СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ),
в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів
за період 1917-1991 роки
№ з/п

Фонди (не фондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних органів

1

Номер, назва фонду, крайні кількість справ (частин, Характеристика документів (фільтраційні, судово-слідчі,
дати
документів
фонду, томів справи), (одиниць особові справи, управлінська документація, тощо)
номер опису
обліку/одиниць зберігання,
аудіовізуальних
документів)
2
3
4

ПРОКУРАТУРА. ЮСТИЦІЯ
1
Прокуратура Волинської
області, м. Луцьк,
Р-511, оп.1, оп.1(дод.),
оп.2, оп.3, оп.4, оп.6,
1944-1991рр.

7902

Накази і директиви Прокурора СРСР і УРСР, накази
прокурора Волинської області із загальних питань,
директиви прокурора області, листування з органами КДБ,
МВС і військовою прокуратурою про прокурорську і
судову
діяльність,
листування
з
партійними,
профспілковими, господарськими органами з питань
спецдонесень, прокурорсько-слідчої роботи, листування з
комісією по перегляду справ на засуджених за
контрреволюційні злочини, інформації, доповідні записки
Волинському обкому Компартії України, виконавчому
комітету Волинської обласної Ради, обласній раді
профспілок про прокурорсько-слідчу роботу, протести,
доповідні записки міськрайпрокурорів, спеціальні
донесення по здійсненню прокурорського нагляду,
управлінська
документація,
справи
наглядового
провадження, кримінальні справи, справи наглядового
провадження по спецсправах, протоколи засідань колегії,
наглядове провадження по кримінальних справах

2

1
2

3

4

5

6

7

8

2
3
Прокуратура Ковельської 250 справ
залізниці, м. Ровно
Р-3166, оп.1, 1944-1953рр.

4
Журнали обліку арештованих ТВ НКДБ та міліції,
журнали реєстрації арештованих міліцією Ковельської
залізниці, журнали реєстрації арештованих військовими
прокурорами дільниць Ковельської залізниці, журнали
обліку слідчих справ Т.О. МДБ Ковельської залізниці,
управлінська документація, наглядові справи, справи по
звинуваченню

Прокуратура
84
Маневицького району,
смт Маневичі,
Р-2819, оп.1, 1944-1954рр.
Прокуратура Колківського 87
району, смт Колки,
Р-2820, оп.1, 1944-1949рр.
Прокуратура
142
Любешівського району,
смт Любешів,
Р-3039, оп.1, 1944-1955рр.

Накази, циркуляри, інструкції, Генерального союзного
і обласного прокурорів, наглядове провадження по
справах, в т.ч. про «зраду батьківщині», слідчі справи,
управлінська документація
Те саме

Прокуратура
44
Заболоттівського району,
смт Заболоття
Р-3052, оп.1, 1944-1953рр.
Прокуратура
28
Устилузьського району,
м. Устилуг,
Р-3056, оп.1, 1944-1947рр.
Прокуратура
24
Теремнівського району,
Р-3092, оп.1, 1949-1954рр.

Накази прокурора Волинської області, доповідні
записки
прокурора
Любешівського
району,
листування, списки ув’язнених Любешівського
району, управлінська документація, наглядове
провадження
управлінська документація, наглядове провадження

управлінська документація, наглядове провадження

наглядове провадження, журнал слідчих справ, справи
по звинуваченню

3

1
9

2
Управління юстиції у
Волинській області, м.
Луцьк,
Р-18, оп.1, оп.2, оп.3,
1939-1941, 1944-1956,
1969-1991 рр.

3
705

4
Директиви Народного комісаріату юстиції УРСР,
СРСР, накази начальника управління, звіти про
роботу, особові справи, копії посвідчень осіб
працівників «НКЮ» УРСР по Волинській області,
списки працівників, списки ув’язнених Ковельської та
Луцької тюрем, листування з тюрмами УН КДБ в
області про ув’язнених, донесення про надзвичайні
випадки, судові справи, управлінська документація,

МІЛІЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА
10

11

12

13

Комітет Державної
Безпеки (КДБ) при Раді
Міністрів УРСР у
Волинській області ,
м. Луцьк
Ф.4666, оп.1, оп.2,
1937-1957, 1989-1991рр.
Луцька повітова міліція
3-го району,
Р-378, оп.1, 1920р.
Луцьке міське відділення
міліції, м. Луцьк,
Р-38, оп.1, 1939-1941,
1944рр.
Штаб робітничої гвардії,
м. Луцьк,
Р-322, оп.1, 1939-1941 рр.

20084

Фільтраційні справи на громадян Волині вивезених на
примусові роботи до Німеччини та інших краї у роки
Другої світової війни; кримінальні справи несудових
органів на реабілітованих осіб

1

Документи про роботу міліції 3-го району м. Луцька

5

Листування з Тимчасовим управління про надання
характеристик на осіб, які оформляються на роботу,
повідомлення про результати експертизи грошових
знаків, особова справа
списки членів робітничої та кінної гвардії, листування
із загонами робітничої гвардії з питань постачання
загонів та населення продовольством, фуражем,
розписки в отриманні зