яцкевич Аполлінарій 119
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А
Австралія 679, 696, 697, 702
Австрія 649
Адамівка, с., Ратнівський р-н 363
Азія 661
Америка 60, 103, 133
Англія 665
Аннополь, м., Острозький пов. 52
Антонівка, с., Берестечківський р-н 

363
Антонівка, с., Луцький р-н 363, 598
Аргентина 133, 173, 215
Африка 660

Б
Баб’є, с., Рожищенський р-н 363
Баїв, с., Луцький р-н 363, 598
Байківці, с., Голобський р-н (Ковель-

ський р-н) 238, 363, 597
Баківці, с., Луцький р-н 392, 613
Бахів, с., Ковельський р-н 363
Бахтин, с., Муровано-Куриловецький 

р-н, Вінницька обл. 682
Башлики, с., Олицький р-н 363
Бегета, с., Володимир-Волинський 

р-н 363, 593
Бережанка, с., Горохівський р-н 363, 

594
Бережниця, м-ко, Луцький пов. 34
Бережниця, с., Ковельський пов. (Ма-

невицький р-н) 34, 363
Березе, х., Сенкевичівський р-н 363
Березичі, с., Камінь-Каширський р-н 

(Любешівський р-н) 363, 599
Березна Воля, с., Любешівський р-н 

363, 599
Березовичі, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 363, 593

ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Березолуки, с., Рожищенський р-н 
363

Берестечківський р-н 213, 215, 253, 
297, 299, 300, 322, 345, 354, 423, 
447, 461, 466, 480, 486, 525, 526, 
534, 556, 561, 582, 627, 653

Берестечко, м., Дубенський пов. (Го-
рохівський р-н) 117, 140, 340, 490, 
496, 585, 616, 625, 676

Берестечківська вол. 256
Берестя, с., 648
Берестяне, с., Ківерцівський р-н 363, 

596, 626
Береськ, с., Затурцівський р-н (Рожи-

щенський р-н) 363, 601
Бєлгород, м., Курська губ. 49
Бистровиця, с., Горохівський р-н 594
Битень, с., Голобський р-н 363
Бихів, с., Любешівський р-н 363, 599
Білашів, с., Ковельський р-н 363, 597
Білин, с., Володимир-Волинський 

р-н 363, 593
Білин, с., Ковельський р-н 363, 596
Біличі, с., Іваничівський р-н 364, 595
Білопіль, с., Локачинський р-н 364, 

598
Білорусь 550, 554, 698
Білосток, с., Луцький р-н 364, 598
Білостоцьке воєводство 80
Бірки, с., Любешівський р-н 364, 599
Бірки, с., Любомльський р-н 364, 393, 

613
Бобли, с., Ковельський пов. (Турійсь-

кий р-н) 128, 364, 603, 659
Бовшів, с., Галицький р-н, Івано-

Франківська обл. 684
Боголюби, с., Луцький р-н 364, 598
Богушівка, с., Луцький р-н 364
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Богушівка, с., Рожищенський р-н 364, 
602

Бодячів, с., Ківерцівський р-н 364
Божів, с., Горохівський р-н 364
Боратин, с., Торчинський р-н (Луць-

кий  р-н) 316, 364, 392, 589, 598
Боремельська гміна, Дубенський пов. 

140
Боремщина, с., Любомльський р-н 

364
Борзна, м., Чернігівська обл. 638
Борзова, с., Старовижівський р-н 364
Борисковичі, с., Берестечківський р-н 

364
Боровичі, с., Маневицький р-н 364, 

600
Боровне, с., Камінь-Каширський р-н 

364, 595
Боровненська вол. 256
Борохів, с., Луцький пов. (Ківерцівсь-

кий р-н) 52, 364, 596
Борочиче, с., Берестечківський р-н 

364
Бортнів, с., Нововолинський р-н (Іва-

ничівський р-н) 364, 601
Борщівка, с., Голобський р-н 364
Ботин, с., Теремнівський р-н 364
Бразилія 89, 133
Брани, с., Горохівський р-н 594
Брест, м. 670, 687
Брестська обл. 532
Брище, с., Луцький р-н 670, 682
Броди, с., Ратнівський р-н 601
Брониця, с., Камінь-Каширський р-н 

364, 595
Брунетівка, с., Старовижівський р-н 

364
Бруховичі, с., Голобський р-н 364
Бубнів, с., Володимир-Волинський 

р-н 364, 593
Бубнів, с., Локачинський р-н 364, 597, 

598
Бугаї, с., Колківський р-н 365
Будище, с., Ковельський р-н 365
Будки, с., Маневицький р-н 365, 600

Будники, с., Головнянський р-н 365
Будятичі, с., Іваничівський р-н 365
Бужани, с., Горохівський р-н 365, 593
Бужанка, с., Іваничівський р-н 365, 

595
Бузаки, с., Ратнівський р-н (Камінь-

Каширський р-н) 365, 595, 625
Буків, с. Луцький р-н 238, 365
Буркачі, с., Берестечківський р-н 365
Буцин, с., Ковельський пов. (Старови-

жівський р-н) 46, 365, 602
Бучин, с., Любешівський р-н 365
Буяни, с., Торчинський р-н (Луцький 

р-н) 365, 392, 599

В
Валер’янівка, с., Рожищенський р-н 

365
Варшава, м. 46, 67, 75, 89, 112, 140, 

141, 143, 167, 169, 173, 185, 188-
191, 194, 206

Варшавське воєводство 67
Василів, с., Томашівський пов., Люб-

лінське в-во 670
Ватин, с., Горохівський р-н 365, 594
Велика Ведмежка, с., Маневицький 

р-н 365, 600
Велика Вільшанка, с., Васильківсь-

кий р-н, Київська обл. 673
Велика Глуша, с., Любешівський р-н 

365, 599
Велика Осниця, с., Маневицький р-н 

365, 600
Велика Яблунька, с., Колківський р-н 

(Маневицький р- н) 365, 393, 597, 
613

Великий Курінь, с., Любешівський 
р-н 599

Великий Обзир, с., Камінь-Ка-
ширський р-н 365, 595

Великий Окорськ, с., Торчинський 
р-н (Локачинський р-н) 365, 598

Великий Порськ, с., Голобський р-н 
365
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Великий Щенятин, с., Іваничівський 
р-н 365

Великі Березолупи, с., Рожищенсь- 
кий р-н 365, 366, 601

Великобританія 679
Велимче, с., Ратнівський р-н 366, 

601
Велицьк, с., Ковельський р-н 366, 

597
Верба, с., Володимир-Волинський 

р-н 366, 593
Вербичне, с., Турійський р-н 366, 

671
Вербичне Друге, с., Турійський р-н 

366
Вербка, зал. ст. 620
Вересневе, смт, Луцький р-н 216, 

392
Верхи, с., Камінь-Каширський р-н 

366, 613
Веселе, с., Луцький р-н 366, 598
Ветли, с., Любешівський р-н 366, 

599
Вигнанка, с., Луківський р-н 366
Вигуричі, с., Сенкевичівський р-н 

366
Видерта, с., Любешівський р-н (Ка- 

мінь-Каширський р-н) 366, 595
Видраниця, с., Ратнівський р-н 366, 

601
Видричі, с., Камінь-Каширський р-н 

366, 595
Вижгів, с., Оваднівський р-н 366
Винятинці, с., Заліщицький округ, 

Тернопільський край 54
Висоцьк, с., Любомльський р-н 366
Височне, с., Ратнівський р-н 393
Вишеньки, с., Рожищенський р-н 

366
Вишків, с., Ківерцівський р-н 261, 

366, 596
Вишнів, с., Любомльський р-н 366, 

599
Вишнів, с., Теремнівський р-н (Кі-

верцівський р-н) 366, 596

Вишнівець, с. 686
Вищетарасівка, с., Томаківський р-н
Дніпропетровська обл. 663
Вівчицьк, с., Голобський р-н (Ко-

вельський р-н) 366, 666
Війниця, с., Горохівський пов., За-

турцівський р-н (Локачинський 
р-н) 128, 366, 613

Вікентіївка, с., Ківерцівський р-н 
625

Віленське воєводство 70
Вілька Клюська, с., Турійський р-н 

366
Вільно, м. 133
Вільхівка, с., Горохівський р-н 366, 

594
Вінницький пов., Подільська губ. 54
Вінніпег, м. 679, 680
Вітоніж, с., Рожищенський р-н 366, 

602
Вічині, с., Рожищенський р-н 366, 

601
Владиславівка, с., Володимир-Во-

линський р-н 367
Вовнянка, с., Рожищенський р-н 589
Вовчицьк, с., Колківський р-н 367
Воєгоща, с., Камінь-Каширський р-н 

367, 595
Войнин, с., Локачинський р-н 367, 

597
Волинська губернія 15 – 18, 20 – 21, 

25 – 58, 256, 701
Волинська обл. 181, 211, 215, 216, 

238, 239, 245 – 247, 249 – 252, 
254, 259, 272, 273, 281, 282, 286, 
291, 294, 295, 303, 307, 308, 311, 
312, 320, 321, 324, 333, 341 – 343, 
346, 348, 349, 395 – 397, 401, 402, 
404, 408, 411, 417, 421, 431, 432, 
437, 438, 445, 447, 449 – 453, 460, 
462, 464, 477, 484, 486, 488, 490 – 
493, 505, 514, 535, 552, 554, 565, 
581 – 583, 618, 627, 630, 635, 642, 
662, 693, 701
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Волинське, с., Макарівський р-н, 
Київська обл. 699

Волинське воєводство 49, 51, 60 – 80, 
83, 86, 88, 90, 99, 100, 102, 103, 111 
– 125, 127 – 132, 135 – 137, 140 – 
147, 149 – 152, 156, 161 – 210

Волинський округ 57, 59 – 61, 127, 
135, 154, 159, 160, 175, 188, 197

Волинь 41, 51, 52, 57, 59 – 61, 63 
– 68, 70 – 73, 75, 76, 78 – 85, 89, 
90 – 94, 102, 108, 109, 112, 115, 
121 – 124, 134, 141, 143, 146, 147, 
166, 167, 177, 180, 183 – 187, 197 
– 201, 204, 206, 208, 209, 246, 
255, 259, 260, 391, 393, 485, 488, 
516, 517, 524, 525, 529 – 532, 535 
– 539, 544 – 550, 554 – 560, 575, 
636, 649 – 702

Волиця, с., Іваничівський р-н 367
Волиця Дружкопільська, с., Берес-

течківський р-н 367
Волиця Лобачівська, с., Берестеч-

ківський р-н 367
Волноваха, м., Донецька обл. 669
Володимир-Волинський, зал. ст., 620
Володимир-Волинський (Володи-

мир-Волинськ, Володимир), м., 
Володимир-Волинський пов., 
Володимирський пов. (Володи-
мир-Волинський р-н) 15 – 17, 21, 
25 – 28, 30 – 34, 36 – 43, 45, 47, 
50, 54, 55, 57, 58, 65, 74, 80, 99, 
113, 116 – 119, 122, 124, 128, 141, 
143, 150, 199, 203, 215, 242, 247, 
268, 269, 279, 295, 341, 343, 392, 
404, 418, 441, 453 – 457, 464, 468, 
475, 483, 486, 491, 496, 497, 506, 
508, 511, 513, 525 – 529, 546, 554, 
557, 569, 583 – 591, 605 – 612, 
614, 616 – 623, 628, 629, 634, 653, 
674, 688, 701

Володимир-Волинський пов. (з 1921 р. 
– Володимирський пов.) 15, 16, 
21 – 23, 25 – 28, 30 – 34, 36 – 45, 
47 – 50, 52 – 59, 64, 71, 99, 113, 

116 – 119, 122, 124 – 125, 128, 129, 
132, 138 – 140, 143, 149 – 151, 160, 
169, 183, 199, 206

Володимир-Волинський р-н 213, 247, 
253, 254, 297, 299, 322, 335, 345, 
354, 360, 392, 404, 422, 423, 447, 
448, 461, 463, 466, 475, 480, 486, 
526, 539, 556, 582, 593, 613, 627, 
632, 637, 639, 640, 659, 688

Володимир-Волинський – Порицьк, 
дорога 22

Володимир – Грибовиця, дорога 99
Володимирівка, с., Володимир-Во-

линський р-н 367
Волошки, с., Ковельський р-н 367
Воля, с., Камінь-Каширський р-н 

367
Воля-Ковельська, с., Ковельський 

р-н 367
Воля-Любитівська, с., Ковельський 

р-н 367
Ворокомле, с., Камінь-Каширський 

р-н 367, 595
Ворона, с., Ковельський р-н 367
Ворончин, с., Затурцівський р-н (Ро-

жищенський р-н) 367, 601
Воротнів, с., Луцький р-н 367
Воютин, с., Луцький р-н 367, 598
Вуйковичі, с., Локачинський р-н 367
Вулька Качинська, с., Сошичненська 

вол. 256
В’язівне, с., Любешівський р-н 367

Г
Гаївка, с., Шацький р-н 564
Гайки, с., Володимир-Волинський 

р-н (Турійський р-н) 367, 593, 603
Гайове, с., Ківерцівський р-н 367, 

596
Гайсинський пов., Подільська губ. 

30
Галина Воля, с., Головнянський р-н 

(Старовижівський р-н) 367, 602
Галинівка, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 392, 613
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Галичани, с., Горохівський р-н 367, 
594,

Галичина, Східна Галичина 167, 168, 
180, 187

Галузія, с., Маневицький р-н 393, 
589, 613

Гаразджа, с., Теремнівський р-н 367
Гать, с., Торчинський р-н 367
Гданськ, м. 83, 128
Гдиня, м. 188
Гірка Полонка, с., Луцький р-н 367
Гірки, с., Любешівський р-н 367, 

599
Гірники, с., Ратнівський р-н 393, 601, 

614
Гішин, с., Ковельський р-н 367, 597
Глинище, с., Рожищенський р-н 685
Глухи, с., Старовижівський р-н 367, 

602
Гнідава, с., Луцький р-н 216, 238, 

367, 392, 516, 670
Годомичі, с., Маневицький р-н 367, 

600
Голишів, с., Луцький р-н 368
Голоби, с., Ковельський пов., смт,
Ковельський р-н 128, 192, 216, 368, 

590, 603, 621, 623, 625, 664
Голоби, ст. Львівської залізн. 621
Голоби – Радошин, залізнична гілка 

453
Голобський р-н 213, 297, 322, 354, 

358, 423, 440, 447, 461, 463, 466, 
480, 486, 526, 534, 556, 582, 627, 
653

Головне, смт, Любомльський р-н 216, 
368, 511, 590, 600, 623

Головнянський р-н 213, 297, 322, 
345, 423, 447, 461, 486, 526, 534, 
556, 582, 627, 653

Гомель, м. 669
Гончий-Брід, с., Голобський р-н (Ко-

вельський р-н) 368, 597
Гораймівка, с., Маневицький р-н 

368, 600
Горзвин, с., Торчинський р-н 368

Горинка, с., Кременецький пов. 697
Горішнє, с., Горохівський р-н 368
Горники, с., Дубенський пов. 79
Горно, с., Маневицький р-н 368
Городилець, с., Луківський р-н 368
Городині, с., Торчинський р-н (Рожи-

щенський р-н) 368, 601
Городище, с., Ківерцівський р-н 368, 

596
Городище, с., Ковельський р-н 368, 

597
Городище, с., Луцький р-н 368, 598
Городище-2, с., Сенкевичівський р-н 

(Луцький р-н) 368
Городне, с., Любомльський р-н 368, 

600, 625
Городок, с., Заліщицький округ Тер-

нопільський край 54
Городок, с., Маневицький р-н 368, 

393, 608, 613
Городок, с., Ровенський пов. 79
Горохів, м-ко, Володимир-Волинсь-

кий пов., м., Горохівський пов. 
(Горохівський р-н) 33, 98, 113, 
118, 124, 128, 144, 150, 164, 196, 
199, 215, 296, 368, 392, 490, 508, 
584, 585, 587, 589, 590, 603, 605 
– 607, 610 – 612, 614 – 617, 619, 
623, 624, 630

Горохівський пов. 53 – 54, 63, 68, 69, 
97, 98, 112 – 114, 122, 128 – 130, 
138, 140, 144, 150, 151, 164, 186, 
196, 199

Горохівський р-н 213, 241, 253, 297, 
299, 317, 322, 335, 354, 412, 447, 
454, 455, 461, 463, 466, 475, 480, 
486, 525, 526, 545, 556, 582, 584, 
627, 632, 634, 635, 637, 639, 640, 
653

Гороховище, с., Головнянський р-н 
368

Гор’янівка, с., Ківерцівський р-н 368, 
596

Грабове, с., Ковельський р-н (Старо-
вижівський р-н) 368, 597
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Грабове, с., Шацький р-н (Любомль-
ський р-н) 368, 600

Градиськ, с., Маневицький р-н 368
Граддя, с., Колківський р-н 368
Грем’яче, с., Ківерцівський р-н 368, 

596
Греція 32
Грибовиця, с., Володимирський пов.
(Іваничівський р-н) 128, 368, 594
Грива, с., Камінь-Каширський р-н 

368
Грив’ятки, с., Маневицький р-н (Ко-

вельський р-н) 369, 597
Григоровичі, с., Сенкевичівський р-н 

369
Грозево, с., Старосамбірський р-н
Львівська обл. 681
Грубешовський пов., Люблінське 

в-во 122
Грудки, с., Камінь-Каширський р-н 

369, 595
Грушів, с., Іваничівський р-н 369
Грушівка, с., Ковельський р-н 369
Гряди, с., Іваничівський р-н 369, 594
Губин, с., Затурцівський р-н (Лока-

чинський р-н) 369, 598
Губин Другий (Губин Перший), с., 

Сенкевичівський р-н (Горохівсь-
кий р-н) 369

Губков, с., Ровенський пов. 79
Гулівка, с., Маневицький р-н (Ко-

вельський р-н) 369, 597
Гумнище, с., Берестечківський р-н 

369
Гупали, с., Головнянський р-н 369
Гута, с., Ратнівський р-н 369, 601
Гута-Боровенська, с., Камінь-Ка-

ширський р-н 369, 595
Гута-Камінська, с., Камінь-Ка-

ширський р-н 369
Гуща, с., Ківерцівський р-н 216, 369, 

613
Гуща, с., Любомльський р-н 369, 600

Д
Далекий Схід 674
Дарівка, с., Голобський р-н 369
Датинь, с., Ковельський пов. (Рат-

нівський р-н) 128, 369, 601
Дашава – Мінськ, газопровід 453
Деревок, с., Пінський пов., Камінь-

Коширський пов., Поліське в-во 
(Любешівський р-н) 113, 369, 
599, 625

Дерно, с., Ківерцівський р-н 369, 
596

Джезказган, м. 677
Диковини, с., Берестечківський р-н 

369
Діброва, с., Любешівський р-н 369
Дідичі, с., Ківерцівський р-н 369, 

596
Дніпропетровська обл. 215, 445
Добре, с., Камінь-Каширський р-н 

369, 595
Довга Нива, с., Камінь-Каширський 

р-н 370
Довгів, с., Берестечківський р-н (Го- 

рохівський р-н) 370
Довгоноси, с., Луківський р-н 370
Довжиця, с., Колківський р-н 370
Дольськ, с., Камінь-Коширський 

пов., Поліське в-во (Любешівсь-
кий р-н) 162, 370, 599

Дольськ, с., Турійський р-н 370, 602
Домашів, с., Цуманський р-н 370
Дорогиничі, с., Локачинський р-н 

370, 597, 625
Доросині, с., Луцький пов. (Рожи-

щенський р-н) 129, 370, 601, 665
Доротище, с., Ковельський р-н 370
Древині, с., Нововолинський р-н 

(Іваничівський р-н) 370, 601, 625
Дроздні, с., Ковельський р-н 370, 

392, 597
Дружкополь, м-ко, Володимир-Во-

линський пов. 33
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Дубенський пов. 17, 31, 52, 54, 56, 57, 
59, 60, 72, 77, 79, 115, 117, 119, 
130, 138, 140, 183, 186, 658

Дубечне, с., Старовижівський р-н 
370, 590, 602, 603, 608

Дубище, с., Ківерцівський р-н 370, 
596

Дубно, м. 37, 71, 343
Дубова Корчма, с., Сенкевичівський 

р-н 370
Дубове, с., Ковельський р-н 370, 597, 

689
Дуліби, с., Турійський р-н 370, 602

Е
Еліста, м. 689

Є
Єлизаветин, с., Рожищенський р-н 

370

Ж
Жабче, с., Горохівський р-н 370, 594
Жабче, с., Люблінське в-во 682
Жашковичі, с., Іваничівський р-н 

370, 594
Женева, м. 126
Жидичин, с., Луцький пов. (Ківер-

цівський р-н) 95, 370, 596
Жилинів, с., Володимир-Волинський 

р-н 370
Жиричі, с., Ковельський пов. (Рат-

нівський р-н) 56, 370, 601
Житані, с., Володимир-Волинський 

р-н 370
Житомир, м. 48, 52, 207
Житомирська обл. 408, 675
Житомирський пов. 54
Жмудче, с., Голобський р-н 370
Жовтневе, селище, смт 216, 272, 468, 

539, 586, 624
Жовтневе, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 370
Жолобове, с., Рожищенський р-н 370

Жорнище, с., Ківерцівський р-н 370, 
596

Жуків, с., Марійська АРСР 682
Жуковець, с., Торчинський р-н 371
Журавичі, с., Ківерцівський р-н 260, 

371, 590, 596
Журавець, с., Затурцівський р-н 371
Журавники, с., Горохівський р-н 

371, 594
Журавлине, с., Старовижівський р-н
371, 602

З
Заболоттівська гміна, Ковельський 

пов. 122
Заболоттівський р-н 213, 247, 250, 

297, 299, 322, 345, 354, 423, 440, 
447, 462, 463, 481, 486, 525, 526, 
534, 582, 627, 652

Заболоття, с., Володимир-Волинсь-
кий р-н 687

Заболоття, с., Головнянський р-н 
(Любомльський р-н) 371, 393, 
666

Заболоття, смт, Ратнівський р-н 216, 
371, 393, 511, 601, 604, 605, 608, 
614, 623

Заболотці, с., Володимирський пов. 
(Іваничівський р-н) 129, 371, 
595

Забороль, с., Луцький р-н 238, 371, 
598

Заброди, с., Ратнівський р-н 371, 
601

Забужжя, с., Любомльський р-н 371, 
599

Завидів, с., Іваничівський р-н 371, 
595

Завітне, с., Ківерцівський р-н 371, 
596

Завороте, с., Олицький р-н 371
Заглинки, с., Оваднівський р-н 371
Задиби, с., Турійський р-н 602
Закавказзя 661
Закарпаття 684
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Залаззя, с., Любешівський р-н 371, 
599

Залізниця, с., Любешівський р-н 371, 
393, 613

Заліси, с., Заболоттівський р-н 371
Залісоче, с., Олицький р-н (Ківер-

цівський р-н) 371, 672
Залісся, с., Камінь-Каширський р-н 

371, 392
Залісці, с., Рожищенський р-н 371, 

602
Залухів, с., Ратнівський р-н 393, 599
Залюття, с., Заболоттівський р-н 371
Замлиння, с., Любомльський р-н 

371, 565
Замличі, с., Локачинський р-н 371, 

597
Замость, м. 670, 691
Замостське воєводство 646
Замостя, с., Маневицький р-н 371
Замшани, с., Ратнівський р-н 371, 

601, 608
Запілля, с., Любомльський р-н 371, 

599
Запоріжжя, м. 663, 685
Запорізька обл. 445
Заріка, с., Любешівський р-н 372
Заріччя, с., Володимир-Волинський 

р-н 372, 510, 593
Заріччя, с., Ковельський р-н 372
Зарудчі, с., Любешівський р-н 372, 

599
Заславський пов. 59, 60
Застав’є, с., Любомльський р-н 372
Заставне, с., Іваничівський р-н 372, 

595
Затишшя, с., Шацький р-н 372
Затурці, с., Локачинський р-н 372, 

392, 401, 530, 613, 615, 623
Затурцівський р-н 213, 247, 297, 354, 

440, 441, 447, 462, 466, 467, 526, 
556, 582, 627

Західна Білорусь 180
Західна Волинь 54
Західна Європа 56

Зачернеччя, с., Любомльський р-н 
372, 599

Заячиці, с., Локачинський р-н 372, 
597

Заячівка, с., Маневицький р-н 372
Звиняче, с., Горохівський пов. (Го-

рохівський р-н) 129, 372, 594
Звірів, с., Теремнівський р-н (Ківер-

цівський р-н) 372, 596
Звягельський пов. 59, 60
Згорани, с., Головнянський р-н (Лю-

бомльський р-н) 372, 600, 614
Здолбунівська ст. Ковельської залізн. 

250
Здолбунівський пов. 53, 74, 84, 151, 

152
Здолбунівський р-н 658
Здомишель, с., Ратнівський р-н 372, 

601
Зелена, с., Ковельський р-н 372, 597, 

613
Зелене, с., Берестечківський р-н 372
Зимне, с., Володимир-Волинський 

р-н 372, 593
Злоєць, с. 688
Зміїнець, с., Луцький р-н 281, 282
Знамирівка, с., Цуманський р-н 372
Зоря, с., Володимир-Волинський р-н 

372, 593
Зубильне, с., Локачинський р-н 372

І
Іваничі, зал. ст., 620
Іваничі, маєток, Володимир-Волин-

ський пов. 47
Іваничі, с., Володимир-Волинський 

пов. (Володимирський пов.); смт, 
Іваничівський р-н 129, 216, 372, 
343, 372, 508, 584 – 590, 595, 605 
– 607, 610, 611, 614, 615, 617, 620, 
623, 674 

Іваничівський р-н 214, 241, 247, 297, 
322, 335, 345, 354, 415, 416, 422, 
440, 447, 455, 462, 463, 466, 480, 
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486, 526, 556, 582, 627, 632, 634, 
635, 639, 640, 688

Іванів, с., Затурцівський р-н 372
Іванівка, с., Голобський р-н 372
Іванівка, с., Іваничівський р-н 372
Іванівка, с., Маневицький р-н 372
Іванівка, с., Турійський р-н 372
Івано-Франківська обл. 676
Іванчиці, с., Рожищенський р-н 372, 

602
Ізов, с., Володимир-Волинський р-н 

373
Ізяславський пов. 54
Іспанія 698

К
Казахстан, 627
Калиновник, с., Голобський р-н 373
Калінінська обл. 699
Камінь-Каширський р-н 214, 241, 

253, 297, 322, 354, 356, 392, 423, 
447, 462, 466, 467, 481, 486, 525, 
527, 539, 556, 582, 583, 595, 627, 
632, 634, 635, 637, 639, 640, 693

Камінь-Коширський пов., Поліське
в-во 99, 101, 111 – 114, 116, 118, 125, 

130, 131, 139, 140, 150, 152, 162, 
164, 170, 189

Кам’яно-Коширськ, м-ко, Ковельсь-
кий пов., Волинська губ.; м-ко, 
Камінь-Коширський Камінь-Ко-
ширський пов., Поліське в-во; 
м., Камінь-Каширський (Камінь-
Каширський р-н) 46, 99, 101, 111, 
114, 116, 118, 122, 125, 139, 140, 
150, 164, 189, 373, 392, 508, 525, 
584, 585, 587, 590, 603, 607 – 610, 
613 – 617, 621, 623, 625

Кам’янка, с., Шацький р-н 373, 
Кам’януха, с., Колківський р-н 373
Канада 92, 173, 672, 679
Карасин, с., Камінь-Каширський р-н 

373, 392, 613
Карасин, с., Маневицький р-н 373, 

600

Катеринослав, м., Катеринославська 
губ. 48

Качин, с., Камінь-Каширський р-н 
373, 595

Кашовка, м-ко, Ковельський пов. 20, 
21, 129

Квасів, с., Горохівський р-н 373, 594
Київ, м. 26, 42, 569, 659, 669, 670, 675, 

686 – 687
Київська губернія 53, 54
Киселин (Кисилин), м-ко, Горохівсь-

кий пов., с., Затурцівський р-н 
(Локачинський р-н) 129, 373, 597

Киселі, х., Любешівський р-н 373
Ківерці, селище, м-ко, м., Луцький 

пов., смт, м., Ківерцівський р-н 33, 
34, 86, 129, 134, 193, 215, 216, 263, 
267, 273, 282, 294, 295, 407, 408, 
493, 508, 584 – 585, 587 – 591, 603 
– 605, 607 – 611, 613 – 616, 619, 
620, 623, 668, 680, 697

Ківерці, зал. ст. 604, 619, 620
Ківерцівський р-н 214, 241, 247, 257, 

297, 299, 345, 354, 392, 440, 447, 
454, 462, 466, 481, 486, 525, 527, 
534, 582, 583, 596, 613, 627, 632, 
634, 635, 639, 640, 652 – 654

Кіззя, х., Головнянський р-н 373
Кіровоград, м. 677
Кічкарівка, с., Луцький р-н 216, 238, 

668
Клевань, м-ко, Ровенський пов. 79
Клітицьк, с., Камінь-Каширський р-н 

373
Клубочин, с., Цуманський р-н 373
Клюськ, с., Турійський р-н 373, 603
Княгинінок, с., див. Маяки
Княже, с., Горохівський пов. 129
Кобринський р-н 658
Кобче, с., Рожищенський р-н 373
Ковель, ст. Львівської залізн. 619, 620
Ковель, м. 15 – 22, 25, 26, 28 – 30, 35, 

37 – 43, 52, 54, 55, 59, 63, 66, 70, 
76, 79, 98, 100, 101, 116 – 119, 121, 
122, 125, 129, 135, 138, 150, 170, 
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172, 175, 176, 183, 187, 192, 198, 
199, 205, 215, 242, 248, 256, 267, 
290, 291, 300, 311, 319, 335, 338, 
349, 399, 408, 418, 421, 422, 429, 
441, 447, 453, 456, 457, 463, 464, 
468, 475, 486, 487, 492, 496, 508, 
527, 529, 557, 560, 569, 583 – 585, 
587 – 591, 604 – 610, 612, 614 
– 616, 618 – 623, 625, 628 – 630, 
634, 638 – 640, 652, 690

Ковельська залізн. 248, 250, 253, 329, 
330

Ковельський пов. 15 – 23, 25 – 31, 35 
– 46, 48, 52 – 56, 59, 60, 63, 64, 68, 
71, 73, 74, 98, 100, 101, 112, 116 – 
119, 121, 122, 125, 126, 128 – 132, 
138, 140, 150, 160, 162, 169, 172, 
175, 183, 187, 192, 198, 205, 256

Ковельський р-н 214, 215, 238, 241, 
297, 322, 335, 354, 356, 392, 423, 
434, 447, 462, 466, 475, 481, 486, 
511, 512, 527, 539, 582, 583, 586, 
590, 596, 603, 604, 611, 613, 615, 
616, 620, 627, 632, 634, 635, 637, 
639, 666, 693

Когильне, с., Оваднівський р-н 373
Козлиничі, с., Ковельський р-н 373
Козлиничі, с., Колківський р-н (Ма-

невицький р-н) 373, 600
Козлів, с., Локачинський р-н 373, 

598
Козятин, с., Горохівський р-н 373
Колки, маєток, Колківська гміна, Лу-

цький пов. 97
Колки, м-ко, Луцький пов., смт Кол-

ківський р-н (Маневицький р-н) 
34, 87, 95, 126, 129, 141, 208, 496, 
591, 608, 611, 621, 625

Колківська вол. 256
Колківський р-н 214, 215, 247, 250, 

297, 322, 354, 356, 373, 423, 440, 
456, 462, 466, 467, 481, 486, 527, 
556, 557, 582, 597, 628, 653, 654, 
658

Колмів, с., Берестечківський р-н 373

Колодеже, с., Сенкевичівський р-н, 
(Горохівський р-н) 373, 594

Колодяжне, с., Ковельський р-н 373, 
392, 527, 597

Колона, с., Іваничівський р-н 373, 
595

Колпитів, с., Локачинський р-н 373, 
597

Комарове, с., Маневицький р-н 374, 
600

Комарове, с., Ратнівський р-н 374
Комсомольське, с., Володимир-Во-

линський р-н 521
Конюхи, с., Локачинський р-н 374, 

598
Копачівка, с., Луцький пов. (Рожи-

щенський р-н) 181, 374, 393, 614
Копче, с., Луцький пов. 211
Корець, м., Ровенський пов. 62
Коритниця, с., Володимирський пов. 

(Володимир-Волинський р-н) 
129, 374, 593

Коритниця, с., Локачинський р-н 
374, 597

Коростень, м., Житомирська обл. 
408

Корсині, х., Голобський р-н 374
Кортеліси, с., Ратнівський р-н 393, 

453, 521, 614, 686, 701
Коршів, с., Луцький р-н 374, 598
Коршовець, с., Луцький р-н 374, 598 
Костопільський р-н 658
Костополь, м-ко, Ровенський пов. 

150
Костопольська гміна, Костопольсь-

кий пов. 208
Костопольський пов. 53, 84, 151, 152
Костюхнівка, с., Маневицький р-н 

374, 600
Котів, с., Луцький пов. (Ківерцівсь-

кий р-н) 52, 374, 596
Котлярне, с., Попельнянський р-н, 

Житомирська обл. 674
Коцури, с., Любомльський р-н 374
Кошів, с., Торчинський р-н 374
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Кошище, колонія, Колківська гміна, 
Луцький пов. 96

Краків, м. 121, 191, 203
Краківське воєводство 165
Краска, с., Ратнівський р-н 374
Красів, с., Горохівський р-н 374
Красноволя, с., Луцький пов., Цу-

манський р-н (Маневицький 
р-н) 129, 374, 600, 679

Краснодуби, с., Луківський р-н 374
Красностав, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 374, 593
Крать, с., Турійський р-н 374
Кременець, м., Тернопільська обл. 

37, 51, 52, 72, 76, 100, 203, 206, 
374, 601, 687

Кременець, с., Рожищенський р-н 
374, 601

Кременецький пов. 31, 36, 51 – 54, 
56, 59, 64, 69, 73, 84, 100, 101, 
115, 119, 138, 151, 152

Кременецький р-н 658
Кремеш, с., Локачинський р-н 374
Кречів, с., Іваничівський р-н 374
Кривлин, с., Голобський р-н 374
Крижівка, с., Ківерцівський р-н 374
Кримне, с., Камінь-Каширський р-н 

374
Кримне, с., Старовижівський р-н 

374, 602, 625
Кримне, ст. Білоруської залізн. 621
Криничне, с., Маневицький р-н 374, 

600
Кричевичі, с., Маневицький р-н (Ко-

вельський р-н) 374, 600
Кроватка, с., Рожищенський р-н 374
Крогулець, с., Ковельський пов. 203
Крупа, с., Теремнівський р-н (Луць-

кий р-н) 374, 511
Крухиничі, с., Локачинський р-н 374, 

598 
Куба 665
Кукли, с., Маневицький р-н 375, 600
Кукуріки, с., Головнянський р-н 375

Куликовичі, с., Маневицький р-н 375, 
600

Кульчин, с., Турійський р-н 375, 602
Кундрашов, с., Солтиковський р-н,
Саратовська обл. 686
Купичів, с., Турійський р-н 375, 508, 

602
Курляндія 56
Куснища, с., Головнянський р-н (Лю-

бомльський р-н) 375, 599
Кути, с., Локачинський р-н 375, 598
Кути, с., Любомльський р-н 375
Кутрів, с., Берестечківський р-н 375
Курінь, с., Любешівський р-н 375
Кучани, с., Головнянський р-н 375
Кучків, с., Іваничівський р-н 375

Л
Лаврів, с., Луцький пов. (Луцький 

р-н) 130, 200, 375, 598
Ладинь, с., Любомльський р-н 375, 

600
Лапні, с., Ковельський р-н 375, 597
Ласків, с., Володимир-Волинський 

р-н 375, 593
Латвія 415
Лахвичі, с., Любешівський р-н 375
Леліков, с., Камінь-Коширський пов., 

Поліське в-во 130
Лемешів, с., Горохівський р-н 375, 

593
Ленінград, м. 415
Лечин, х., Камінь-Каширський р-н 

375
Линів, с., Локачинський р-н 375, 598
Линівка, с., Рожищенський р-н 375
Липини, с., Теремнівський р-н (Луць-

кий р-н) 376, 393, 613
Липовець, м., Київська губ. 54
Липляни, с., Ківерцівський р-н 376
Липне, с., Ківерцівський р-н 376, 596
Литва 415, 554
Литовеж, с., Іваничівський р-н 376, 

595
Личани, с., Цуманський р-н 376
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Лишнівка, с., Маневицький р-н 376, 
393

Личини, с., Камінь-Каширський р-н 
376, 595

Лички, с., Ківерцівський р-н 376
Лище, с., Луцький р-н 376, 598
Лісове, с., Маневицький р-н 376, 393
Літин, с., Турійський р-н 376
Літинський пов., Подільська губ. 54
Літогоща, с., Рожищенський р-н 376, 

601
Лобачин, с., Володимир-Волинський 

р-н 376, 593
Лобачівка, с., Горохівський р-н 376, 

594
Ловище, с., Турійський р-н 376
Лодзинське воєводство 77
Лози, с., Збаразький р-н, Тернопіль-

ська обл. 686
Ломачанка, с., Маневицький р-н 376
Локачі, м-ко, Володимир-Волинсь-

кий пов., Горохівський пов., смт, 
Локачинський р-н 33, 114, 216, 
584 – 588, 591, 603, 607, 610, 612, 
615 – 617, 623, 691

Локачинський р-н 214, 241, 253, 297, 
299, 317, 322, 335, 354, 358, 361, 
392, 424, 440, 447, 454, 455, 462, 
466, 467, 481, 486, 527, 546, 548, 
556, 582, 597, 610, 613, 628, 632, 
634, 635, 637, 639, 653, 688

Лондон, м. 679
Луга, р. 79
Луганськ, м. 674
Лудин, с., Володимир-Волинський 

р-н 376, 593
Луків, залізн. ст. 620
Луків (Маціов, Мацеїв), смт, Турій-

ський р-н 48, 130, 216, 496, 603, 
604, 620, 622, 625

Луків, с., Рожищенський р-н 376, 
601

Луківка, с., Маневицький р-н 376
Луківський р-н 214, 297, 299, 322, 

345, 354, 423, 440, 447, 462, 466, 

481, 486, 534, 546, 556, 582, 628
Луковичі, с., Локачинський р-н (Іва-

ничівський р-н) 376, 595
Луцьк, м. 16 – 22, 25, 28 – 35, 37 – 38, 

40, 43, 47 – 49, 51, 53 – 56, 59, 61, 
63, 65 – 67, 69 – 71, 76, 78, 79, 88 
– 90, 92, 94 – 97, 100 – 101, 103 
– 105, 107, 108, 112, 114 – 119, 
122, 125, 127, 128, 130, 133 – 135, 
137 – 138, 140, 142, 145, 150, 151, 
164 – 171, 174 – 176, 178, 181, 183 
– 187, 189, 192, 194 – 197, 201, 203 
– 209, 211, 212, 215, 216, 239, 242, 
247, 253, 254, 256, 257, 263, 268, 
269, 273, 282, 298 – 300, 334 – 335, 
359, 395, 397, 401, 404 – 405, 411, 
412, 416, 418, 438, 440 – 441, 447, 
452 – 453, 457 – 458, 463, 464, 468 
– 469, 475, 486, 496, 497, 508, 511, 
513, 517, 519, 524, 527, 528, 531 
– 533, 536, 546, 550, 554, 557, 559, 
560, 566, 569, 581, 583 – 593, 603 
– 625, 628 – 641, 648, 651 – 699

Луцьк – Брище, дорога 97
Луцьк – Львів, залізниця, 104. 108
Луцьк – Сенкевичівка, залізнична віт-

ка, 154
Луцьк – Стоянів, залізниця, 96
Луцька гміна, Луцький пов. 63, 88, 89
Луцький пов., Волинська губ., Волин-

ський округ, Волинське в-во 16 
– 18, 21 – 22, 25 – 26, 28 – 33, 35 
– 38, 40, 41, 43, 47, 48 – 57, 59 – 60, 
63, 64, 66, 68, 71, 73 – 74, 77, 79, 86 
– 97, 102 – 104, 112, 122, 125, 126, 
134, 137, 138, 140, 150, 151, 160, 
167, 171, 176, 183

Луцький р-н 214, 241, 247, 248, 297, 
322, 345, 357, 392, 396, 423, 434, 
462, 466, 472, 475, 481, 482, 486, 
516, 527, 556, 557, 582, 598, 613, 
628, 632, 634, 635, 637, 639, 653, 
654, 658, 670, 685

Любешів, м-ко, Пінський пов., Ка-
мінь-Коширський пов., Поліське 
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в-во; смт, Любешівський р-н 111, 
170, 216, 376, 497, 508, 584 – 587, 
589, 599, 603, 605, 607, 608, 610, 
612, 614 – 616, 622, 623

Любешівська Воля, с., Любешівсь-
кий р-н 376

Любешівська гміна, Пінський пов., 
Поліське в-во 111

Любешівський р-н 214, 241, 247, 250, 
253, 257, 297, 299, 345, 354, 356, 
393, 423, 433, 440, 447, 462, 466, 
481, 486, 527, 534, 556, 582, 599, 
613, 628, 632, 634, 635, 637, 639, 
640, 647, 693

Любитів, с., Ковельський пов. (Ко-
вельський р-н) 130, 376, 512, 597, 
611

Люблинець, смт, с., Ковельський р-н 
216, 511, 512, 591, 604, 615

Люблін, м. 84, 112, 121, 122, 189, 
670

Люблінське воєводство 63, 122, 165, 
525, 646 

Люблінський округ 193
Любомль, м-ко, Володимир-Волин-

ський пов.; м. Любомльський 
пов. (Любомльський р-н) 33, 56, 
63, 70, 99, 125, 150, 215, 376, 399, 
441, 497, 508, 533, 569, 584, 585, 
587 – 591, 605 – 608, 610, 611, 
614, 616, 621, 622, 624, 625

Любомльський пов., Волинське в-во 
53, 63, 64, 99, 112, 122, 125, 138

Любомльський р-н 214, 242, 269, 
297, 299, 322, 345, 354, 361, 393, 
415, 416, 422, 423, 447, 448, 462, 
463, 466, 475, 481, 486, 526, 527, 
534, 539, 556, 582, 585, 599, 613, 
628, 632, 635, 637, 639, 640, 653, 
654, 688, 693

Любохини, с., Заболоттівський р-н 
(Старовижівський р-н) 376, 602

Любче, с., Рожищенський р-н 376, 
601

Люб’язь, с., Любешівський р-н 376, 
599

Львів, м. 57, 58, 83, 128, 141, 144, 
168, 169, 173, 179, 190, 191, 197 
– 201, 205, 209, 240, 274, 411, 
570, 661, 669, 670, 687, 688

Львівська залізн. 250, 329
Львівська область 240, 329, 490, 676, 

691
Львівське воєводство 77, 173
Льотниче, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 377, 593
Лютка, с., Заболоттівський р-н 377

М
Майдан, с., Ковельський р-н 377, 

597
Майдан-Липненський, с., Цумансь-

кий р-н 377
Макаревичі, с., Ківерцівський р-н 

377, 596
Маковичі, с., Ковельський пов. 

(Турійський р-н) 130, 377, 603
Мала Глуша, с., Любешівський р-н 

377, 599
Мале Седлище, колонія, Костополь-

ська гміна, Костопольський пов. 
208

Малий Омеляник, с., Луцький р-н 
216

Малий Боратин, с., Луцький р-н 377
Малий Щенятин, с., Іваничівський 

р-н 377
Малин, м., Житомирська обл. 682
Малі Березолупи, с., Рожищенський 

р-н 377, 601
Маневичі, с., Ковельський пов., смт, 

Маневицький р-н 130, 216, 497, 
508, 584, 586 – 589, 591, 603, 607 
– 610, 614 – 616, 619, 621, 622, 
624

Маневичі, ст. Львівської залізн. 621
Маневицький р-н 214, 242, 247, 250, 

297, 300, 322, 335, 345, 354, 393, 
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440, 441, 447, 448, 462, 466, 475, 
481, 486, 526, 527, 534, 556, 582, 
600, 613, 628, 632, 635, 637, 639, 
640, 653, 675

Маньків, с., Затурцівський р-н (Лока-
чинський р-н) 377, 597, 603

Манчжурія 89
Марковичі, с., Горохівський р-н 377, 

594
Марковичі, с., Локачинський р-н 377, 

597
Мар’янівка, с., смт, Горохівський р-н 

216, 377, 590
Мар’янівка, с., Ковельський р-н 377
Мар’янівка, с., Колківський р-н 377
Мар’янівка, с., Рожищенський р-н 

377
Масловець, с., Головнянський р-н 

377
Матейки, с., Цуманський р-н 377
Мацеївська гміна, Ковельський пов. 

151
Маціов (Мацеїв), м-ко, Ковельський 

пов., 48, 130
Машів, с., Любомльський р-н 377, 

599
Маяки (Княгинінок), с., Луцький р-н 

377, 393, 511, 598, 613, 682
Медвезька гміна, Луцький пов. 87
Межисить, с., Ратнівський р-н 393
Мелітополь, м. 663
Мельники, с., Шацький р-н 377
Мельники-Мостище, с., Камінь-Ка-

ширський р-н 377, 595
Мельниця, м-ко, Ковельський пов., 

с., Ковельський р-н 20, 21, 130, 
377, 597

Менчичі, с., Іваничівський р-н 377
Мерва, с., Горохівський р-н 378, 593
Метельне, с., Цуманський р-н 378
Мизове, с., Старовижівський р-н 378, 

602, 625
Микитичі, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 378, 593

Микове, с., Цуманський р-н 378
Микуличі, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 378, 593
Миловань, с., Головнянський р-н 378
Милуші, с., Луцький р-н 378
Миляновичі, с., Турійський р-н 378, 

602
Милятин, с., Іваничівський р-н 378, 

594
Мильськ, с., Рожищенський р-н 378, 

602
Мильці, с., Ковельський пов. (Старо-

вижівський р-н) 48, 378
Миргород, м. 669
Мирків, с., Горохівський р-н 378, 392, 

594
Мирне, с., Горохівський р-н 378, 594
Мировичі, с., Турійський р-н 378
Мислині, с., Горохівський р-н 378, 

593
Михлин, с., Горохівський р-н 378, 

594
Мишів, с., Іваничівський р-н 378, 595
Мінськ, м. 669
Млинове, с., Ратнівський р-н 393, 

601
Мовники, с., Іваничівський р-н 378, 

595
Мовчанів, с., Затурцівський р-н 378
Мокре, с. Заболоттівський р-н (Ста-

ровижівський р-н) 378, 592
Мокрець, с., Оваднівський р-н (Турій-

ський р-н) 378, 603, 625
Морозовичі, с., Іваничівський р-н 

378, 595
Москва, м. 415, 670, 686, 687
Мощаниця, с., Ківерцівський р-н 378, 

596
Мощена, с., Ковельський пов. (Ко-

вельський р-н) 169, 378, 392, 613
Мстишин, с., Луцький р-н 378
Мукачеве, м. 415
Мукошин, с., Любешівський р-н 378
Муравище, с., Ківерцівський р-н 592
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Н
Набруска, с., Камінь-Каширський 

р-н 379
Навіз, с., Рожищенський р-н 379, 

601
Немир, с., Рожищенський р-н 379, 

602
Несвіч, с., Луцький пов. (Луцький 

р-н) 130, 379, 412, 598
Несухоїженська гміна, Ковельський 

пов. 98
Несухоїжі (Несухоїже), м-ко, Ко-

вельський пов. 20, 41, 130
Нехвороща, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 379
Ниви-Губинські, с., Луцький пов. 

130
Низкиничі, с., Володимирський пов. 

(Іваничівський р-н) 206, 379, 595
Нири, с., Турійський р-н 379
Ніжин, м. 663
Німеччина 83, 124, 133, 134, 146, 

213, 255, 649, 652 – 657, 660, 662, 
665, 668, 679, 686

Нова Вижва, с., Старовижівський 
р-н 379, 602

Нова Руда, с., Маневицький р-н 379, 
393

Новий Двір, с., Турійський р-н 379, 
603

Новий Загорів, с., Локачинський р-н 
379, 598

Новий Зборишів, с., Берестечківсь-
кий р-н 379

Новий Мосир, с., Ковельський р-н 
379, 597

Нові Кошари, с., Луківський р-н 379
Нові Червища, с., Камінь-Ка-

ширський р-н 379
Нововолинськ, м. 215, 242, 270, 272, 

273, 277, 286, 300, 335, 341, 342, 
439, 447, 457, 463, 464, 467, 468, 
472, 475, 486, 492, 497, 507, 508, 
511, 527, 529, 539, 546, 560, 569, 
583, 584, 585, 587 – 590, 592, 

593, 604 – 606, 608 – 610, 612, 616 
– 619, 622 – 624, 628, 629, 631, 634, 
637, 639, 687, 692

Нововолинський р-н 215, 300, 527, 
601

Нововолинський, смт, див. Новово-
линськ, м. 

Новоград-Волинський пов., Волинсь-
ка губ. 54

Новогрудське воєводство 69
Новокотів, с., Теремнівський р-н 379
Новоподольськ, с., Березівський р-н, 

Одеська обл. 666
Новосілки, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 379
Новосілки, с., Горохівський р-н 379, 

594
Новосілки, с., Медвезька гміна, Лу-

цький пов. 87
Новосілки, с., Мценський р-н, Курська 

обл. 669
Новосілки, с., Томашівський пов., 

Люблінське в-во 671
Новосілки, с., Олеська гміна, Воло-

димирський пов. (Турійський р-н) 
169, 379, 603

Новослобідка, с. 685
Новостав, с., Берестечківський р-н 

379
Новостав, с., Луцький р-н 379
Носачевичі, с., Рожищенський р-н 

379, 601
Нудиже, с., Головнянський р-н (Лю-

бомльський р-н) 379, 599
Нужель, с., Голобський р-н 379
Нуйно, с., Камінь-Каширський р-н 

379, 595

О
Обенижі, с., Турійський р-н 603
Облапи, с., Ковельський р-н 380, 392, 

597
Овадне, с., Володимир-Волинський 

р-н 380, 497, 593, 622
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Оваднівський р-н 247, 297, 322, 345, 
354, 358, 424, 447, 462, 466, 481, 
486, 498, 527, 556, 557, 582, 628

Овлочин, с., Турійський р-н 380, 603
Овруцький пов., Волинська губ. 54
Одеради, с., Луцький р-н (Сенкеви-

чівський р-н, Рожищенський р-н) 
380, 598

Одеська обл. 215
Озденіж, с., Луцький р-н 380
Оздів, с., Луцький р-н 380
Озерне, с., Маневицький р-н 380
Озеро, с., Ківерцівський р-н 380, 596
Озерце, с., Ківерцівський р-н 380, 

596
Озерці, с., Горохівський р-н 380, 594
Озеряни, с., Луцький р-н 380, 598
Озеряни, с., Турійський р-н 380, 602
Озютичі, м-ко, Горохівський пов., с., 

Локачинський р-н 130, 380, 597, 
625

Оконськ, с., Маневицький р-н 380
Окорськ, с., Торчинський р-н (Лока-

чинський р-н) 380
Олексіївка, с., Камінь-Каширський 

р-н 380, 392, 595
Оленине, с., Камінь-Каширський р-н 

380, 596
Оленівка, с., Рожищенський р-н 380
Олеськ, с., Оваднівський р-н (Лю-

бомльський р-н) 380, 600
Олеська гміна, Володимирський пов., 

Волинське в-во 169
Олика, м-ко, Дубенський пов., м., 

Луцький пов., смт, Ківерцівський 
р-н 17, 62, 103, 130, 131, 141, 216, 
380, 398, 402, 508, 570, 586, 592, 
596, 605, 607, 611, 625, 652

Олицька вол. 256
Олицька гміна, Дубенський пов., Лу-

цький пов. 122, 134
Олицьке князівство 203
Олицький р-н 214, 298, 300, 322, 354, 

424, 447, 448, 462, 466, 467, 481, 

482, 486, 527, 534, 556, 582, 628, 
653, 658

Опалин, с., Головнянський р-н 380
Орищі, с., Іваничівський р-н 380, 

595
Оса, с., Турійський р-н 380, 603
Осівці, с., Камінь-Каширський р-н 

380, 595
Острів, с., Ківерцівський р-н 380
Острог, м. 51, 52, 203
Острозький пов., Волинська губ., Во-

линський округ 31, 51, 52, 54, 56, 
59, 60, 115

Острів’я, с., Шацький р-н 381
Осьмиговичі, с., Турійський р-н 381, 

602
Охнівка, с., Оваднівський р-н 381
Охлопів, с., Горохівський р-н 381
Ощів, с., Горохівський р-н 381, 611

П
Павлівка, с., Локачинський р-н (Іва-

ничівський р-н) 316, 317, 381, 
592, 595

Павловичі, с., Горохівський пов. (Ло-
качинський р-н) 200, 381

Палестина 64, 173
Пальче, с., Ківерцівський р-н 381, 

596
Панасівка, с., Іваничівський р-н 381
Парагвай 173
Париж 201
Паридуби, с., Старовижівський р-н 

381
Пасіка, с., Грубешівський пов., Люб-

лінське в-во 687
Перевали, с., Володимирський пов. 

(Турійський р-н) 52, 381, 602
Перекірка, с., Головнянський р-н 381
Перемиль, с., Берестечківський р-н 

(Горохівський р-н) 381, 594
Переславичі, с., Іваничівський р-н 

381, 595
Переспа, с., Рожищенський р-н 381, 

602, 689
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Першотравневе, с., Луцький р-н 393, 
613

Перешпа, с., Шацький р-н 381
Печихвости, с., Горохівський р-н 

381, 594
Пехи, с., Шацький р-н 381
Пильгани, с., Берестечківський р-н 

381
Північна Америка 696
Підбереззя, с., Горохівський р-н 381, 

594
Підгайці, с., Теремнівський р-н (Лу-

цький р-н) 238, 381, 598, 613
Підгородне, с., Любомльський р-н 

381, 599
Піддубці, с., Луцький пов., Терем-

нівський р-н (Луцький р-н) 131, 
381, 393, 613, 625

Піддубцівський р-н 214, 257, 354, 
398, 466, 481, 486, 653, 654, 658

Підляшшя 187, 648
Підріжжя, с., Ковельський р-н 381, 

596
Підріччя, с., Ратнівський р-н (Ка-

мінь-Каширський р-н) 381, 382, 
595

Підсинівка, с., Старовижівський р-н 
602

Підцаревичі, с., Маневицький р-н 
612

Підцир’я, с., Камінь-Каширський 
р-н 382, 595

Пінська обл., Білоруська РСР 329
Пінський пов., Мінська губ., Полісь-

ке в-во 31, 52, 113, 329
Піотроков, м. 112, 114
Пірванче, с., Горохівський р-н 382, 

594
Піски, с., Горохівський р-н 382, 392, 

594
Пісочне, озеро 564
Пісочне, с., Ковельський р-н 597
Піща, с., Шацький р-н (Любомльсь-

кий р-н) 382, 599

Піщане, с., Камінь-Каширський р-н 
392

Пнівно (Пнівне), с., Пінський пов., 
Камінь-Коширський пов., Полісь-
ке в-во (Камінь-Каширський р-н) 
111, 162, 382, 595

Пісочне, с., Ковельський р-н 382
Поворськ, с., Маневицький р-н (Ко-

вельський р-н) 382, 506, 507, 586, 
597, 625

Подгородно, с., Володимир-Волин-
ський пов. 56

Погіньки, с., Ковельський р-н 392, 
613

Погулянка, с., Любешівський р-н 382
Поділля 651, 653, 654, 656, 658, 660
Подільська губернія 54
Пожарки, с., Рожищенський р-н 382, 

601
Пожог, х., Любешівський р-н 382
Познань, м. 205
Покащів, с., Ківерцівський р-н 382, 

596
Полапи, с., Любомльський р-н 382, 

599
Полиці, с., Камінь-Каширський р-н 

382, 595
Полісся 89, 187
Поліське воєводство 67, 77, 99, 

101, 111, 116, 118, 122, 125, 130, 
131,139-141, 150, 152, 162, 164, 
165, 170, 173, 189

Поліське, с., Старовижівський р-н 
382, 602

Положеве, с., Шацький р-н 382
Полонка, с., Луцький пов. 131, 598
Полонківська гміна, Луцький пов. 

96, 137
Польща, Польська Республіка, Річ 

Посполита 41, 52, 54, 56, 59, 61 
– 72, 74 – 76, 79 – 85, 87 – 90, 92 
– 95, 100, 101, 103, 107, 109, 110, 
123 – 128, 133, 134, 140, 144, 145, 
146, 149, 151, 158, 162, 163, 165, 
170, 172 – 174, 180, 184 – 187, 190, 
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191, 193, 194, 198, 203, 205, 207, 
209, 215, 249, 255, 444, 445, 458, 
465, 467, 469, 491, 525, 532, 536, 
554, 670, 672, 679, 686, 699 – 701

Польща – Україна, кордон 109
Полюхне, с., Горохівський р-н 382
Поляна, с., Турійський р-н 382
Поморське воєводство 77
Попівка, с., Оваднівський р-н 382
Поповичі, с., Ковельський р-н 238, 

382, 597
Порицьк, м-ко, Володимир-Волинсь-

кий пов., смт, (Іваничівський р-н) 
33, 611, 619

Порицький р-н 508
Поромів, с., Іваничівський р-н 382, 

594
Поступель, с., Ратнівський р-н 382, 

601
Почаїв, м., Кременецький пов. 52, 

53, 133
Почапи, с., Любомльський р-н 382, 

600
Прага, м. 122
Привітне, с., Локачинський р-н 382, 

597
Прилісне, с., Маневицький р-н 382, 

393, 592
Прилуки, с., Чернігівська обл. 675
Прилуцьке, с., Ківерцівський р-н 

382, 596
Прип’ять, с., Шацький р-н (Лю-

бомльський р-н) 382, 600
Промінь, с., Луцький р-н 382
Прохід, с., Ратнівський р-н 383, 601, 

665
Проходи, с., Любешівський р-н 383
Пулемець, с., Шацький р-н (Лю-

бомльський р-н) 383, 599
Пулганів, с., Луцький р-н 383
Пульмо, с., Володимир-Волинський 

пов., Шацький р-н (Любомльсь-
кий р-н) 22, 383, 599

Пульмівська вол., Володимир-Во-
линський пов. 23

Пустомити, с., Горохівський р-н 383, 
594

П’ятидні, с., Володимир-Волинсь-
кий р-н 383, 593

Р
Радехів, с., Любомльський р-н 383, 

600
Радзивілов, м-ко, Волинський округ 

60
Радовичі, с., Іваничівський р-н 383, 

595
Радовичі, с., Турійський р-н 383, 603
Радомишль, с., Луцький пов. (Луць-

кий р-н) 131, 211, 383, 598
Радостов, с., Камінь-Коширський 

пов., Поліське в-во 131
Радошин, с., Ковельський р-н 383, 

597
Раймісто – Кияж, канал 96
Раймісто, с., Рожищенський р-н 383
Раків Ліс, с., Камінь-Каширський р-н 

383, 595
Растів, с., Турійський р-н 383, 603
Ратно (Ратне), м-ко, Ковельський 

пов., смт, Ратнівський р-н 46, 162, 
216, 383, 508, 511, 584 – 589, 592, 
605, 607, 608, 610 – 612, 614 – 617, 
624, 686. 

Ратнів, с., Луцький р-н 352, 383, 521, 
599

Ратнівський р-н 214, 242, 298, 300, 
322, 335, 345, 354, 356, 361, 393, 
447, 454, 462, 466, 475, 481, 486, 
527, 534, 546, 582, 601, 614, 628, 
632, 635, 637, 639, 640, 647, 653

Рачин, с., Горохівський р-н 383, 594
Ревушки, с., Турійський р-н 383
Ржищів, с., Берестечківський р-н 383
Рига, м., Латвійська РСР 56, 59, 174, 

687
Риковичі, с., Іваничівський р-н 383, 

595
Рим 202
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Римачі, с., Любомльський р-н 383, 
599

Рівне, м., див. Ровно
Рівне, с., Любомльський р-н 383, 600
Рівненська обл. 240, 250, 329, 395, 

405, 408, 411, 427, 484, 517, 532, 
539, 633, 635, 675, 679, 691

Річиця, с., Ратнівський р-н 393, 601, 
614

Ровенська АЕС 413, 692
Ровенська гміна, Ровенський пов. 79
Ровенська область див. Рівненська 

обл.
Ровенський пов., Волинська губ., 

Волинський округ, Волинське в-
во 31, 36, 37, 52 – 54, 56, 59, 60, 
69, 73, 79, 101, 115, 119, 151, 152, 
175, 183, 195

Ровно, м. 31, 37, 62, 63, 66, 70 – 71, 
119, 174, 185, 195, 197, 206, 250, 
273, 329, 395, 404, 405, 411

Роговичі, с., Локачинський р-н 383
Рогові Смоляри, с., Головнянський 

р-н 383
Рогожани, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 383, 593
Рожище, маєток, Луцький пов. 151
Рожище, м-ко, Луцький пов., смт, м. 

(Рожищенський р-н) 88, 91, 110, 
114, 118, 131, 141, 215, 286, 291, 
340, 491, 506, 508, 511, 586, 587, 
589, 590, 592, 603, 605, 607, 608, 
610 – 612, 614 – 616, 622 – 625, 
652, 668

Рожище, ст. Львівської залізн. 621
Рожищенська гміна, Луцький пов. 88
Рожищенський р-н 214, 242, 298, 322, 

335, 345, 354, 356, 357, 393, 424, 
440, 447, 455, 462, 463, 466, 481, 
486, 527, 534, 557, 582, 583, 601, 
614, 628, 632, 635, 637, 639, 640, 
653, 654, 658

Розничі, с., Колківський р-н 383
Рокині, с., смт, Луцький р-н 393, 401, 

411, 412, 516, 521, 604, 615, 682

Рокита, с., Старовижівський р-н 383, 
602

Рокитниця, с., Ковельський р-н 383
Романів, с., Луцький р-н 383, 598
Романівка, с., Іваничівський р-н 384
Ромашківка, с., Олицький р-н 384
Росія, Російська імперія 15, 27, 29, 34, 

44, 45, 47, 54, 68, 89, 110, 148, 149, 
207, 530, 672, 679, 701

Ростань, с., Шацький р-н (Любомль-
ський р-н) 384, 389, 600

Руда, с., Луківський р-н 384
Рудка, с., Любешівський р-н 384, 393, 

613
Рудка Козинська, с., Рожищенський 

р-н 384, 601
Рудка Червинська, с., Камінь-Ка-

ширський р-н 384
Рудники, с., Колківський р-н (Мане-

вицький р-н) 384, 600
Рудня, с., Рожищенський р-н 384, 602
Рудня, с., Старовижівський р-н 384, 

601
Ружин, с., Турійський р-н 384, 603
Русів, с., Володимир-Волинський р-н 

384
Руснів, с., Володимир-Волинський 

р-н 384, 593
Русовичі, с., Іваничівський р-н 384

С
Сагринь, с., 648
Садів, с., Торчинський р-н (Луцький 

р-н) 384, 598
Самара, м., Самарська губ. 32, 34
Самари, с., Камінь-Коширський пов., 

Поліське в-во (Ратнівський р-н) 
131, 393, 614, 686

Самари-Оріхові, с., Ратнівський р-н 
393

Самарська губернія 45
Самійличі, с., Любомльський р-н (Ша-

цький р-н) 384, 599
Самоволя, с., Іваничівський р-н 384
Сапалаївка, р. 76, 79, 108, 109
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Сапогове, с., Ківерцівський р-н 384
Саратовська губернія 45
Сарни, ст. Ковельської залізн. 250
Сарненський пов., Поліське в-во, Во-

линське в-во 64, 71, 74, 101, 115, 
122, 152

Сарнівка, с., Луцький р-н 384
Сваловичі, с., Любешівський р-н 384
Свидники, с., Голобський р-н 384
Свинарин, с., Турійський р-н 384
Свинюхи, м-ко, Горохівський пов. 

131
Свійчів, с., Володимир-Волинський 

р-н 384
Світязь, с., Шацький р-н (Любомль-

ський р-н) 384, 600
Світязькі Смоляри, с., Шацький р-н 

384
Северинівка, с., Маневицький р-н 

384
Седлище, с., Любешівський р-н 385
Седлище, с., Старовижівський р-н 

385, 602
Седлищанський р-н 653
Секунь, с., Старовижівський р-н 385, 

602
Селець с., Володимир-Волинський 

р-н 365, 593
Селець, с., Турійський р-н 385
Семеринське, с., Локачинський р-н 

597
Сенкевичівка, м-ко, Луцький пов., 

смт (Горохівський р-н) 131, 216, 
511, 586, 624

Сенкевичівський р-н 214, 298, 300, 
301, 322, 345, 354, 424, 447, 462, 
466, 481, 486, 534, 546, 557, 582, 
628, 653, 658

Сергіївка, с., Сенкевичівський р-н 
385

Сереховичі, с., Старовижівський р-н 
385, 602, 672

Серхів, с., Маневицький р-н 385, 589
Сибір 23, 24, 44, 661
Сильне, с., Головнянський р-н 385

Сильне, с., Ківерцівський р-н 385. 
596

Сильненська гміна, Луцький пов. 88, 
137

Синове, с., Старовижівський р-н 385, 
602

Сирники, с., Луцький р-н 385
Ситовичі, с., Ковельський р-н 385, 

597
Ситниця, с., Колківський р-н 385
Сідней, м. 697
Сільце, с., Горохівський р-н 385, 594
Сільце, с., Ковельський р-н 385, 597
Сільце, с., Ратнівський р-н 393
Сільце Гірниківське, с., Ратнівський 

р-н 385
Сірнички, с., Затурцівський р-н 385
Сквирський пов., Київська губ. 54
Скиби, с., Любомльський р-н 385
Скірче, с., Горохівський р-н 385, 594
Скобелка, с., Горохівський р-н 385, 

392, 593
Скреготівка, с., Цуманський р-н 385
Скригове, с., Горохівський р-н 385, 

594
Скулин, с., Ковельський р-н 385, 596
Скупове, х., Камінь-Каширський р-н 

385
Словатичі, с., Ківерцівський р-н 385
Смідин, с., Ковельський пов. (Старо- 

вижівський р-н) 23, 385, 602
Смолигів, с., Торчинський р-н (Луць-

кий р-н) 385, 386, 598
Смолява, с., Горохівський р-н 386, 

594
Смоляри, с., Старовижівський р-н 

386, 602
Соб’ятин, с., Маневицький р-н 386
Сокиричі, с., Ківерцівський р-н 386, 

596
Сокіл, с., Головнянський р-н 386
Сокіл, м-ко, с., Луцький пов., (Рожи-

щенський р-н) 131, 386, 602, 664
Соколище, с., Старовижівський р-н 

386
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Соловичі, с., Турійський р-н 386, 
393

Солов’ї, с., Старовижівський р-н 
386, 602

Солотвин, с., Голобський р-н 386
Сомин, с., Луківський р-н (Турійсь-

кий р-н) 386
Соснина, с., Іваничівський р-н 386, 

595
Соснівка, с., Камінь-Каширський 

р-н 386, 596
Софіївка, м-ко, Луцький пов. 131
Сошичне, с., Камінь-Каширський 

р-н 386, 595
СРСР, Радянський Союз 81 – 84, 88, 

124, 126 – 128, 133, 134, 211, 215, 
249, 275, 330, 349, 432, 554, 600, 
665, 667, 696

Ставки, с., Турійський р-н 386
Ставок, с., Ківерцівський р-н 386
Ставок, с., Турійський р-н 386
Станіславівка, с., Ратнівський р-н 

386
Станіславівка, с., Рожищенський р-н 

386
Станіславське воєводство 62, 80, 

173
Стара Вижівка, смт, Старовижівсь-

кий р-н 216, 386, 497, 508, 584, 
586, 587, 607, 608, 610, 611, 614, 
616, 622, 624

Стара Гута, с., Старовижівський р-н 
386, 602

Стара Лішня, с., Іваничівський р-н 
386, 595

Старий Загорів, с., Локачинський р-н 
386, 598

Старий Мосир, с., Голобський р-н 387
Старий Порицьк, с., Іваничівський 

р-н 387, 594
Старий Чорторийськ, с., Маневиць-

кий р-н 387, 600
Старі Кошари, с., Ковельський пов., 

Луківський р-н (Ковельський 
р-н) 131, 387, 597

Старики, с., Берестечківський р-н 
387

Старовижівський р-н 214, 216, 242, 
247, 298, 300, 322, 345, 354, 358, 
361, 424, 440, 447, 462, 466, 481, 
486, 526, 527, 534, 546, 582, 602, 
616, 628, 632, 639

Старокостянтинівський пов., Волин-
ська губ. 54

Старосілля, с., Іваничівський р-н 387
Старосілля, с., Маневицький р-н 387, 

600
Стеблі, с., Ковельський р-н 387, 597
Стенжаричі, с., Володимир-Волин-

ський р-н 387, 593, 626
Стир, р. 79, 96, 104, 108, 145, 321
Стобихва, с., Камінь-Каширський р-н 

387
Стобихівка, с., Камінь-Каширський 

р-н 387, 392
Столинські Смоляри, с., Любомльсь-

кий р-н 387
Стохід, р. 321
Стрий, м. 681
Стрільці, с., Грубешівський пов. 685
Стрільче, с., Горохівський р-н 387, 

594
Струмівка, с., Теремнівський р-н 387
Студині, с., Затурцівський р-н 387
Судче, с., Любешівський р-н 387, 599
Сукачі, с., Головнянський р-н 387
Суськ, с., Ківерцівський р-н 387, 596
Суховоля, с., Луцький пов. (Луцький 

р-н) 132, 387
Суходоли, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 387, 593
США 112, 672, 679, 690, 696, 697
Сьомаки, с., Сенкевичівський р-н 

(Луцький р-н) 387

Т
Тагачин, с., Турійський р-н 387
Таращанський пов., Київська губ. 54
Твердині, с., Затурцівський р-н 387
Тегеран, м. 660
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Теклине, с., Ратнівський р-н 387
Текля, с., Заболоттівський р-н 387
Тельчі, с., Колківський р-н 387
Теремне, с., Теремнівський р-н 216, 

387
Теремнівський р-н 214, 247, 250, 257, 

298, 322, 345, 424, 447, 448, 455, 
462, 466, 467, 472, 481, 486, 526, 
527, 557, 582, 628

Терешківці, с., Горохівський р-н 388, 
594

Тернопільська обл. 240, 329, 679
Тернопільське воєводство 62, 80, 

173
Тернопільський край 54
Тихотин, с., Рожищенський р-н 388, 

601
Тоболи, с., Камінь-Каширський р-н 

388, 595
Тойкут, с., Ковельський р-н 388, 596
Топилище, с., Іваничівський р-н 388, 

595
Топільне, с., Рожищенський р-н 388, 

601, 667
Торчин, м-ко, Луцький пов., смт, Лу-

цький р-н 33, 71, 102, 132, 216, 
497, 508, 586, 592, 622, 624, 626

Торчин, х., Торчинський р-н 388
Торчинська вол. 256
Торчинський р-н 214, 298, 300, 322, 

345, 360, 424, 440, 447, 462, 466, 
467, 481, 486, 527, 557, 582, 628, 
652, 653, 658

Тристень, с., Рожищенський р-н 602
Троїцьке, с., Запорізька обл. 663
Тростянець, с., Луцький пов. (Ківер-

цівський р-н) 132, 211, 388, 596
Тростянка, с., Луцький р-н 388
Тростянка, с., Устилузький р-н 388
Троянівка, с., Маневицький р-н 388, 

393, 600, 613
Туличів, с., Турійський р-н 388, 602
Тумин, с., Локачинський р-н 388, 

598

Тур, с., Ратнівський р-н 388, 601, 686
Туричани, с., Турійський р-н 388
Турівка, с., Володимир-Волинський 

р-н 388
Турійськ, зал. ст. 620
Турійськ, м-ко, Ковельський пов., смт, 

Турійський р-н 132, 216, 508, 585 
– 589, 603, 605 – 608, 610, 611, 614, 
615, 624, 626

Турійський р-н 214, 216, 242, 253, 298, 
300, 322, 335, 354, 356, 361, 393, 
424, 447, 462, 466, 475, 481, 486, 
527, 539, 546, 582, 602, 628, 633, 
635, 637, 639, 640, 647, 653

Турія, р. 79, 321
Туропин, с., Турійський р-н 388, 603

У
Угів, с., Горохівський р-н 388
Угли, с., Голобський р-н (Ковельський 

р-н) 388, 597
Угриничі, с., Пінський пов., Камінь-

Коширський пов., Поліське в-во,
Камінь-Каширський р-н (Любешівсь-

кий р-н) 111, 388, 599
Угриничівська гміна, Пінський пов., 

Поліське в-во 111
Угринів, с., Горохівський р-н 388, 594, 

625
Ужгород, м. 415
Україна, Західна Україна, Правобе-

режна Україна, Радянська Украї-
на, УРСР 19, 51, 56, 89, 116, 133, 
134, 164, 187, 201, 206, 212, 213, 
239, 243, 246, 255, 287, 419, 422, 
431, 448, 449, 456, 458, 467, 476, 
483, 509, 525, 530, 541, 548, 549, 
552, 553, 566, 647 – 654, 659 – 661, 
667 – 679, 682 – 702

Уляники, с., Луцький пов., Рожи-
щенський р-н 132, 388, 601

Улянівка, с., Ківерцівський р-н 388, 
613

Уманці, с., Локачинський р-н 388
Уругвай 215
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Усичі, с., Торчинський р-н 388
Успенка, с., Шмаківський р-н 674
Устилуг, м-ко, Володимирський пов., 

м., Володимир-Волинський р-н 
132, 215, 388, 441, 593, 604, 674

Устилузький р-н 214, 247, 250, 298, 
345, 354, 424, 447, 462, 463, 466, 
481, 486, 527, 546, 557, 583, 628, 
640

Уховецьк, с., Ковельський р-н 388, 
596

Ф
Фаринки, с., Камінь-Каширський р-н 

388
Франція 90, 133
Фусів, с., Горохівський пов., Го-

рохівський р-н 129, 388

Х
Хворостів, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 389
Хворостів, с., Любомльський р-н 

389, 599
Хелм, м. 63, 458, 691
Херсон, м. 663
Херсонська обл. 215, 663, 671, 688
Хмелів, с., Володимир-Волинський 

р-н 389
Хмелівка, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 389, 593
Хмельницька АЕС 413
Хмельницька обл. 675
Хмельницьке, с., Берестечківський 

р-н 389
Хобултова, с., Володимир-Волинсь-

кий р-н 389, 593
Холмське воєводство 646
Холмщина 57, 187, 209, 648, 668, 688
Холоневичі, с., Луцький пов. (Ківер-

цівський р-н) 132, 389, 596
Холонів, с., Володимирський пов. 

(Горохівський р-н) 139, 389, 594, 
625

Холопичі, с., Киселинська гміна, Во-
лодимирський пов. (Локачинсь-
кий р-н) 98, 389, 597

Хопнів, с., Ківерцівський р-н 238, 
389

Хорів, с., Локачинський р-н 389
Хорлупи, с., Ківерцівський р-н 389, 

596
Хорохорин, с., Луцький пов., Тор-

чинський р-н (Луцький р-н) 132, 
389, 598

Хотешів, с., Хотешівська вол., Рат-
нівський р-н (Камінь-Кашир-
ський р-н) 256, 389, 595, 608

Хотячів, с., Володимир-Волинський 
р-н 389, 593

Хоцунь, с., Любешівський р-н 389, 
599

Хрипськ, с., Шацький р-н 389

Ц
Цевеличі, с., Локачинський р-н 389
Цегів, с., Горохівський р-н 389, 594
Цир, с., Любешівський р-н 389, 599
Цміни, с., Маневицький р-н 389, 600
Цумань, с., Луцький пов., смт, Цу-

манський р-н (Ківерцівський р-н) 
132, 216, 389, 402, 441, 586, 589, 
592, 603, 604, 608, 682

Цуманський р-н 214, 247, 298, 300, 
322, 346, 355, 361, 398, 415, 416, 
424, 440, 441, 447, 448, 462, 466, 
481, 482, 486, 526, 534, 546, 557, 
583, 628, 653, 654, 658

Ч
Чапаївка, с., Полочівський р-н, За-

порізька обл. 690
Чарторийськ, м-ко, Луцький пов. 65, 

132
Чаруків, с., Луцький р-н 389, 598
Чаруківська гміна, Луцький пов. 137
Чевель, с., Старовижівський р-н 389
Чемерин, с., Ківерцівський р-н 390, 

596
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Червоноград, м. 492, 634, 671
Череваха, с., Маневицький р-н 390
Черемошне, с., Маневицький р-н 

390
Черемошна Воля, с., Любомльський 

р-н 390, 599
Черкаси, м. 690
Черкаси, с., Луківський р-н 390
Чернчиці, с. 668
Черськ, с., Маневицький р-н 390, 

600
Черче, с., Ратнівський р-н (Камінь-

Каширський р-н) 390, 595
Черчичі, с., Володимир-Волинський 

р-н 390, 625
Четвертня, с., Маневицький р-н 390, 

600
Чехівщина, с., Торчинський р-н 390
Чехословаччина 215, 445, 465, 467
Човниця, с., Ківерцівський р-н 390, 

596
Чорниж, с., Маневицький р-н 238, 

390, 600
Чорніїв, с., Турійський р-н 390, 603
Чорнобиль, м. 699
Чорнобильська АЕС 448, 449, 698
Чорноплеси, с., Луківський р-н 390
Чорторийськ, зал. ст. 620

Ш
Шацьк, с., Володимир-Волинський 

пов., смт, Шацький р-н (Лю-
бомльський р-н) 33, 216, 390, 
396, 412, 600, 586, 592, 600, 608, 
611, 624, 626

Шацький р-н 214, 298, 322, 346, 355, 
356, 361, 422, 424, 441, 447, 462, 
466, 481, 546, 557, 583, 628, 653

Шельвів, с., Локачинський р-н 390, 
598

Шепель, с., Торчинський р-н (Луць-
кий р-н) 390, 598, 689

Шиковичі, с. 648
Широке, с., Берестечківський р-н 390
Шклинь, с., Горохівський р-н 390, 

593
Шкроби, с., Старовижівський р-н 390
Шлапань, с., Любешівський р-н 390
Шменьки, с., Заболоттівський р-н 

390
Штунь, с., Любомльський р-н 390, 

599

Щ
Щедрогір, с., Ратнівський р-н 391, 

393, 614
Щитинська Воля, с., Любешівський 

р-н 391
Щитинь, с., Любешівський р-н 391
Щурин, с., Рожищенський р-н 391, 

601, 665

Ю
Юнівка, с., Затурцівський р-н 391

Я
Яблунька, с., Маневицький р-н 391
Ягідне, с., Турійський р-н 391
Ягодин, ст., Любомльський р-н 421
Яковичі, с., Володимир-Волинський 

р-н 391
Якушів, с., Ратнівський р-н 391
Ярославичівська гміна, Дубенський 

пов. 140
Ясенівка, с., Рожищенський р-н 391, 

601
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А
Автоматизація виробництва – 260, 

265, 271, 290, 304, 332, 453, 460
Агенти – 122, 124, 134, 136
Агентства – 326, 333, 580, 581
Агрохімічні роботи – 400
Адвокати – 113, 115
Адвокатура – 245, 251, 252
Адміністративна влада – 63, 64, 81, 

136
Адміністративно-територіальний 

поділ – 19, 63 – 71, 74, 79, 86, 87, 
90, 97, 104, 155, 157, 160, 212, 215, 
216, 461, 702

Адміністрації
 обласна державна – 213, 243, 425, 

475, 543
Адрес-календар – 36
Аеродроми – 62
Аеропорт – 584
Академія
 духовна – 679
 наук УРСР – 270, 505
Акти громадянського стану – 54, 66 

– 68, 85, 86
Акцизні наглядачі – 40, 41
Акціонерні установи (див. також То-

вариства) – 279, 280, 305, 306
Алкоголізм та боротьба з ним – 67, 75, 

573
Амбулаторії – 107, 652, 654, 520
Амністія – 31, 80, 83, 112
Ансамбль «Колос» – 668, 689
Антисемітські виступи – 81
Антифашистські групи – 698
Аптеки – 19, 51, 60, 76, 77, 94, 95, 559, 

654, 660
Арбітраж – 252, 253
Арешти, арештанти – 35, 47, 51, 81 

– 83, 113, 123, 124, 126 – 128, 133, 
134, 138, 185, 251

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Армії – 84, 698
 Врангеля – 84, 126
 Денікіна – 84
 Люблінська – 26
 П. Скоропадського – 83, 127
 Радянська – 530, 554
 російська – 68, 127, 134
 С. Петлюри – 83, 126, 127, 134
 українська – 127
 українська Галицька армія – 83, 

84
 Юденича – 90
 Червона армія – 134, 430, 661
Артисти – 66, 105, 663, 669, 694, 700
Артілі – 457, 478, 584
 інвалідів – 451, 479, 484
 промислові – 260, 263, 478, 479
 сільськогосподарські – 353, 363, 

391
 трудові – 31
Археологічні знахідки – 79
Архіви – 29, 36, 119, 203, 551, 552, 

553, 554, 660, 680, 702
Архівні документи – 29, 672, 674, 

693
Архітектура, архітектори – 64, 145, 

334, 335, 336
Асамблея християнська – 680
Асоціації – 263, 312, 545
Атестати – 50, 175, 178, 179, 180, 182, 

203, 683, 684, 687

Б
Базари – 71, 72, 77, 95, 103, 104, 416, 

463, 464
Бази – 316, 328, 360, 423, 425, 434, 

436, 456, 480, 584
Банки – 40, 41, 72 – 74, 108, 140 – 144, 

319, 469 – 474, 483, 584, 653, 656
Бджільництво – 24, 153, 403
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Безпека – 81, 84, 123, 124, 127, 133, 
134, 254

Безробіття і боротьба з ним – 71, 72, 
74 – 76, 79 – 82, 89, 93, 102, 103, 
105, 107 – 109, 123, 133, 138, 170, 
172, 453

Бібліотеки – 22, 49, 53, 57, 66, 67, 82, 
84, 86, 120, 121, 124, 134, 142, 174, 
176, 186, 199 – 201, 209, 214, 463, 
485, 524 – 527, 531 – 533, 585, 642, 
670, 672, 679, 700 – 702

Біржа праці – 19, 93, 554, 651, 654, 
655, 657, 660

Благоустрій – 19, 104, 108, 212, 214, 
328, 334, 416, 440, 453, 455, 457, 
535

Болота – 45, 362, 411
Боротьба
 з шкідниками сільськогоспо-

дарських рослин – 352, 395, 399, 
400

 революційно-визвольна – 699
Браконьєрство – 157, 405
Братства – 19, 20, 108, 158, 179, 186, 

203, 204
Бригади, ланки – 352, 360
Бродяжництво і боротьба з ним – 24, 

74, 75
Будинки
 відпочинку – 564
 інвалідів – 446
 інтернати – 446
 культури – 525, 530, 536, 539, 642, 

689
 народної творчості – 530
 науки і техніки – 645
 пологові – 560
Будівельна служба – 64
Будівництво і ремонт – 24, 62, 69 – 71, 

74, 78, 96, 104, 105, 108, 119, 213, 
216, 241, 254, 256, 311, 320, 330, 332, 
334, 336, 338, 347, 351, 401, 414, 432, 
433, 440, 449, 453, 457, 461, 465, 480, 
481, 482, 583, 610, 653

 аеродромів – 62

 водне – 349, 350, 411
 енергетичне – 19, 70, 212, 280, 

282, 440, 441, 453, 456, 457, 522, 
651

 житлове – 78, 96, 108, 270, 334, 
335, 337, 340, 346, 352, 441, 453, 
455, 457, 460, 463, 470, 471, 519, 
520, 698, 699

 капітальне – 260, 262, 264, 265, 
268, 270, 272, 275, 277, 278, 280 
– 283, 285 – 291, 293, 294, 299, 300, 
302, 304, 306, 308, 309, 312, 313, 
315, 316, 318, 323, 324, 326, 329 
– 331, 336 – 344, 346, 348, 350, 352, 
359, 360, 362, 402, 411, 421, 425, 
426, 428, 432, 436, 440, 452, 453, 
457, 460, 478, 479, 481, 484, 524

 комунальне – 19, 24, 78, 96, 104, 
441, 453, 460, 471, 564

 культурно-освітніх установ – 346, 
457, 460, 485, 487, 524, 525, 532

 медичних закладів – 19, 70, 453, 
520, 573

 пам’ятників – 458, 546
 промислове – 241, 259, 260, 263, 

264, 266, 284, 286, 288, 290, 291, 
293, 303, 307, 312, 314 – 316, 336, 
340, 343, 428, 432, 437, 453

 релігійних споруд – 24, 53, 82, 88, 
89, 133, 185, 209

 сільське – 212, 344, 346, 507, 519, 
699

 соціально-культурних об’єктів 
– 19, 78, 415, 453, 455, 456, 520, 
533, 698

 телефонної мережі – 19, 78, 96, 
124

 у колгоспах – 212, 214, 328, 345, 
347, 355, 456, 507, 519

 шкіл – 70, 78, 79, 96, 97, 102, 104, 
107, 174, 176, 212, 453, 485

 шляхів, залізниць, мостів – 19, 23, 
66, 69, 78, 96, 97, 99, 102, 108, 154, 
155, 162, 212, 321 – 324, 327, 328, 
330, 331, 453, 455, 651, 654
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Бургомістри – 64, 69 – 71, 653
Бюджет – 211, 216, 238, 448, 450, 461, 

465, 467, 468, 470, 576, 578, 582, 
642, 653, 654, 656

Бюро
 агрономічне – 44
 адресне кущове – 662
 економічного аналізу – 260, 275, 

276, 296, 297, 312, 338, 351, 361, 
391, 402, 404, 438, 442

 карткові – 418
 колегії адвокатів – 251
 конструкторсько-технологічне 

– 478
 контрольно-облікові – 418
 культурної помочі – 57
 лекційне – 537, 538
 медико-соціальної експертизи 

– 567, 568
 партійні – 455, 581, 583, 624, 627, 

628, 629, 630
 писання прохань – 116
 послуг – 90
 проектні – 519, 521
 статистичне – 62, 64, 65
 судово-медичної експертизи – 567
 технічної експертизи – 280
 технічного нормування – 275
 технічно-торговельне – 657
 у фінансово-земельних справах 

– 65, 73, 163
 фонду праці – 170

В
Ветеринарія і ветеринарне обслугову-

вання – 19, 22, 64, 73, 74, 77, 94, 
95, 105, 134, 301, 402, 403, 432

Вибори – 79, 80, 97, 101, 133
 до Державної думи – 15, 16, 20
 до Конгресу трудового народу Ук-

раїни – 19
 до органів самоврядування – 19, 

69, 70, 81, 82, 86, 87, 104, 109, 116, 
133

 до рад – 212, 214, 215, 216, 238, 

554, 692, 699
 до ремісничої палати – 77, 88, 

145
 до сейму і сенату – 64, 65, 68, 81 

– 83, 86, 87, 89, 97, 101, 109, 110, 
123, 133, 185, 185

 до Українських народних зборів 
– 239

 до Українських Установчих зборів 
– 19

 до Українського Центрального 
Комітету в Польщі – 126

 народних судів – 239
 Президента України – 239, 691, 

701
 сільських комітетів – 211
Видавництва – 536, 541, 543, 544, 545, 

660, 680, 682
Видання – 45, 46, 49, 66, 80 – 84, 90, 

120, 123, 126, 127, 133, 134, 543, 
547, 548, 554, 642, 646, 672, 678, 
680, 685, 686, 693, 694, 701, 702

Виїзд за кордон – 82, 86, 89 – 91, 124, 
126, 133, 134

Виконавчі комітети
 міські – 215, 585
 обласні – 211, 212, 585
 районні – 213, 214, 585
 селищні – 216, 586
 сільські – 211, 215, 217, 238
Вимірювальні прилади – 148
Винарні – 39, 41
Винахідництво і раціоналізація – 260, 

264 – 266, 268, 270, 272, 275 – 278, 
280 – 281, 283, 285, 287, 289 – 291, 
293 – 297, 299 – 300, 308 – 312, 
314 – 319, 323 – 324, 326 – 329, 
331 – 332, 340, 351, 355, 359 – 361, 
400, 407, 415, 425, 429, 436 – 437, 
439 – 440, 442, 460, 468, 487, 517, 
631, 642, 645, 673, 694

Виселення – 24, 67, 69, 74, 79, 81 – 83, 
85, 86, 88 – 90, 114, 124, 126 – 128, 
133, 134

Вистави – 529, 663, 664, 669, 694
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Виставки – 73, 146, 205, 415, 444, 
482, 535, 550, 576, 645, 670, 677, 
681

 Всесоюзна досягнень у народно-
му господарстві – 265, 362, 480, 
677

 народної творчості – 530, 537, 
677, 693

 персональні – 663, 666, 670, 681, 
687

 республіканські – 663
 сільськогосподарські – 352, 671, 

683
 творчі – 487
 фотовиставки – 536, 554
 художні – 515, 537, 544, 687, 690, 

696
Відбудова – 280, 349, 453, 520
Відділення
 Антимонопольного комітету 

– 243
 Українського фонду культури 

– 648
 Українського фонду миру – 646
 фонду «Взаєморозуміння і при-

мирення» – 648
Відділи
 виконкомів – 586
 внутрішніх справ – 587
 воєводські – 62, 64
 повітові – 62, 69, 102, 103
 робітничого постачання – 588
 слідчі – 83, 123, 124, 126
 цін – 474
Відруби – 44
Війни
 Велика Вітчизняна – 212, 261, 

448, 453, 456, 463, 535, 552, 554, 
662, 675, 681, 692, 698, 699, 700

 громадянська – 560, 692, 697
 Друга світова – 693, 698
 Перша світова – 653
Військова повинність, служба – 20, 

49, 67, 82, 84, 90, 91, 109, 126, 
127, 133, 134

Військове забезпечення – 20, 26, 84, 
93, 102, 105, 110

Військові начальники – 26
Військові осадники див. Осадники
Військові трофеї – 160
Військові частини – 257, 654
Військовозобов’язані, військовослуж-

бовці – 27, 76, 84, 86, 90, 91, 105, 
110, 122, 134, 249, 257, 448, 692

Військово-патріотичне виховання 
– 694

Військовополонені – 124, 127, 255, 
654, 655, 662, 698

Війти – 70, 87, 133
Віросповідання – 54, 81, 82, 89
 греко-католицьке – 82, 83, 89
 православне – 53, 62, 80, 81, 86
 римсько-католицьке – 52, 81, 207
В’їзд і проживання в Польщі – 82, 85, 

86, 88, 89, 110, 133
Внутрішня політика – 549
Водне господарство, водопостачання 

– 19, 78, 96, 104, 108, 350, 410, 411, 
455, 657

Водойми – 74, 76, 79, 153, 157, 161
Воєводи – 84, 138
Вокзали – 689
Волинське зарубіжжя – 696
Волинський вугільний басейн – 212, 

215
Волосний старшина – 36
Всиновлення – 88
ВУО – 83, 125, 186, 206
Вчителі – 48 – 50, 57, 60, 71, 83, 90, 

105, 108, 134, 174 – 179, 181, 182, 
202, 208, 209, 464, 485, 487, 645, 
651, 652, 654, 676, 691, 695, 696

В’язниці див. Тюрми
В’язні – 35, 36, 60, 81, 83, 84, 110, 112, 

113, 115, 120, 121, 126, 134, 245, 
250, 680

Г
Газети – 23, 67, 81 – 83, 89, 90, 116, 

127, 128, 134, 206, 541, 544 – 546, 
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552, 614, 648, 650, 653, 659, 660, 
677, 678, 690 – 692, 696, 701, 702

Газифікація – 212, 442, 452, 455 – 457
Гарнізон – 654
Гвардія – 255
Геологорозвідувальні роботи – 270, 

330
Герби – 70, 105
Герої
 Радянського Союзу – 530, 686, 

696 – 698
 Соціалістичної Праці – 530, 665, 

666, 670, 682, 695, 696, 699, 700
Гетьманат – 19
Гідрогеологічні роботи – 270
Гідрометеорологія – 414
Гідротехнічні роботи, споруди – 44, 

73
Гімназії – 19, 49, 108, 116, 173 – 180, 

202, 203, 208, 508, 652, 695
Гміни – 63, 71, 86, 87, 103, 126, 136, 

176
Голодовки – 120, 126
Голодомор – 680, 693, 700
Городництво – 24
Господарства – 68, 73, 74, 137, 148, 

157
 селянські – 45, 151
Готелі – 92, 93, 440
Громади – 69, 70, 87
 єврейські – 56, 208
 сільські – 68, 71
Громадське харчування – 212, 214, 

242, 417, 420, 421, 480, 482
Громадянство – 63 – 68, 101, 105, 

133, 134
Гроші – 46, 256
Гуртки – 80 – 82, 84, 89, 90, 102, 134, 

179, 188

Ґ
Ґуральництво – 64, 71, 139, 146

Д
Дворяни – 17, 24, 29, 35

Деканати – 54, 55
Депо – 330
Держава – 63
Державна адміністрація – 65, 67, 70, 

73
Державна безпека – 249, 251, 254, 698
Директорія – 19
Дирекції
 взаємного страхування – 171
 відбудови – 145
 водних шляхів – 62
 громадських робіт – 64, 67, 69, 78, 

79
 державних залізниць – 62
 державних лісів – 63, 69, 74, 152 

– 162
 спиртової монополії – 136
 тютюнової монополії – 144
Дисидентський рух – 680
Диспансери – 568 – 573
Дитячі установи
 дитячі будинки – 76, 98, 461, 485, 

509 – 512, 589, 652
 дитячі садки – 176, 206, 313, 314, 

485, 487
Діаспора – 544, 550, 680, 690
Дільниці – 589
 будівельно-монтажна – 350
 лісозаготівельні – 408
 поліцейські – 655
 шляхово-експлуатаційні – 321
Документи
 кіно, відео – 700, 701
 фоно – 700
 фото – 554, 699, 700
Домовласники – 20, 23, 63, 79, 86, 96, 

103, 105, 109 – 111, 134, 171
Донори – 567
Допомога – 32, 44, 45, 74 – 76, 93, 94, 

102, 107, 201, 202
 багатодітним і одиноким матерям 

– 446, 448
 державна – 465
 дітям – 60, 93
 інвалідам – 74 – 76, 107, 448, 449
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 потерпілим від воєнних дій – 20
 потерпілим внаслідок аварії на 

ЧАЕС – 453
 сім’ям військовослужбовців – 23, 

75, 90, 91, 93, 103, 104, 109, 448
 сім’ям завербованих до Німеччи-

ни – 655
 шефська – 458, 699
Допризовники див. Призови в армію
Дорожнє господарство, дорожня 

служба – 78
Дошкільне виховання – 176
Дошкільні установи – 453, 461, 464
Друкарні – 60, 69, 71, 82, 84, 86, 88, 

90, 96, 128, 134, 542 – 544, 590, 
653, 659

Друковані видання див. Видання
Думи
 Державна – 15, 20
 міська – 18
Духовенство – 16, 53, 54, 64, 67, 68, 

69, 71, 80 – 83, 86, 89, 90, 98, 124, 
126 – 128, 133, 134, 201 – 203, 
209, 548, 668

Духовні правління див. Правління

Е
Евакуація – 20, 32, 48, 467
Екзекуція – 35
Економіка – 454, 456, 459
Екскурсії – 514, 580
Експедиції – 269, 515, 518, 535, 677
Експертиза
 науково-судова – 34
 судово-медична – 567, 570
Експорт – 92, 102, 147, 155, 156, 302, 

304, 320, 428, 453
Елеватори – 240, 423, 590
Електрифікація – 108, 212, 214, 279 

– 283, 355, 358, 361, 362, 394, 452, 
456, 457, 461, 463

Еміграційний синдикат – 69, 76, 83, 
89, 173

Еміграція – 64, 67, 68, 77, 79, 81, 82, 
85, 88 – 90, 102, 103, 127, 133, 

173, 206
Енергетика, електростанції – 19, 70, 

92, 104, 108, 211, 279 – 283, 352, 
440, 441, 453, 456, 457, 590, 656

АЕС – 413, 448, 449, 692, 698
Епідемії та боротьба з ними – 74, 331, 

557, 566
Епізоотії та боротьба з ними – 301, 

403

Є
Євреї – 19, 20, 23, 24, 29, 35, 60, 65, 67, 

68, 70, 71, 82, 83, 86, 88, 102, 105, 
110, 120, 208, 548, 652, 654, 662

Єврейські гміни – 68, 70, 71, 81 – 84, 
88 – 90, 105, 208

Єпархіальні управління – 548
Єпархії – 53, 54, 548

Ж
Жебрацтво і боротьба з ним – 74, 75
Житлове господарство – 437, 438
Житлово-комунальне господарство 

– 439, 453, 465
Житловий фонд – 438, 440, 457, 460, 

463, 464
Жінки, жіночий рух – 261, 549, 575, 

647
Журнали – 66, 67, 70, 82, 89, 90, 127, 

128, 198, 201, 202, 539, 541, 552, 
566, 656, 664, 672, 677, 678, 701, 
702

Журналісти – 64, 689 – 691, 694, 695

З
Заводи – 92, 590
 автомобільний – 289, 290
 асфальтні – 328
 бетонний – 108
 будівельних матеріалів – 259
 винокурні – 41
 виробів із пластмас – 298, 299, 

699
 горілчані – 136
 деревообробний – 260
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 дослідно-експериментальний 
– 295

 дріжджовий – 316
 електроапаратний («ЕНКО») – 

276
 залізобетонних конструкцій – 

267
 «Іскра» – 275, 692
 картонно-руберойдовий – 266, 

453, 699
 консервні – 310
 кормових додатків – 319, 320
 крохмальний – 311, 312
 культурно-побутових виробів 

– 260, 297
 ливарно-механічний – 296
 льонозаводи – 428, 429
 маслозаводи – 73, 92, 302, 303
 машинобудівні – 293, 294
 механічний – 295
 молокозавод – 303
 овочесушильні – 264
 пивоварні – 315, 316
 підшипниковий – 288, 453, 699
 племінний – 402
 приладобудівний – 277, 278
 ремонтний – 290
 рудоремонтний – 273
 силікатний – 260
 синтетичних шкір – 288, 699
 сільськогосподарських машин 

– 290, 291, 699
 скипидарні – 153
 торфобрикетний – 260
 хлібний – 308
 цегельні – 211
 цукрові – 313, 314, 343
Загиблі – 76, 90, 698
Загони – 592
Заготівля – 60, 72, 146, 240, 263, 301, 

302, 304, 306, 314, 395 – 397, 401, 
405, 407, 408, 415, 422 – 424, 427 
– 434, 436, 437, 453, 455, 461, 463, 
478, 484, 658, 659

ЗАГСи – 245, 551

Законопроекти – 185
Залізниці – 66, 71, 78, 83, 88, 98, 104, 

108, 134, 153, 154, 161, 248, 250, 
251, 329, 330, 453, 461, 651

Замки – 79, 105, 108, 145, 203
Заповідники
 історико-культурні – 535, 536, 680
 природні – 152, 155, 414
Заповідні об’єкти – 413
Заповіти – 112, 137, 254
Заробітна плата – 211, 241, 253, 254, 

257, 259, 262, 279, 280, 300, 307, 
309, 344, 362, 397, 398, 408, 409, 
416, 427, 429 – 431, 433, 434, 460, 
463, 471, 472, 479, 482 – 484, 496, 
506, 507, 534, 535, 538, 545, 579, 
581 – 583, 626 – 629, 652 – 658, 
660

Засоби масової інформації – 540
Засуджені – 83, 124, 128, 134
Захист прав споживачів – 417
Збитки, відшкодування збитків, за-

подіяних
 військовими діями – 20, 28, 63, 68, 

71, 79, 96, 104, 152
 нацистськими окупантами – 215, 

261, 322, 330, 432, 453, 456, 460, 
463, 480, 530, 535, 556, 557, 662, 
698

 внаслідок стихійних лих – 76, 161, 
171, 212, 456, 458

Збір гербовий, земський, коробочний, 
окладний, патентний, поземель-
ний, свічковий див. Оподаткування

Зброя – 60, 71, 72, 80, 82, 88 – 91, 133, 
134, 422

Збут – 397, 422, 425, 427, 430, 434, 
658, 659

Звірогосподарство – 402, 589
Зв’язок – 242, 275, 332, 333, 461, 583, 

589, 659
Земля, земельні ділянки – 43 – 45, 

66, 67, 72 – 74, 91, 96, 98, 99, 105, 
111, 137, 147 – 149, 151 – 153, 156 
– 158, 163, 352, 354, 356, 358, 440, 
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518, 659
Земельні реформи – 44, 45, 72, 73, 

158, 354
Землевпорядкування – 23, 24, 44, 45, 

72, 146, 148, 150, 151, 155, 212, 
355, 357, 517, 518

Землекористування, землевласники – 
16, 19, 21, 23, 24, 35, 37, 43, 44, 52 
– 54, 63 – 65, 70 – 74, 78, 81 – 83, 
86, 90 – 92, 95, 98, 99, 102 – 105, 
112, 114, 119, 134, 137, 141, 148 – 
151, 153 – 158, 160, 209, 210, 212, 
352, 354, 355, 358, 517, 518

Земські установи – 22
Зернові культури, продукція – 60, 

73, 91, 93, 146, 147, 306, 352, 356, 
397, 399, 423, 433, 461, 482, 483, 
516, 517

З’їзди – 60, 68, 72, 75, 77, 80, 81, 87, 
133, 154, 157

 банківських працівників – 470
 виборців до Державної думи – 16
 воєвод – 78
 ВУО – 186
 голів земельних палат – 146
 журналістів – 690
 земельних комісарів – 72
 землеробів – 102
 комендантів держполіції – 80, 

123, 125
 композиторів – 668
 кооперативних організацій – 451, 

478, 480, 484
 лікарів – 64, 76, 94, 673
 мирових посередників – 16
 мирових суддів – 32, 112
 монархів – 105
 начальників відділів фінансових 

палат – 135
 письменників – 682, 688
 працівників освіти – 176, 652
 представників лісового госпо-

дарства – 95, 158, 160
 представників органів самовря-

дування – 62, 64, 67, 69, 71

 представників православної церк-
ви – 89

 представників товариства «Просві-
та» – 198, 199

 президентів і бурмістрів – 62, 69
 профспілок – 665
 рабинів – 81
 старост – 62, 65, 67, 69, 75, 80, 85, 

87
 український церковний – 133
 української політичної еміграції 

– 185
Зловживання – 25, 81, 82, 87, 136, 157, 

158, 161, 185
Злочинність – 24, 31, 35, 81, 82, 88, 

115, 123 – 128, 133, 134, 136, 158, 
249, 575

Зовнішньоекономічна діяльність – 213, 
417, 458

І
Ікони – 53, 535, 680
Іммігранти – 83
Імпорт – 103, 146
Інваліди – 65, 74 – 77, 93, 95, 103, 107, 

137, 448, 449, 484, 560, 563, 575
Інвестиції – 70, 453
Індустріалізація – 212
Інженери – 64, 79, 97, 105, 645
Іноземні піддані, іноземці – 34, 60, 62 

– 64, 66, 67, 69, 72, 74 – 77, 79 – 83, 
85, 86, 88 – 90, 92, 94, 110, 127, 128, 
133, 134, 245, 476, 581

Інспекторати – 171
 кас – 62
 лісний – 652
 шкільні – 174 – 176
Інспектори – 47, 136, 170, 396, 417, 

477, 659
Інспектури
 по випробуванню та охороні сортів 

рослин – 395
 статистики – 461, 463
Інспекції
 заготівель і якості сільськогоспо-
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дарської продукції – 395, 396
 з контролю за цінами – 474, 475
 з контролю якості вугілля – 272
 насіннєві – 398
 податкові – 465, 475
 по карантину рослин – 394
 по охороні природи – 414
 по якості насіння – 397, 398
 по якості товарів і торгівлі – 319
 сільського господарства – 352, 

356
 страхові – 450
 хлібна – 304, 305
Інститути – 564, 566, 592
 геологічний – 90
 геологічних наук – 270
 дослідів Волині – 488, 679, 680
 історії АН УРСР – 674
 медичні – 673, 681
 науково-дослідні – 290, 400, 505, 

522, 567, 569, 570, 573
 педагогічний – 674, 678, 684, 

700
 післядипломної освіти педаго-

гічних кадрів – 505
 політехнічні – 489, 490
 політології і соціального управ-

ління – 691
 проектні – 517, 518, 520 – 523
 художній – 666
Інтерновані – 133
Інтерпеляції – 81, 82
Інфекційні хвороби та боротьба з 

ними – 22 – 24, 60, 68, 69, 72 – 76, 
93 – 95, 102, 107, 331, 556, 557, 
560, 566

Історія, історики – 116, 122, 330, 525, 
532, 535, 536, 546, 554, 668, 671 – 
677, 679, 680, 683, 684, 692, 693, 
696, 698, 700, 702

Історичні будівлі – 96
Історичні пам’ятники – 134, 212

К
Кабінет Міністрів України – 212, 213
Кадри – 245, 252, 259, 261, 264, 266, 

269, 271 – 273, 275, 276, 278, 280 
– 285, 287 – 291, 293 – 295, 297, 
299, 302 – 304, 306 – 308, 310 
– 315, 319, 321, 322, 324, 325, 327 
– 330, 332, 333, 335, 338, 340, 341, 
344, 345, 347, 349, 351, 352, 356, 
359 – 362, 395, 400, 411, 415, 417, 
420, 421, 423, 425, 426, 430 – 432, 
436, 439, 440, 442 – 444, 446, 453, 
461, 470, 472 – 476, 479, 480, 504, 
505, 507, 519, 523, 533, 566, 567, 
571, 575, 580, 626, 659, 699

Казначейства – 34, 39, 40
Канторати – 210
Капітул – 53
Караїми – 108, 652
Кар’єри – 260
Карти, плани – 43, 45, 52, 66, 71, 72, 

74, 77 – 80, 84, 86, 88, 91, 96, 99, 
103, 105, 108 – 110, 113, 126, 135, 
141, 145, 151, 153 – 155, 157, 159, 
161, 162, 203, 257, 353, 405, 406, 
452, 453, 461

Картки
 облікові військовополонених – 

662
 продуктові – 418
 промислові – 418
Каси – 23, 40, 42, 46, 66, 69 – 72, 76, 

102 – 104, 108, 120, 124, 134, 136, 
137, 139, 140, 159, 165 – 167, 171, 
199, 446, 450, 451, 473, 654, 658

Кіно і кінофікація – 87, 214, 453, 527, 
533, 534

Кінотеатри – 67, 68, 78, 84, 87, 108, 
128, 205, 533, 660

Кіноустановки – 82, 84, 533
Кінофільми – 68, 86, 90, 205, 533, 660
Кірха – 209, 536
Кіш Українського національного коза-

цького товариства – 186
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Кладовища – 19, 76, 208, 209, 441
Клірові відомості – 52
Клуби – 82, 89, 90, 195, 209, 214, 463, 

514, 524 – 527, 532, 533, 540, 642
Книгарні – 205
Книги – 23
 гродські – 29, 203
 земельні – 214, 355, 357, 391, 394
 земські – 29, 203
 інвентарні домоволодінь – 467, 

468
 кріпосні – 36
 метричні – 52, 54, 56, 57, 65, 67, 

68, 110, 208, 551, 554
 підкоморські – 29
 погосподарські – 216, 238
 подвірні – 86
 трибунальні – 29, 203
 церковнопарафіяльні – 52
 шлюбних опитів – 52, 56, 110
Князівство – 203
Кок-сагиз – 434, 665
Колгоспи – 212, 214, 241, 242, 251, 

263, 281, 283, 310, 328, 345 – 347, 
352, 353, 355 – 361, 363, 391, 400, 
403, 411, 428, 434, 437, 445, 446, 
452, 453, 455, 456, 458, 461, 463, 
465, 470 – 472, 480, 485, 517, 518, 
593, 662, 699

Колегіата – 203
Колегії – 213, 249, 260, 421, 474, 476, 

553
 адвокатів – 245, 251, 252, 603
 військова залізнична – 248
 духовна – 53
 редакційна колегія тому «Історія 

міст і сіл Волинської області» 
– 693

 управлінь – 244, 414, 415, 440, 
445, 446, 449, 452, 460, 465, 469, 
543, 558, 575

Колективізація – 212, 214, 352, 463, 
518

Колекції і колекціонери – 536, 662, 
691 – 693, 697, 702

Колони
 пересувні механізовані (ПМК) 

– 347, 603, 604
Колонії, колоністи – 36, 81, 89, 91, 124, 

126, 127, 133, 134, 151, 161, 209, 
246

Команди
 воєводська держполіції – 82, 123, 

124
 головна держполіції – 702
 повітові держполіції – 82, 89, 123 

– 125, 127
 поповнення армії – 122
Комасація – 73, 91, 95, 98, 99, 112, 141, 

148 – 151
Комбінати – 604
 будівельні – 259, 604
 вугільні – 269, 271, 273
 деревообробні – 265, 273, 275, 604, 

689
 комунального господарства – 440
 музичного товариства УРСР – 534
 м’ясні – 301, 605
 навчально-курсовий – 507
 плодоовочеві – 310
 промислові – 260, 267, 297, 298, 

482, 605
 спиртогорілчаний – 317, 318
 тепличний – 310
 харчові – 263, 264, 299 – 301, 605
 хлібокомбінати – 307, 308, 606
 художньо-виробничий – 536
 шахтобудівний – 341
 шовковий – 287, 699
Коменданти держполіції – 83, 103
Комендатури
 гарнізонна – 654
 оберфельдкомендатура – 653, 654
 ортскомендатури – 654
Комісари
 генеральний Волині та Поділля 

– 651, 653, 654, 656
 окружні (гебітскомісари) – 651 

– 653, 656
 рейхскомісар – 651, 653, 654, 656, 
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657, 660
Комісаріати
 військові – 256, 257, 606, 626, 630
 гебітскомісаріати – 651
 генеральний – 655, 658, 660
 державної поліції – 127, 128, 134
 земель Волині і Подільського 

фронту – 112
 окружні – 651 – 656, 660, 661
 рейхскомісаріат – 651
 Цивільного управління східних 

земель – 61
Комісії – 212, 214 – 216, 238, 251, 269, 

271, 275, 300, 311, 315, 318, 334, 
350, 446, 447, 457, 458, 466, 474, 
480, 487 – 496, 504 – 507, 516, 525, 
543, 551, 580, 626

 архітектурні – 334, 336, 519
 балансові – 264, 268, 303, 314, 

323, 330, 338, 341, 343, 344, 428, 
444

 будівельні – 45
 виборчі – 97, 99 – 101, 239
 військового суду – 27
 дегустаційні – 263, 300, 304
 з вивчення та впровадження но-

вих обрядів – 245
 з відбудови господарства – 67
 з відновлення населених пунктів 

– 662
 з влаштування дітей і підлітків 

– 212
 земельні – 72, 148, 150
 землевпорядні – 43 – 45, 63, 148
 з ліквідації прикордонних конф-

ліктів – 80
 з наукового дослідження східних 

земель – 65, 79
 з обліку збитків, заподіяних ні-

мецько-фашистськими загарбни-
ками – 662

 з планування і розбудови міста 
Луцька – 215

 з призову в армію – 84
 з проведення референдумів – 239

 з цінних паперів та фондового 
ринку – 476

 із встановлення трудового стажу 
– 270, 471, 481

 із забудови – 104, 109
 із запобіганя аварійності і травма-

тизму – 325, 326
 інвалідні – 74, 75, 77
 калькуляційні – 92
 класифікаційно-оцінювальні – 73
 кооперативного контролю – 480, 

482
 лікарські – 94
 лікарсько-трудові експертні – 446 

– 448
 ліквідаційні – 60, 61, 104, 200, 

308
 міжміністерська комісія з розподі-

лу майна – 148
 міські по податках – 72
 опікунські – 75, 76, 107
 оціночні – 28, 136
 планові – 452 – 457, 470, 606
 санітарні – 76, 94, 95
 технічні – 108
 у справах виборів до Українських 

установчих зборів – 19
 у справах про вибори до Держав-

ної думи – 15
Комітети – 606
 агропромислові – 301
 військово-революційні – 256
 воєводський театральний – 85
 Волинський економічний – 79
 Волинський Український вибор-

чий – 88
 Волинської виставки – 205
 громадсько-господарський – 104
 дня пам’яті С. Петлюри – 185
 допомоги жертвам повені – 87, 

172
 допомоги українським студентам 

– 126
 допомоговий – 651
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 з відбудови Мстиславового храму 
– 45

 зимової допомоги безробітним 
– 93, 94, 107, 172

 з розподілу землі – 148
 комсомольські – 627 – 630
 КП(б)У, КПУ – 253, 423, 430, 477, 

528, 554, 581 – 583, 606, 607, 698
 місіонерський – 210
 народного контролю – 241, 242, 

481
 Національного порятунку – 691
 опіки над притулком для стариків 

і калік – 107
 протиповітряної та протихімічної 

оборони – 89
 профспілкові – 212, 213, 241, 243, 

249, 261, 266 – 268, 270 – 273, 275 
– 277, 279 – 282, 284 – 289, 291, 
293 – 299, 302, 307, 309, 311, 313, 
315, 316, 319, 320, 333, 338, 339, 
341, 348, 350, 356, 358, 363, 392, 
396, 399 – 404, 407, 409, 410, 413, 
415, 419 – 421, 426, 429, 430, 432, 
436 – 439, 442 – 445, 447, 450, 454, 
461, 463, 464, 467, 469, 470, 473, 
480, 482, 485, 487 – 496, 504, 505, 
507, 509, 513 – 515, 517 – 519, 521 
– 523, 525 – 527, 529, 531 – 533, 
553, 565, 569 – 573, 575, 578 – 581, 
630, 632 – 642, 644, 647, 650

 революційні – 90, 699
 регіональний комітет з імпорту 

– 146
 робітничий – 359, 394
 розбудови міста – 104, 108
 сільські – 211
 соціального розвитку села – 212
 статистичний губернський – 701
 «Тиждень дитини» – 76
 тюремний – 47
 український шкільний – 57
 у справах безробітних – 89
 фізичного виховання і військової 

підготовки – 91, 103, 109, 122

Композитори – 525, 530, 537, 664, 667, 
668, 684, 689, 700

Комсомол – 81, 125, 627 – 630, 699
Комунальне господарство – 212, 216, 

280, 340, 439 – 442, 456, 463, 657
Комунальні підприємства – 68, 440, 

441, 461, 463, 464
Комунікаційно-будівельні роботи 

– 78
Комуністична партія – 81, 83, 115, 

116, 121, 122, 125 – 127, 134, 581, 
582, 624, 692, 697, 699

Комуністичний рух і боротьба з ним 
– 79, 81, 115

Конвенція – 32
Конгреси – 81, 126, 186, 667, 674
Конкурси – 245, 278, 334, 413, 505, 

515, 527, 533, 544, 575, 645, 648
Консерваторія – 700
Консисторії – 51, 53, 83
Консульства – 83, 127, 128
Контори – 607
 банківські – 319, 470 – 472
 будівельно-монтажна – 331, 350
 виробничо-експлуатаційна – 442
 заготівельні – 401, 408, 428 – 434, 

482
 закупівлі та збуту – 653, 658
 нотаріальні – 35, 245, 253, 254
 поштова – 40, 659
 проектні – 331, 520
 ремонтно-будівельна – 340
 рибна генерал-комісаріату Волині 

і Поділля – 658
 «Сільелектро» – 283
 торговельні – 419, 420
Контроль – 135 – 137, 139, 157, 240 

– 243, 287, 289, 293, 294, 299, 318 
– 320, 426, 467 – 469, 471 – 473, 
481, 563, 564

Конференції – 59, 63, 65, 69, 71, 75, 
80, 81, 87, 99, 168, 515, 535, 538, 
575, 676, 677

 глав трьох держав у Тегерані – 
660
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 добровільних товариств – 410, 
577 – 580, 642, 643, 646 – 648, 650, 
688

 економічні – 355
 комендантів держполіції – 213
 комсомольські – 627-630
 медичних працівників – 559 – 562, 

569, 570, 673, 681
 наукові, науково-практичні – 488, 

489, 532, 550, 560, 568, 571, 573, 
582, 664, 674, 676 – 678, 680, 684, 
687, 690

 науково-технічних товариств – 
644, 645

 начальників відділів фінансових 
палат – 135

 партійні – 582, 583, 626, 665
 працівників освіти – 176, 485, 487, 

505
 представників дирекції держлісів 

– 157, 160, 162
 представників земельних палат 

– 146
 профспілкові – 394, 404, 429, 576, 

631, 642
 рабинів Волині – 63
сільськогосподарських інструкторів  

– 91
Спілки 
 журналістів – 544
 спортивна – 78
 старост – 65, 75, 80, 85 – 87
 читацькі – 532, 547
Концерти – 493, 531, 540, 668, 685, 

689, 694, 695
Концесії – 68
Концтабір – 698
Конярство – 358
Кооперативи – 31, 60, 66, 70, 84 – 86, 

90, 92, 93, 103, 108, 127, 134, 143, 
144, 166 – 170, 186, 205, 456, 474, 
477, 653, 656, 658, 659, 702

Кооперація – 477
 інвалідів – 451, 477, 483, 484
 промислова – 263, 451, 477, 478

 споживча – 477, 479-481
Кораблебудування – 24
Кордони – 59, 78 – 85, 88, 90, 109, 123, 

126, 127, 133, 157
Корисні копалини – 153, 260
Корпус прикордонної охорони – 83
Костьоли – 42, 53, 54, 60, 67, 68, 73, 

82, 86, 89, 112, 127, 133, 203, 208
Краєзнавство та краєзнавці – 515, 

532, 544, 545, 649, 675, 676, 679, 
680, 687, 688, 695, 700

Кредитування і кредитні установи 
– 65, 67, 70, 72, 95, 104, 120, 136, 
138, 140, 141, 153, 154, 156, 157, 
159-161, 166, 169, 454, 469 – 473

Кримінальний кодекс – 80, 82, 133
Кріпаки – 35
Культові споруди – 536, 548, 549
Культура – 242, 452, 455, 461, 463 – 

465, 524 – 531, 535, 536, 538 – 540, 
544, 588, 648, 700

Культурно-масова робота – 524, 531
Культурно-освітні установи – 212, 

456, 457, 461, 464, 525
Культурно-освітня робота – 524, 525, 

531, 532, 536, 631, 646
Купці – 20
Купчі – 23, 29, 37, 116
Кураторіум шкільного округу – 174, 

175
Курія-біскупія – 207
Куркулі, розкуркулення – 582
Курси – 264, 430, 487, 505, 548, 652, 

660, 668

Л
Лабораторії – 263, 303 – 305, 308, 324, 

347, 400, 661
Лазні – 24, 77, 440
Легіон – 193
Листи (колекція) – 662
Литовці – 109
Лікарі – 50, 51, 75 – 77, 91, 93, 94, 99, 

105, 134, 183, 556, 567, 652, 654, 
672, 681
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Лікарні – 51, 60, 67, 70, 74 – 78, 93 
– 95, 107, 108, 183, 184, 203, 208, 
211, 556, 559 – 565, 569, 570, 607, 
652, 654, 681, 700

Лікарська сировина – 423
Ліквідація неписьменності – 174, 

212, 214, 463, 485
Лікувальні заклади – 22, 50, 74, 75, 

77, 94, 95, 105, 107, 162, 557, 559 
– 561

Лікувально-профілактичні установи 
– 555, 556, 559, 562 – 564

Лісове господарство, ліси, охорона 
лісів – 64, 70, 73, 74, 83, 90, 91, 95, 
102, 111, 134, 135, 146, 152 – 162, 
212, 331, 353, 404 – 409, 589, 608, 
609, 699

Лісництва – 153 – 155, 157 – 162, 405 
– 407, 608

Лісозаготівля – 405 – 408, 608
Лісопильні – 98, 153 – 157, 159 – 162, 

171
Література – 84, 198, 554, 698, 702
Ліцеї, ліцеї-інтернати – 202, 511, 512
Лотереї – 34, 473

М
Магазини – 84, 102, 134, 360, 415
Магістрати – 16, 29, 62, 63, 65 – 67, 69, 

71, 72, 86, 87, 94, 103 – 110, 136
Маєтки – 25, 29, 35 – 37, 42, 44, 47, 

64, 65, 67, 69, 73, 74, 86, 91, 93, 
95, 98, 99, 119, 127, 128, 138, 141, 
147 – 153, 155, 156, 158, 160, 161, 
202, 203

Майно і майновий стан – 17, 20, 23, 
24, 30, 32, 35, 37, 40, 44, 46, 53, 67, 
70, 72 – 74, 78, 79, 82, 86, 88, 90, 
91, 96, 99, 105, 107, 109, 111, 112, 
114, 119, 124, 127, 136, 138, 141, 
153, 158, 160, 161, 186, 199, 200, 
203, 208, 209, 391, 439, 441, 456, 
459, 466 – 468, 659

Майстерні – 77, 92, 102, 110, 260, 272, 
359-361, 444, 609, 670

Маніфести – 28
Марнотратство і боротьба з ним – 72
Маслоробні – 19, 93
Медикаменти – 22, 60, 74
Медицина – 77
Медичне обслуговування – 50, 71, 72, 

74 – 76, 93, 94, 107, 120, 457, 556, 
557, 560, 563, 564, 651, 673

Медичні установи – 461, 464, 555 
– 557, 564, 569, 654

Меліорація і меліоративні роботи – 
72, 73, 78, 79, 87, 96, 99, 102, 107, 
148 – 151, 153 – 157, 350 – 352, 
356, 362, 406, 411, 412, 517

Меморіальний комплекс у с. Кортелі-
си – 701

Метеорологічні спостереження – 153, 
395, 414

Методична робота – 487 – 489, 491, 
493, 496, 504, 505, 509, 513 – 516, 
530, 532, 536, 538, 540, 549, 554, 
571, 572, 580, 582, 642, 647, 673 
– 678, 695, 696

Метричні витяги, записи – 20, 21, 49, 
54, 63, 66, 68, 71, 82, 85, 86, 91, 
105, 110, 181, 183, 208

Метричні книги див. Книги
Механізація – 260, 261, 265, 271, 286, 

290, 302, 304, 311, 332, 347, 350, 
352, 355, 360 – 362, 453, 460, 517, 
699

Мирові судді – 33
Мисливство, мисливське господарс-

тво – 62, 88, 152, 153, 157, 158, 
160, 161, 405, 409, 410, 431

Мистецтво – 524, 535, 537, 544, 550, 
663, 687, 698

Митні установи – 421, 422, 609
Митрополія – 53
Міграція – 549, 550
Міліція – 19, 135, 247, 249, 251, 255, 

256, 588
Містобудування – 334, 518
Міщани – 20, 21, 24
Млини – 69, 77 – 79, 92, 93, 98, 153, 
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154, 263, 307, 483, 658
Мобілізація – 26, 27, 40, 84 – 87, 89 

– 91, 94, 109, 249, 250, 257
Мови – 60, 80, 82, 175
 латинська – 176
 польська – 35, 82, 86, 89, 98
 російська – 176
 українська – 34, 48, 176, 177, 185, 

201, 548
Могили – 83, 653, 662
Молитовні доми – 82, 89, 209, 549
Молодь – 352, 445, 446, 455 – 457, 

487, 575, 628, 694, 699
Молочарні – 73, 92, 103, 658
Монастирі – 53, 54, 60, 81, 84, 206
Монографії – 664, 674, 675, 680, 684
Монополія – 135, 136, 138, 144
Монумент Вічної слави – 699
Мости – 22, 78, 79, 90, 92, 96, 103, 

104, 134, 148, 154, 212, 321, 322, 
330, 654

Музеї – 70, 79, 485, 524, 525, 529, 530, 
535, 700

Н
Навчальні заклади – 20, 49, 83, 105, 

175, 203, 331, 352, 461, 487, 488, 
651, 678, 700

Навчально-дослідні господарства 
– 352

Наглядачі – 39, 47
Нагородження – 212, 213, 215, 261, 

264, 302, 304, 329, 330, 406, 415, 
423, 432, 485, 525, 530, 531, 538, 
544, 556, 582, 642, 663, 664, 668, 
669, 673, 674, 679, 681, 689, 690, 
696, 699

Надлісництва – 153 – 155, 157 – 163
Народне господарство – 212, 214, 

215, 242, 245, 452, 453, 455 – 457, 
461, 463, 464, 473, 582, 645, 662, 
696

Народний дім – 75
Народний Рух України – 544, 692
Народні Збори Західної України – 

211, 692, 699
Народні звичаї, традиції – 695, 697
Населені пункти – 23, 64, 68, 71, 85 

– 88, 90, 97, 98, 103, 105, 108, 111, 
124, 126, 134, 145, 151, 154, 212, 
214 – 216, 334, 352, 440, 453, 455, 
456, 461, 519, 525, 533, 535, 552, 
554, 662, 677, 693, 698, 700

Населення – 23, 69, 85 – 88, 97
 списки – 20, 57, 69, 71, 85 – 89, 93, 

105, 109, 110, 134, 137, 149, 151, 
171, 208, 209, 648, 655, 659

 статистика – 20, 54, 63, 66, 68, 73, 
82, 85, 86, 88, 89, 94, 102, 104, 105, 
109, 110, 126, 134, 136, 137, 148, 
238, 461, 463, 654

Насінництво – 399, 517
Наукові установи – 536
Науково-дослідницька робота – 290, 

461, 488, 516, 553
Націоналізація – 212
Національний рух – 81, 89
Національність, національні менши-

ни – 81 – 83, 89, 548 – 550, 653, 
654

Національно-визвольні змагання 
– 698

Німці – 36, 45, 90, 98, 124, 126, 127, 
133, 209, 246

Нотаріальні акти – 119, 148
Нотаріальні архіви – 36, 119
Нотаріальні контори – 35
Нотаріуси – 37, 112, 113, 116

О
Об’єднані українські соціалісти – 19
Об’єднання – 80, 82, 84, 124, 125, 127
 агропромислові – 354, 610
 будівельні – 246, 327, 610
 видавничо-поліграфічне – 331
 виробничі – 258, 263, 265, 266, 272, 

287, 291, 298, 301, 304, 308 – 310, 
313, 315, 324, 325, 327, 359, 360, 
398, 399, 401, 410, 420, 428, 609

 всесоюзні – 306, 428, 430, 432
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 громадсько-політичні – 184 – 186
 дорожніх підприємств – 321
 літературне – 539, 682
 медичні – 561, 563, 564, 573
 науково-виробниче – 516
 промислові – 301, 312, 609
 самодіяльних композиторів – 537
Оброчний стан – 42
Овочівництво – 352, 362
Оздоровлення дітей – 485, 557
Окупація і окупанти – 215, 255, 261, 

322, 330, 432, 453, 456, 460, 461, 
463, 480, 525, 530, 535, 552, 554, 
556, 662, 692, 693, 698, 699, 701

Олімпіади – 485, 492, 505, 513
Опіка, опікунські заклади – 24, 30, 47, 

65 – 67, 70, 71, 73 – 77, 82, 90, 94, 
107, 108

Оподаткування – 17 – 21, 23, 24, 29, 34, 
35, 40, 41, 64 – 74, 77, 78, 85, 90 – 
92, 95 – 97, 102 – 104, 106, 107, 109, 
111, 133, 136 – 139, 146, 148, 150, 
152, 153, 155, 157 – 160, 162, 465, 
467, 468, 475, 476, 651, 652, 654

Органи самоврядування – 19, 67, 69, 
70, 72, 86, 101

Організації – 71, 76, 80 – 82, 84, 89, 
90, 123 – 127, 133, 134, 204, 209, 
241, 251, 252, 290, 324, 415, 417, 
418, 445, 456, 458, 459, 467 – 469, 
474, 530, 538, 539, 544, 547, 551, 
611, 651, 654

 благодійні – 458
 будівельні – 212, 241, 338, 344, 

347, 348, 456
 військові, воєнізовані, військово-

спортивні – 89, 188 – 195
 військово-патріотичні – 186 – 188
 громадські – 75, 82, 86, 105, 126, 

134, 202, 546, 549, 575, 642, 697
 гуманітарно-філантропічні – 86
 єврейські – 125
 інвалідні – 75
 комсомольські – 582, 625, 627 

– 630, 698, 699

 кооперативні – 70, 477
 культурно-освітні – 89
 купецькі – 92
 молодіжні – 176, 195, 196
 оборонні – 465
 партійні – 582, 625, 650, 699
 піонерські – 699
 професійних спілок – 265, 279, 

283, 290, 322, 323, 326 – 329, 332, 
335, 337, 340, 345, 347, 349, 351, 
361, 406, 519, 522, 528, 530, 535, 
537, 540, 541, 543, 545, 557, 559 
– 561, 582, 631, 699

 Тодта – 657
 учительська – 176
Оренда – 96, 97, 147, 160, 254
 землі – 19, 24, 44, 45, 65, 73, 74, 

78, 79, 97, 105, 113, 119, 141, 148 
– 151, 153, 155, 157, 160, 163, 203

 лісу – 153, 157
 маєтків – 42
Осадники – 69, 71 – 74, 82, 84, 86, 91, 

96, 148-151
Освіта – 63, 176, 177, 199, 212, 214 

– 216, 452, 453, 455, 461, 463, 484 
– 487, 514, 544, 588, 678, 698

 вища – 488
 професійно-технічна – 487, 504, 

694
Остарбайтери – 212
ОУН – 81 – 84, 125 – 127, 251, 661, 698
Охорона
 державних таємниць у пресі – 

543
 здоров’я – 212, 214 – 216, 242, 452, 

453, 455, 460, 461, 463, 465, 555 – 
557, 559, 561 – 563, 565, 678, 700

 природи і навколишнього середо-
вища – 78, 153, 154, 157, 160, 162, 
212, 241, 313, 405, 412 – 414, 452

 протипожежна – 405, 651
Охорона праці і техніка безпеки – 260, 

264, 266, 268, 270 – 272, 275, 283, 
287 – 289, 291, 294, 295, 297, 299, 
302, 305, 310, 311, 316, 318, 319, 
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327, 341, 347, 349, 359, 405, 425, 
443, 445, 451, 456, 458, 522, 559, 
567, 631

Оцінювання – 91, 96, 141, 148, 150, 
155

П
Палати
 земельна – 146
 реміснича – 77, 88, 144, 145
 фінансова – 135 – 137
Палаци
 піонерів – 516
 учнівської молоді – 515
Паливно-енергетичні ресурси – 241, 

347, 425, 456
Пам’ятки – 69, 153, 335, 413, 414, 524 

– 527, 535, 536, 541, 546, 548, 552, 
554, 676, 700

Пам’ятники – 97, 134, 212, 458, 527, 
546, 648

Парафії – 53, 55, 60, 63, 68, 69, 73, 80 
– 82, 84, 86, 90, 185, 186, 203, 207, 
209, 210, 548

Парафіяни – 53, 56, 68, 208
Партизанський і підпільний рух – 81 

– 83, 89, 127, 651, 660, 693, 694, 
697, 698, 700

Партії
 геологорозвідувальні – 268, 269, 

611
 гідрогеологічна – 270
 Демократична – 692
 політичні – 80 – 82, 84, 89, 90, 123 

– 127, 133, 134, 206, 209, 212, 239, 
544, 549, 650

Партійна робота – 625, 626
Парцеляція – 68, 72, 73, 91, 98, 99, 

141, 147 – 151, 153, 155
Пасіки – 23, 403
Паспорти – 18, 20, 23, 24, 63 – 65, 67 – 

69, 71, 79 – 83, 85, 86, 88 – 90, 105, 
126, 133, 278, 291, 293, 299, 303, 
306, 330, 344, 352, 391, 394, 406, 
422, 426, 432, 438, 453, 457, 492, 

494, 504, 525, 526, 528, 531 – 533, 
535, 537, 549, 553, 557 – 559, 561, 
562, 566, 569, 645

Патенти – 41, 92, 105, 110, 136, 138
Пекарні – 19, 69, 77, 92 – 94, 110, 658
Пенсіонери, пенсійне забезпечення 

– 23, 63, 75, 88, 103, 107, 171, 446 
– 448, 450, 454

Первинні організації
 Всесоюзного товариства винахід-

ників і раціоналізаторів – 311, 
521, 522

 комсомольські – 625, 627 – 630
 Комуністичної партії – 582, 584, 

625, 626
 науково-технічних товариств – 

264, 266, 287, 289, 293, 294, 299, 
302, 304, 307, 308, 315, 318, 319, 
340, 348, 442

 товариства боротьби за тверезість 
– 647

 товариства радянсько-польської 
дружби – 646

 Українського товариства глухих 
– 650

Перевезення – 325 – 327, 461
Переписи статистичні – 29, 54, 60, 65, 

68, 109, 460, 461, 463, 464, 651, 
701

Переселення і переселенці – 23, 44, 
45, 89, 126, 127, 133, 134, 212, 215, 
249, 445, 456, 465, 467, 469, 519, 
550

Періодичні видання – 45, 46, 49, 543, 
547, 680, 701, 702

Печатки – 66, 71, 111, 124, 135, 431, 
659

Пивоваріння – 41, 94
Письменники, поети – 532, 539, 544, 

545, 664, 666, 667, 671, 680, 682, 
685 – 691, 694 – 696, 700

Підданство – 63 – 65, 67, 70, 75, 83, 
85, 86, 89, 90, 109, 110, 112, 126, 
127, 134, 185
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Підприємництво і підприємці – 243, 
453, 456

Підприємства – 66, 68, 71, 77, 84, 86, 
90, 92, 93, 104, 106, 110, 124, 127, 
128, 136, 137, 212, 214, 240 – 242, 
245, 251, 259 – 261, 263 – 266, 268, 
273, 275, 276, 279, 281 – 283, 288, 
296, 298, 299, 301 – 306, 308, 315, 
319, 321, 325 – 328, 331 – 333, 
339, 341, 347 – 349, 352, 353, 358, 
397, 400, 406, 408, 412, 418, 420, 
421, 425, 427, 432, 438, 440, 441, 
444, 445, 452, 453, 456 – 461, 463 
– 465, 467 – 469, 474, 480, 482, 
519, 539, 547, 551, 554, 567, 580, 
612, 629, 631, 642, 645, 648, 651 
– 655, 658, 659, 662, 691

Піонерські табори – 461, 631, 642
Плани, планування – 212, 215, 264, 

283, 352, 355, 405, 415, 438, 440, 
451 – 460, 485, 519, 521

Плебісцит – 126, 175
Племінна робота – 401, 402
Побутове обслуговування – 212, 215, 

242, 245, 260, 417, 419, 438, 443, 
444, 452, 456, 457, 631

Повинності – 23, 24
Повітові комунальні союзи див. Со-

юзи
Повітові стряпчі – 34, 35
Повстання – 81, 89
Податки, податкові органи див. Опо-

даткування
Пожежна охорона – 105, 258
Пожежні команди – 19, 105
Позашкільні заклади – 314, 485, 513
Позики – 18, 23, 40, 44, 45, 64, 67, 68, 

78, 104, 109, 141, 143, 148, 150, 
151, 166, 167, 471 – 473

Покарання – 24, 27, 67, 86, 115, 124
Політичні виступи – 79 – 82, 89, 123 

– 127, 133
Поліція – 32, 35, 63, 79 – 84, 88 – 90, 

103, 115, 123 – 127, 133, 134, 138, 
654 – 656

Поляки – 35, 70, 94, 109, 148, 149, 
661

Польська влада – 185
Польські повстання – 24, 27 – 29, 137
Поміщики – 26, 35, 36, 54
Порт – 328
Посадник м. Луцька – 656, 657
Посвідчення – 19, 45, 48, 49, 63, 67 

– 69, 71, 81, 82, 85, 86, 90, 91, 103, 
109, 110, 116, 124, 141, 177, 255

Посіви, посівні площі – 23, 24, 91, 
102, 171, 216, 238, 314, 352, 353, 
355, 356, 362, 394, 395, 397, 399, 
428, 461, 463, 464, 518

Посімейні списки – 20, 25, 30, 45
Посли – 124, 185
Посольство СРСР – 83
Постачання – 19, 22, 77, 422, 424, 425, 

427, 430, 432, 651
Постерунки – 81, 82, 84, 86, 89, 90, 

111, 123, 124, 126 – 135, 161
Поховання – 209, 662
Почесні звання див. Нагородження
Пошта – 22, 40, 46, 59, 60, 66, 68, 79, 

80, 89, 97, 124, 127, 332, 333, 659
Правління
 волосні – 22, 32
 городничі – 38
 духовні – 54
Право – 35, 43
Правопорушення – 23, 60, 252, 485
Праця і працевлаштування – 249, 259 – 

261, 263 – 266, 270 – 273, 275 – 278, 
280 – 282, 284, 286 – 292, 294, 295, 
298 – 300, 302, 304, 307, 309, 310, 
312 – 314, 318 – 320, 324, 325, 329 
– 332, 340, 341, 347, 350 – 353, 359 
– 361, 400, 406, 407, 415, 419 – 421, 
426, 428, 438, 440, 442 – 446, 453, 
455 – 457, 466, 467, 479, 507, 522, 
543, 642, 643, 648, 650, 654, 662

Предводителі дворянства – 21, 35
Представник
 Президента України – 213
 Ради по справах колгоспів – 353
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Представництва – 83, 127, 128, 458, 
612, 649

Президент України – 213, 239, 688, 
690, 691, 700, 701

Президія Верховної Ради СРСР – 
212

Президія Верховної Ради УРСР – 
212

Преса – 83, 90, 124, 133, 542, 543, 
663, 669, 670, 674, 690, 691

Прес-служба – 209
Приватизація державного майна – 

453, 456, 459
Привілеї – 35
Призови в армію, призовники – 21, 

23, 67, 69, 81, 84, 86, 89, 98, 109 
– 111, 120, 128, 133, 134, 176, 257

Прикордонна смуга – 29, 32, 64, 67, 
70, 73, 74, 79, 81 – 83, 88, 90, 126, 
128, 152, 248

Прикордонний земельний комісар 
– 151

Присутствія
 міські по квартирному податку 

– 19
 рекрутські – 25, 26
 у селянських справах – 43
 у чиншових справах – 42
Присяжний повірений – 31
Присяжні засідателі – 23
Притулки – 34, 48, 76, 86, 95, 98, 107, 

108, 199
Прокуратура – 31, 113, 114, 247, 249 

– 251, 449, 477, 615
Промисли – 23, 35, 60, 157, 353
Промислова продукція – 156, 161, 

243, 260, 261, 263 – 266, 275 – 278, 
284, 287, 288, 290 – 294, 296 – 301, 
304, 306, 310 – 315, 319, 320

Промислові округи – 87
Промислові підприємства – 20, 64, 

66 – 68, 71, 77, 80, 84, 92, 93, 112, 
134, 136, 154, 155, 159 – 161, 211, 
213, 240, 241, 263 – 266, 268, 273, 
275, 276, 283, 288, 296, 298, 299

Промисловість – 77, 105, 212, 215, 258, 
429, 461, 478, 504, 583

 автомобільна – 288 – 290
 борошномельна – 307
 будівельна – 258, 266
 будівельних матеріалів – 266, 267
 вугільна – 268 – 273, 699
 деревообробна – 261, 264, 265, 

273
 електротехнічна – 276 – 278
 кондитерська – 318, 319
 консервна – 309 – 311
 легка – 261, 283 – 288
 лісова – 261, 265, 406 – 408
 машинобудівна – 288
 місцева – 212, 260, 261, 296 – 298, 

452, 455, 465, 584, 631
 м’ясо-молочна – 301 – 304, 431
 паливна – 261, 426
 пиво-безалкогольна – 315
 пивоварна – 316
 плодоконсервна – 311
 поліграфічна – 544
 приладобудівна – 276, 278
 продовольчих товарів – 309, 314, 

317
 спиртова – 318
 харчова – 262 – 264, 299, 308, 312, 

315, 318, 319, 452
 хімічна – 298
 хлібопекарська – 308
 цукрова – 312
 шовкова – 287
Промислово-торгівельні точки – 86, 

93
Промисловці – 20
«Просвітянські хати» – 186, 206
Протиповітряна оборона – 257
Профспілковий рух – 81, 82, 89, 124, 

125, 134
Птахівництво – 403, 404
Публічні торги – 104, 152, 153, 155, 

157, 160
Пункти – 612
 заготівельні – 72, 240, 306, 423, 
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432, 433, 483
 контрольні – 59
 переливання крові – 566
 фельдшерсько-акушерські – 560

Р
Рабини – 69, 70, 80, 124
Радгоспи – 241, 242, 301, 310, 313, 

353, 355, 359, 360, 362, 363, 392, 
394, 423, 445, 452, 461, 463, 517, 
613, 699

Ради – 263
 Верховна України, СРСР – 212, 

213, 239, 329, 582, 681, 692, 699
 Вища народна рада Волинської 

землі – 59
 військова – 211
 воєводські – 64, 69
 Всесвітня Миру – 214
 гмінні – 83, 87, 90, 103, 111, 134
 громадські – 88
 економічні – 317, 324, 360
 жіноча – 647
 кооперативного страхування – 

451
 Міністрів СРСР і УРСР – 212, 

240, 252, 263, 423, 437, 460, 465, 
470, 471, 485, 549, 551, 553, 582, 
681, 701

 міські – 71, 83, 105
 Народних Комісарів СРСР, УРСР 

– 280, 423, 460, 468, 528, 582
 народна – 86
 народного господарства – 261, 

263, 271, 286, 302, 304, 311, 318, 
429, 431, 432, 452

 німецька народна Рада на Волині 
– 209

 німців у Польщі – 209
 по справах колгоспів при керів-

ництві СРСР – 353
 промислової кооперації – 477, 

478, 613
 українська окружна шкільна – 57
 Українська Центральна – 19

Радіофікація – 212, 214, 332, 394, 455
Ратники – 23
Ратуша – 17
Ревізькі реєстри – 17, 25, 29, 54
Революції – 35
 Жовтнева – 675, 684, 697
 Помаранчева – 691
Редакції – 90, 206, 207, 541, 543 – 547, 

614, 653, 664, 674, 678, 683
Рееміграція – 82, 90, 212, 215
Рейхсміністерство у справах окупова-

них східних областей – 655
Реквізиція – 104, 105
Реконструкція – 259, 278, 280, 290, 

302, 314, 318, 324, 453, 529, 535
Рекрути, рекрутські набори – 17, 24 

– 26, 29, 35, 133, 134
Релігія – 82, 177
 громади – 548, 549
 конфесії – 544
 культи – 548, 549
 об’єднання – 548
 установи – 547, 548
Ремесла, ремісництво – 66, 77, 83, 92, 

93, 110
Ремісничі заклади – 20, 77, 92, 110
Репатріація – 67 – 69, 72, 74 – 76, 80 

– 83, 85, 90, 212, 255
Репресії, репресовані – 255, 652
Республіка Українська Народна – 19
Ресторани – 92
Реформи – 213, 354, 470, 473, 702
Рибальство – 91, 92, 153, 412
Рибне господарство – 77, 93, 146, 153, 

157, 411, 412, 452
Ринки – 415
Рільництво – 423
Робоча сила – 655
Розважальні заклади – 92
Розвідка – 81, 83, 121, 126
Розправа – 25
Розсадники – 157, 160, 330, 352, 406
Розстріли – 59, 124, 126
Росіяни – 99, 121
Рослинництво – 301, 310
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С
Садівництво – 24, 362
Самогоноваріння – 60
Санаторії – 77, 162, 461, 564, 565, 569, 

614
Санітарія – 22, 59, 63, 64, 70, 75, 76, 

94, 95, 103, 104, 107, 110, 120, 133
Санітарно-освітня і профілактична 

робота – 331, 556, 557, 560 – 562, 
566, 568, 569, 573

Свідоцтва – 29, 37, 39, 50, 51, 63, 66, 
68, 77, 85, 89, 93, 105, 108 – 111, 
116, 159, 176 – 183, 203, 208, 254, 
439

Свята та святкування – 215, 353, 457, 
527, 530, 536, 540, 545, 548, 554, 
556, 575, 696, 698 – 700

Священний Союз – 52
Сеймики повітові – 64, 69 – 71, 83, 86, 

87, 98, 102, 103, 108
Секретаріат Українського посольсь-

кого клубу – 185
Секти, сектанти – 66 – 68, 81 – 84, 86, 

87, 89, 90, 105, 110, 124, 126, 127, 
133, 134, 548

Секція дефензиви – 121
Селяни – 20, 21, 24, 35, 42, 54, 72, 82, 

86, 89
Семінари – 245, 264, 431, 437, 444, 

466 – 469, 476, 480, 505, 524, 527, 
532, 540, 556, 582, 645, 665, 677, 
678

Семінарії – 53, 60, 63, 80, 178, 548
Сенатори – 124, 185
Сервітути – 44, 72, 73, 91, 98, 99, 141, 

148 – 151, 155
Сесії рад депутатів трудящих:
 міських – 215
 обласної – 212
 районних – 214
 селищних – 216
 сільських – 238
Символіка – 319, 474, 544, 692
Синагоги – 20, 127, 203
Сироти – 65, 66, 76, 77, 86, 93, 95, 107, 

184, 575
Сировина – 260, 263 – 266, 286 – 288, 

302, 304, 305, 308, 311, 313, 314, 
319, 406, 424, 428, 430, 432, 434, 
453

Сільське господарство – 70, 73, 105, 
212, 214, 216, 283, 302, 310, 348, 
351 – 353, 355 – 358, 391, 400, 452, 
455, 456, 463, 467, 504, 583, 588, 
625, 699

Сільськогосподарська продукція – 92, 
93, 102, 110, 147, 305, 310, 391, 
396, 423, 424, 453, 455, 463, 464, 
478, 484, 516, 659

Сільськогосподарська техніка – 240, 
352, 358 – 361, 391, 461, 463, 488, 
586, 611

Сільськогосподарські підприємства 
– 363, 391, 456, 465, 651

Сіоністський рух – 81
Склади – 41, 74, 77, 92, 94, 135, 434
Служба
 безпеки – 124
 охорони праці – 156
 порядку – 655
Собор кафедральний – 96, 668
Собор Помісний – 680
Собівартість
 продукції – 260, 261, 263, 265, 266, 

272, 273, 275 – 280, 287, 288, 290 
– 292, 300, 304, 312 – 314, 318, 347

 робіт – 327, 332, 358, 440, 460, 
461

Солтиси – 86 – 88, 90, 98, 99, 133
Соціалістичне змагання – 264, 301 

– 305, 307, 309 – 312, 315 – 319, 
358, 361, 395, 406, 415, 426, 429, 
430, 432, 436, 456, 458, 470, 472, 
478, 480, 482, 525 – 527, 530, 532, 
543, 552, 553, 556, 559, 563, 567, 
631, 642

Соціальне забезпечення – 212, 216, 
446 – 449, 453, 465

Союзи – 63, 76, 80 – 82, 84, 85, 89, 90, 
92, 98, 125, 127, 133, 134, 554, 651
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 благодійні – 75
 військові, воєнізовані, військово-

спортивні – 75, 76, 88, 125, 188 
– 195

 комунальні союзи самоврядуван-
ня – 64, 65, 67, 71, 87, 99, 102

 кредитні і господарсько-споживчі 
– 164 – 166, 186

 культурні – 204
 міжкомунальний союз громадсь-

кої опіки – 76
 міжкомунальні – 103
 молодіжні, спортивні – 195 – 197
 молочарський – 658
 пасічників для Волині і Поділля 

– 658
 повітові комунальні – 62, 63, 70, 

71, 86, 98, 99, 101, 103, 136
 пожежних команд – 67
 рабинів – 63
 релігійні – 89
 сільськогосподарські – 74
 Союз польських міст – 104
 Союз українок – 186, 206
Спадщина – 32, 88, 112, 119
Спекуляція – 60, 249
Спиртні напої – 41, 139, 161
Списки посімейні див. Посімейні 

списки
Спілки – 31
 жінок України – 647
 журналістів – 544, 690
 захисту прав людини – 680
 інвалідної кооперації – 479, 483, 

484, 615
 млинів – 657, 658
 письменників – 539, 648, 667, 682, 

687
 промислової кооперації – 478, 

479
 професійні – 245, 246, 252, 264, 

272, 301, 304, 310, 312, 317, 318, 
326, 395, 412, 417, 466, 469, 471, 
472, 474, 476 – 478, 481, 483, 516, 
534, 630, 631

 споживчої кооперації – 240, 402, 
477, 479 – 483, 505, 615

 художників – 536, 537, 666, 670, 
687, 690

Сповідальні відомості – 52, 54, 56
Спортивно-масова робота – 212, 576 

– 580, 631
Стадіони – 107
Стандартизація, метрологія, сертифі-

кація – 242, 243
Станції – 615
 автобусні – 325, 326
 дитячі – 513, 515
 дослідні – 352, 516, 521
 залізничні – 98, 330, 619
 захисту рослин – 399
 машинно-тракторні (МТС) – 352, 

357, 358, 461, 625
 машинно-шляхова – 323
 насіннєва – 399
 переливання крові – 566, 567
 по  племінній роботі – 401
 проектно-розвідувальна – 400
 ремонтно-технічні (РТС) – 358, 

359, 461
 санітарно-епідеміологічні – 331, 

556, 565, 566
 сортовипробувальні – 395
 статистичні – 461, 463
 технічного обслуговування (СТО) 

– 325
 юних натуралістів – 514
Старообрядницькі гміни – 87
Старости – 25, 64, 80, 84 – 86
Староства – 59, 60, 62 – 67, 69 – 72, 80 

– 83, 85 – 99, 151
Статистика і статистичні установи 

– 62, 97, 104, 212, 238, 264, 301, 
310, 313, 315, 327, 330, 355, 411, 
422, 432, 446, 448, 452, 454, 456, 
459 – 464, 476, 487, 526, 556, 573, 
651, 654

Статути – 243, 260, 263, 265, 266, 268, 
275, 277, 278, 280, 282, 287, 288, 
291, 294, 299, 300, 304, 306 – 309, 
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314, 319, 327, 329, 331, 333, 338, 
344, 349, 352, 362, 391, 409, 410, 
413, 425, 426, 428, 433, 436, 442, 
451, 458, 467, 478 – 480, 484, 489, 
491 – 493, 495, 496, 507, 509, 513, 
515, 516, 518, 522, 528, 530 – 532, 
537, 539 – 541, 544, 545, 558, 561, 
562, 564, 568, 573, 576, 577, 581, 
642 – 644, 646 – 651, 653

Стипендії – 49, 492
Страхування – 23, 24, 65, 71, 75, 102, 

105, 152, 153, 156, 158 – 161, 170, 
171, 449 – 451, 642, 651

Студенти – 83, 134, 489, 575, 691
Сувеніри – 265, 405
Суди і судові установи – 35, 112, 249, 

250, 477, 554, 615
 арбітражний – 252
 верхні сільські – 32
 Верховні СРСР і УРСР – 244, 246 

– 250, 681
 воєнно-польові – 59, 68, 82, 115
 волосні – 32
 гродські – 112 – 114
 громадські – 65, 319
 земські – 35, 37, 38
 лінійний Ковельської залізниці 

– 248
 мирові – 112, 113, 119, 134, 161, 

655, 656
 народні – 245 – 248
 обласний – 245, 246, 248, 254
 окружні – 19, 30, 31, 108, 111 – 113, 

119, 248
 підкоморські – 29, 30
 повітові – 28, 29, 36
 сирітські – 30
 словесні – 30
 судові виконавці – 32, 112 – 114, 

246
 судові слідчі – 36, 113
 товариські – 293, 563, 642
Судові справи, процеси – 17, 29, 31, 

32, 34, 35, 38, 39, 53, 81, 82, 112 
– 115, 245 – 248, 251, 656

Судочинство – 23, 656
Суспільно-політичне становище – 59, 

80, 81, 85, 112, 123, 125
Сходи волосні – 23

Т
Табір національного єднання – 187, 

188
Табори – 84, 133
Тарифи – 243, 279, 280, 430, 474, 475
Тваринництво – 22 – 24, 69, 72, 73, 92, 

95, 109, 146, 147, 153, 212, 263, 
310, 352, 355, 360, 362, 392, 394, 
401, 402, 423, 461, 463

Творчість
 народна – 530, 537, 677, 693, 695, 

696
Театри, театральне мистецтво – 66, 

81, 87, 104, 105, 108, 185, 204, 453, 
528 – 530, 616, 663, 669, 689, 700

Телебачення і радіомовлення – 332, 
540, 541

Телеграф – 40, 46, 59, 60, 66, 78, 80, 
88, 97, 161

Телефонний зв’язок – 19, 22, 60, 64, 
78, 89, 96, 124, 154, 332, 659

Технікуми – 616
 електромеханічний – 492
 зооветеринарний – 491
 зоотехнічний – 490
 комерційний – 492
 машинобудівний – 492
 сільськогосподарські – 490, 491
 торговельний – 505
Технічні культури – 352, 362, 397, 

461
Типографія – 660
Товари – 92, 93, 105, 156
Товариства – 31, 63, 64, 76, 80 – 82, 84, 

85, 89, 90, 92, 98, 104, 123 – 127, 
133, 134, 146, 182, 206

 акціонерні – 243, 259, 262, 264, 
275 – 277, 283, 286 – 288, 290, 291, 
293 – 295, 303, 307 – 309, 311, 340, 
350, 399, 424, 426, 427, 429, 435, 
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442, 456, 518, 522, 523
 благодійні – 75, 134, 173
 боротьби за тверезість – 647
 видавниче – 186
 винахідників і раціоналізаторів 

– 645
 Волинське товариство приятелів 

наук – 202
 «Волинь» – 680
 вчителів середніх і вищих шкіл 

– 178
 глухих (УТОГ) – 649, 650
 еміграційне – 65, 126
 «Знання» – 538, 674
 з обмеженою відповідальністю 

– 265, 281, 328, 403, 545
 ім. Лесі Українки – 108, 179, 201, 

202, 697
 ім. митрополита Петра Могили 

– 108, 200, 201, 206
 ім. Шевченка – 702
 книголюбів – 688
 краєзнавчі – 68, 649
 кредитні – 144, 168, 169
 культурно-освітнє – 209
 Лева – 692
 лікарське – 134, 560
 любителів книги – 646, 688
 меліоративне – 91
 мисливців і рибалок – 410
 музичне – 202
 науково-технічні – 644, 645
 опікунські – 47, 98, 120, 178
 охорони пам’яток історії та куль-

тури – 535, 677
 охорони природи – 405, 412, 413
 «Оснастка» – 277
 педагогічні – 505
 Поліцейський дім здоров’я – 124
 працівників образотворчого 

мистецтва – 537
 «Просвіта» – 60, 122, 125, 128, 

197 – 200, 206, 651, 661, 668
 радянсько-польської дружби – 

646

 релігійні – 68, 81, 83, 108, 207
 розвитку східних земель – 203
 сільськогосподарські – 74, 168, 

198
 споживчі – 456, 479 – 482
 спортивні – 68, 105, 182, 572, 575 

– 579, 642
 сприяння армії (ДТСАРМ) – 643
 сприяння обороні, авіаційно-

му і хімічному будівництву 
(ТСОАВІАХІМ) – 642

 сприяння обороні України (ТСОУ) 
– 643

 театральні – 66, 68, 204
 торгові – 19
 туристично-краєзнавче – 79
 Українське національне козацьке 

товариство – 186, 187
 українські в Австралії – 702
 українського козацтва – 549
 української мови – 688
 «Украін-фільм» – 660
 «Холмщина» – 648
 Червоного Хреста – 74, 183, 556, 

557, 566, 642
Товарообіг – 261, 333, 415, 416, 419 

– 421, 425, 426, 456, 461, 463, 464, 
479, 484

Торгівля людьми – 75, 126
Торгівля, торгові підприємства – 18 

– 20, 23, 39, 41, 60, 77, 80 – 82,  – -
93, 95, 105, 110, 112, 134, 136, 139, 
146, 214, 215, 242, 248, 414 – 420, 
452, 453, 455, 457, 458, 461, 468, 
474, 480, 482, 583, 621, 653

Торфопідприємства – 260, 426, 612, 
654

Транспорт – 72, 78, 79, 212, 242, 320, 
408, 461, 464

 автомобільний – 72, 92, 154, 324 
– 327, 347, 425, 438, 456, 458, 461

 військовий – 92
 залізничний – 78
Трести – 616
 будівельні – 323, 328, 341, 342, 
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344, 349
 будівельно-монтажні – 268, 337 

– 340, 343, 344, 348 – 351
 будматеріалів – 259, 261, 267
 бурякоцукрові – 314
 «Волиньліспром» – 294, 407
 вугільні – 268 – 272, 439, 507
 енергетичні – 279, 283
 заготівельні – 436
 льоноконоплетрест – 428, 429
 «Маслосирпром» – 302, 303
 млинарський – 307, 423
 паливний – 426
 промисловості товарів культурно-

побутового призначення і госпо-
дарського вжитку – 261

 промпродтоварів – 263, 300, 316
 радгоспів – 362, 363, 437
 ремонтно-будівельний – 341
 рибного господарства – 412
 цукротрест – 314
Туризм – 87, 514, 515, 580, 581
Тюрми – 35, 36, 39, 60, 81, 84, 94, 119, 

120, 134, 245, 604, 680, 701
Тютюн – 136, 138, 139

У
УВО – 81, 125
Українська Народна Республіка див. 

Республіка Українська Народна
Українська парламентарна репрезен-

тація Волині – 184
Український посольський клуб – 185
Українсько-польський конфлікт – 693, 

700
Українці – 80, 81, 121, 127, 206
УНДО – 125
Університети – 53, 126, 213, 413, 461, 

488, 489, 524, 538, 544, 664, 671, 
675, 678, 690, 691

УПА – 251, 530, 661, 698, 700
Уповноважений у справах релігійних 

культів – 548, 549
Уповноважені Міністерства (Нарко-

мату) заготівель СРСР

 по Волинській області – 306, 422 
– 424, 428, 433, 483, 617

 по УРСР – 306, 423, 424
 районні – 423, 424, 617
Управи
 Волинського українського 

об’єднання – 186
 земські – 21
 міські – 18, 652, 653, 656 – 658
 міщанські – 20
 обласна – 651 – 653
 районні – 651 – 655
 сільські – 654
Управління – 305, 617
 аптечне – 558, 559, 660
 будівельні – 267, 331, 337, 338, 341, 

342, 345, 519, 618
 будівельно-монтажні – 343, 344, 

349
 військово-будівельне – 654
 військово-відбудовче – 349
 водних ресурсів – 410
 воєводські – 62, 64, 65, 79, 83
 Волинське воєводське – 61 – 85
 Волинського округу – 59
 в справах мисливського господарс-

тва – 409
 в справах поліграфічної промисло-

вості, видавництв і книжкової тор-
гівлі – 541

 гмінні – 63, 65, 69, 71, 72, 83, 86 
– 88, 90, 98, 99, 103, 111

 державних лісів – 159, 161
 державних маєтків – 161
 державного майна – 42
 дорожні – 64, 79, 92, 102, 103, 331
 Дорожньої ліги – 102
 економіки – 454 – 457
 енергетичне – 281
 єпархіальне – 548
 житлового господарства – 437, 

438
 житлово-комунальне – 439
 зв’язку – 332, 333
 земельних ресурсів – 353
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 земельні – 62, 74, 99, 147 – 150
 зовнішніх економічних зв’язків 

– 458
 з питань внутрішньої політики 

– 549
 з питань економіки і власності 

– 451
 з питань фізичної культури і спор-

ту – 574
 капітального будівництва – 336, 

337
 кінофікації – 533, 534
 колгоспно-радгоспні – 356, 357
 комунального господарства – 439
 контрольно-ревізійне – 469, 471
 культури – 524, 526 – 529, 532, 

538 – 540
 лісового господарства і лісоза-

готівель – 405, 406
 магістральних автомобільних 

доріг – 323, 324
 матеріально-технічного забезпе-

чення і РТС – 359
 містобудування і архітектури – 

334
 місцевої промисловості – 260, 

261, 297, 298
 міські – 98, 103 – 110
 «Облсількомунгосп» – 443
 освіти – 484, 487, 504, 505, 514
 охорони здоров’я – 555
 охорони навколишнього середо-

вища – 413
 Пенсійного фонду України – 448
 побутового обслуговування – 443, 

444
 поліцейські – 38
 по охороні державних таємниць у 

пресі – 543
 по транспортному освоєнню ма-

лих рік – 329
 праці та зайнятості населення 

– 444
 промислових товарів – 261
 промпродтоварів – 263, 264

 протиповітряної оборони – 257
 СБУ – 254
 сільське – 23, 25, 32
 сільського господарства – 351, 

354, 355, 359, 437, 490, 491, 506, 
507, 518, 564, 618, 625

 слідчі – 83, 115, 127
 соціального захисту – 446
 статистичні – 460, 702
 тимчасові – 211, 256, 279
 торгівлі – 414 – 416, 419
 третейські управління в майнових 

справах землевласників – 163, 
164

 у справах захисту населення від 
наслідків аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС – 448

 у справах захисту прав спожива-
чів – 417

 у справах преси та інформації 
– 542, 543

 у справах сім’ї та молоді – 575
 фінансові – 135 – 139, 465, 466
 харчової промисловості – 300, 

311, 312, 319
 Цивільне управління земель Во-

лині і Подільського фронту – 59 
– 61

 Цивільне управління східних зе-
мель – 60

 шахтоуправління – 272
 шляхово-будівельне – 323
 юстиції – 244, 245, 247
Урожайність – 23, 24, 41, 102, 136, 

146, 352, 356, 358, 391, 397, 428, 
461, 463, 517, 518

Установи – 23, 32, 36, 62, 65 – 67, 70, 
71, 76, 83 – 86, 90, 103 – 106, 110, 
124, 212, 241, 242, 252, 260, 313, 
334, 406, 418, 430, 448, 459, 463, 
465, 467, 468, 474, 476, 480, 524, 
530, 536, 543, 547, 551, 553, 554, 
558, 559, 567, 619, 642, 652 – 659, 
662, 691
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Училища – 108, 203
 духовне – 48
 кооперативне – 504, 505
 культури і мистецтв – 493
 медичні – 494, 495, 621
 музичне – 494, 524, 621
 педагогічні – 485, 495, 496, 621
 повітове дворянське – 48
 початкові – 19, 22, 23, 48, 50
 професійно-технічні – 487, 496 

– 504, 621
 торгово-кулінарне – 504
Учні – 48 – 50, 57, 66, 105, 108, 110, 

174, 176 – 183, 202, 461, 464, 485, 
487, 488, 504, 659, 691

Ф
Фабрики – 622
 бавовнопрядильна – 286, 287, 699
 взуттєва – 283, 284
 горілчані – 138
 кондитерська – 318, 319
 прядильно-ткацька – 286
 птахофабрика – 404, 432
 хмелефабрика – 436, 437
 швейні – 284, 285
Фамільні списки – 35
Федерації
 польських союзів захисників віт-

чизни – 188
 професійних спілок – 630
Ферми – 328, 352, 355, 360
Фестивалі – 524, 527, 539, 544, 677
Фізична культура і спорт – 293, 453, 

513, 514, 574 – 578, 580, 696, 700
Філармонія – 453, 531
Фільварок – 25
Фільтраційні справи – 255
Фінансування і фінансові установи 

– 138, 465 – 473, 656
Фірми – 92, 93, 106, 112, 156, 259, 265, 

282, 284, 303, 304, 318, 319, 419, 
420, 456, 651

Флот – 329, 349
Фонди – 65, 87, 107, 170, 441, 449, 

458, 459, 537, 553, 646, 648
Фондовий ринок – 476
Фото і фотосправа – 84, 121, 124, 127, 

149, 206, 699
Фронти – 656
Український – 211
Східний – 660

Х
Хімлісгоспи – 408, 409
Хлібні магазини – 24, 41, 77
Хлібозаготівлі – 248, 482, 483
Хмелярство – 356, 436, 437
Храми – 86
Худоба (див. також Тваринництво) 

– 216, 301, 352, 356, 357, 401, 432
Художники – 110, 537, 663, 666, 669, 

677, 680, 687, 689, 690, 696, 700
Художня самодіяльність – 487, 524 

– 527, 530, 540, 700
Хутори – 44, 214, 452, 456, 518, 519

Ц
Центри
 еколого-натуралістичний – 514
 зайнятості – 445, 446
 народної творчості – 530
 науково-технічної творчості – 513
 статистики – 461, 463
 туризму, спорту та екскурсій – 514, 

515
Церкви – 24, 52 – 56, 60, 63, 68, 69, 

71, 79 – 86, 88, 89, 108, 116, 127, 
133, 185, 209, 210, 458, 535, 548, 
653, 679

Церковні старости – 25
Цехи – 92, 260, 261, 264, 293
Цигани – 24
Цілинні землі – 212, 352, 627, 699
Ціни і ціноутворення – 19 – 21, 23, 35, 

41, 60, 62, 66, 68 – 72, 74, 77, 85, 91 
– 93, 102 – 105, 109, 110, 133, 139, 
146 – 148, 150 – 156, 160, 161, 163, 
243, 265, 277, 289, 306, 319, 405, 
419, 428, 430, 432 – 434, 458, 463, 
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464, 474, 475, 480, 656, 657
Цінності – 40, 46, 422, 425, 460, 548

Ч
Часописи – 134, 201, 207, 653
Чехи – 97, 124, 127
Чиншовики – 43
Читальні див. Бібліотеки

Ш
Шахти – 271, 272, 623
Шинки – 41
Шкільництво – 57, 199
Школи – 20, 22, 53, 54, 57, 58, 60, 64, 

66, 70, 75, 77 – 79, 82, 84 – 90, 94, 
96, 97, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 
127, 128, 134, 137, 174, 176, 178 
– 183, 185, 202, 209, 210, 212, 331, 
453, 456, 457, 464, 485, 487, 504, 
505, 509, 513, 514, 532, 570, 623, 
651, 700

 для дорослих – 214, 485
 загальноосвітні – 461, 508, 509
 земські – 22
 малописьменних, неписьменних 

– 461
 народні – 652
 передового досвіду – 245, 532, 

559, 645
 початкові – 651, 652, 659
 професійні – 506
 робітничої та сільської молоді 

– 461, 485
 сільськогосподарські – 73, 352, 

506, 507
 спортивні – 485
 торгово-кооперативна – 505
 фабрично-заводські – 343, 461, 

488
 фельдшерські – 94
 художня – 515
 церковнопарафіяльні – 19, 23, 48, 

56
Школи-інтернати – 511 – 513
Шлюби – 54, 65, 66, 245

Шлюбні опити див. Книги
Шляхи сполучення – 66, 78, 79, 93, 

96, 97, 99, 102, 103, 154, 155, 157, 
161, 162, 214, 321, 327, 330, 453

 автомобільні – 322 – 324
 шосейні – 320, 323, 325, 326
Шпигунство – 81 – 83, 126, 127, 133
Шпиталі див. Лікарні
Штаби – 255, 624
Штрафи – 59, 67, 68, 85, 92, 94, 136, 

160

Щ
Щеплення – 24, 51, 74, 75, 77, 94, 95, 

105, 107

Ю
Ювілеї – 212, 527, 530, 535, 539, 541, 

548, 665, 674, 676, 698, 700
Юстиція – 244 – 249, 251 – 254

Я
Якість продукції – 241, 243, 260, 

261, 263 – 265, 276, 277, 286, 288 
– 291,  – -306, 308, 310, 315, 318, 
395, 417, 419

Ярмарки – 71, 72, 77, 260, 415, 458, 
482
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ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТА ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ДОКУМЕНТАМИ АРХІВУ

Документальні видання

Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і 
возз’єднання з Радянською Україною (1921 – 1939 рр. ). Збірник документів і 
матеріалів. Частина І (1921–1928 рр. ) / Партійний архів Волинського обкому 
КП України, Державний архів Волинської області. Упорядники: Л. М. Будніко-
ва, З. А. Жаворонкова, Б. Г. Жаворонков, І. П. Заболотний, П. В. Кашевський, 
Л. І. Ракова. – Луцьк, 1957. – 270 с. 

Боротьба трудящих Волині за возз’єднання з Радянською Україною (1929 
– 1939 рр. ). Збірник документів і матеріалів. Частина ІІ. / Партійний архів Во-
линського обкому КП України, Державний архів Волинської області. Редакцій-
на колегія: О. М. Швидак, В. О. Замлинський, П. В. Кашевський, Л. М. Мінає-
ва, В. А. Чернявський. – Львів, 1965. – 432 с. 

Волинь Радянська (1939 – 1965 рр. ). Збірник документів і матеріалів. 
Частина ІІІ. / Партійний архів Волинського обкому КП України, Волинський 
обласний державний архів. Редакційна колегія: Н. Л. Алексєєва, В. О. Замлин-
ський, Л. М. Мінаєва. Упорядники: В. О. Замлинський, І. В. Колесник, Л. М. Мі-
наєва, Е. В. Смірнова. – Львів, 1971. – 348 с. 

Волинь Радянська. Документи і матеріали 1965 – 1975. Частина ІV. / 
Редакційна колегія: Б. Й. Заброварний, В. А. Наконечний, Є. А. Поліванов. 
Упорядники: Н. О. Болдирєва, І. В. Колесник, М. Р. Миць, В. А. Наконечний. 
– Львів, 1984. – 228 с. 

Луцьку 900 років. 1085 – 1985. Збірник документів і матеріалів / Голо-
вне архівне управління при Раді Міністрів УРСР, Партійний архів Волинського 
обкому Компартії України, Державний архів Волинської області. Редакційна 
колегія: Є. А. Поліванов, Б. Й. Заброварний, О. Г. Мітюков, В. А. Наконеч-
ний, І. А. Сайчук. Упорядники: Н. О. Болдирєва, Н. В. Галій, І. В. Колесник, 
М. Р.  Миць, В. А. Наконечний, І. А. Сайчук, Ф. І. Ткачук. – К.: Наукова думка, 
1985. – 304 с. 
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Довідкові видання про склад і зміст документів архіву

Волинський державний архів у місті Луцьку: Путівник / Упорядники: 
П. В. Кашевський, В. О. Замлинський, А. А. Кондратюк та ін. Редакційна коле-
гія: П. В. Кашевський, А. А. Кондратюк, М. Р. Миць. – Львів: Каменяр, 1964. 
– 251 с. 

Державні архіви Української РСР: Короткий довідник. – К., 1972. – 
С. 82–84. 

Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. – К., 1988. – 
С. 119–121. 

Скарбниця історії. Рекламно-інформаційний проспект. – Луцьк, 1988. 
– 6 с. 

Государственные архивы СССР: Справочник. – М., 1989. – Ч. 1. – 
С. 486–490. 

Державний архів Волинської області: Путівник /Упорядники: Н. О. Аме-
женко, А. П. Кравчкук, М. Р. Миць, В. Ф. Патута, Р. П. Пенцак, І. А. Сайчук. 2-е 
видання, перероблене і доповнене. – К., 1990. – 224 с. 

Волинський обласний державний архів. Рекламно-інформаційний про-
спект. / Автор тексту В. Гика. – Луцьк, 1996. – 10 с. 

Державний архів Волинської області: Доповнення до путівника / Упоряд-
ники: М. Г. Багнюк, А. В. Гурська, А. П. Кравчук, Н. М. Кузьміна, Е. В. Смірнова. 
Відповідальний редактор В. М. Гика. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 24 с. 

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 1999 рік. / Державний 
архів Волинської області. – Луцьк, 1998. – 4 с. 

Хронологічні рамки окупації німецько-фашистськими загарбниками 
міст і сіл Волині у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. Довідник. / 
Упорядники: В. М. Гика, Н. В. Дмитроца, А. П. Кравчук, Т. М. Ревуха. Відпові-
дальний редактор В. М. Гика. – Луцьк, 1999. – 48 с. 
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 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЕС – атомна електростанція
АН – Академія наук
АРСР – Автономна радянська соціалістична республіка
АТП – автотранспортне підприємство
АУ – Архівне управління
БМУ – Будівельно-монтажне управління
ВАТ – Відкрите акціонерне товариство
В-во – воєводство
ВДНГ – Виставка досягнень народного господарства
виконком – виконавчий комітет
ВО – Виробниче об’єднання
вол. – волость
ВУО – Волинське українське об’єднання
га – гектар
ГАУ – Головне архівне управління
ГВАГС – Головний відділ актів громадянського стану
губ. – губернія
ДАК – Державна акціонерна компанія
ДВО – Державне виробниче об’єднання
ДВТП – Державне виробничо-торговельне підприємство
ДМСУ – Державна митна служба України
ЗАГС – Відділ записів актів громадянського стану
зал.ст. – залізнична станція
ЗАТ – Закрите акціонерне товариство
ім. – імені
ін. – інше
КДБ – Комітет державної безпеки
кол. – колонія
КП(б)У – Комуністична партія більшовиків України
КПЗБ – Комуністична партія Західної Білорусії
КПЗУ – Комуністична партія Західної України
КПП – Комуністична партія Польщі
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ – Комуністична партія України
КСМЗУ – Комуністична спілка молоді Західної України
КСП – колективні сільськогосподарські підприємства
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України
м. – місто
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МВС – Міністерство внутрішніх справ
МДБ – Міністерство державної безпеки
МДС – Молодіжна демократична спілка
Мінм’ясомолпром – Міністерство м’ясної і молочної промисловості
м-ко – містечко
мм. – міста
МОДР – Міжнародні організація допомоги революціонерам
МПМК – міжгосподарські пересувні механізовані колони
МППО – місцева протиповітряна оборона
МППТ – Міністерство промисловості продовольчих товарів
МТС – машинно-тракторні станції
МФ – Міністерство фінансів
МХП – Міністерство харчової промисловості
нім. – німецька
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки
НКХП – Народний комісаріат харчової промисловості
НКЮ – Народний комісаріат юстиції
НРСП – Народна робітнича соціалістична партія
обл. – область
од.зб. – одиниця збереження
ОЗН – Табір національного єднання («Обуз з’єдноченя народового»)
ОУН – Організація українських націоналістів
ПНР – Польська Народна Республіка
пов. – повіт
пол. – польська
ПУНЄ – Партія українського народного єднання
р. – рік
р. – річка
РАПО – районні агропромислові об’єднання
ревкоми – революційні комітети
РЕМ – район електричних мереж
РМ – Рада Міністрів
р– н – район
РНК – Рада Народних Комісарів
рос. – російська
рр. – роки
РСУК – Ревізійний союз українських жіночих кооперативів
РТС – ремонтно-технічні станції
с. – село
СБУ – Служба безпеки України
Сельроб – Селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання
Сельроб-єдність – Селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання – єд-
ність
смт – селище міського типу
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СНБУ – Служба національної безпеки України
спр. – справа (справ)
СР – Союз ревізійний
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. – століття
ст. – станція
СТО – станція технічного обслуговування
т.зв. – так званий
ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю
тис. крб – тисяча карбованців
УАПЦ – Українська автокефальна православна церква
УВО – Українська військова організація
УДТМР – Українське добровільне товариство мисливців і рибалок
укр. – українська
Укрхлібпром – Українське промислове об’єднання хлібопекарської про-

мисловості
УКС – Український католицький союз
УМВС – управління Міністерства внутрішніх справ
УНАКОР – Український національний козацький рух
УНАКОТО – Українське національне козацьке товариство
УНДО – Українське національно-демократичне об’єднання
УНКВС – управління Народного Комісаріату внутрішніх справ
УНПО – Українська народна повстанська організація
УПА – Українська повстанська армія
УПК – Український посольський клуб
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСДП – Українська соціал-демократична партія
УСО – Українське селянське об’єднання
УСРП – Українська соціалістично-радикальна партія
УТП – Українська трудова партія
ф. – фонд
ФНЄ – Фронт національної єдності
ХФ – Художній фонд
ЦВК – Центральний виконавчий комітет
ЦГМ – центр гідрометеорології
ЦДА – Центральний державний архів
ЦДІА – Центральний державний історичний архів
ЦК – Центральний Комітет
чес. – чеська
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THE STATE ARCHIVES OF VOLYN REGION. 
GUIDE. LUTSK, 2011.

The Guide proposed to the researchers is the fi rst edition which contains 
the information about the holdings and the contents of all available documents 
in the Volyn Oblast State Archives. January 1, 2011 the archives keeps 4808 
funds, 1136161 preservation units mostly concerning 1511 – 2001, some of them 
concerning 2002 – 2010; 161 complexes, 665 preservation units of scientifi c and 
technical documentation, 30510 collection units of photo-documents, 758 collection 
units of phono-documents, 17 collection units of video-documents, 5 collection 
units of fi lm documents. The Research and Reference library funds of the Archives 
contained 17770 books and brochures, 2445 series of magazines (21920 issues), 
4090 newspaper fi les.

The Volyn Region State Archives is the greatest document storage of Volyn 
Oblast history.

 In December, 1939 after the formation of Volyn Oblast in the complement 
of the Ukrainian Soviet Socialist Republic the Volyn Oblast Historical Archives 
was created. Since then it changed its name for several times: the Volyn Regional 
Historical Archives (1939 – 1941), the State Archives of Volyn Oblast (1941, 1944 
– 1958), the Volyn Regional State Archives (1958 – 1980), the State Archives of 
Volyn Oblast (since 1980). Since October 5, 1988 because of the liquidation of the 
archives department of the Volyn Regional Executive Committee, the State Archives 
has been managing the archives affairs in the region and has been a scientifi c and 
methodical centre. 

 The source basis on the Archives was widely extended due to the including 
of the former Party archives of the Volyn regional Committee of the Communist 
Party of Ukraine to the complement of the National Archival fund of documents in 
1991 (1303 funds, 190298 preservation units, 308 preservation units of the photo-
documents); the receipts from Administration of the Security Service of Ukraine 
in Volyn region of 4231 archival-criminal fi les of the extrajudicial organs on the 
rehabilitated citizens who were taken out for the forced labour into the countries of 
Hitler’s coalition (1942 – 1944). The declassifi ed during 1989 – 2010 documents 
which contained 47562 fi les became available for the general public.

The scientifi c value and historical signifi cance of the archival documents are 
stipulated, fi rst of all, by the peculiarities of the West-Ukrainian lands, which in 
certain historical periods were parts of different states. The main document fi le is 
dated since 1798 when Volyn, after the third division of the Poland, became a part 
of Russian Empire. The archival documents present the detailed information about 
the history of Volyn Oblast, they make clear different aspects of the political, social-
economic and cultural development of the oblast during the 18 – 20th centuries. 
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The chronological limits, peculiarities of historical period, sources of receipts 
of the documents and their material carriers were taken into the consideration during 
the systematization of the archival fonds in the Guide. According to these features the 
fonds are included into 7 parts: Fonds of the Russian Empire period (1795 – 1919); 
Fonds of the Polish Republic period (1919 – 1939); Fonds of the Soviet period and 
Ukraine’s independence; Fonds of the personal origin (personal papers); Collections; 
other documents of non-fund organization (photo-, phono-, video-, fi lm documents 
and the collection of research and reference library archives; the list of fonds.

The descriptive article to the fond includes the following elements: title of the 
fond, registration and reference data about the fond (number, volume, the closing 
dates of the documents, the reference set, and languages), historical reference, and 
annotation to the documents.

There are composed indices to the Guide: nominal, geographical, name and 
subject; and appendices: a note on the administrative and territorial division of  Volyn 
Oblast, edition of the State Archives of  Volyn Oblast and publication based on the 
archival documents, list of abbreviations. 
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Попередній путівник по фондах Державного архіву Волинської області вийшов у 
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Путівнику передували довідкові видання державного архіву області, а саме: Анотований 
реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України 1939–1991 рр. (2006), Анотований 
реєстр описів фондів періоду до 1939 року (2008), Каталог метричних книг Державного архіву 
Волинської області 1600–1933 (2009).
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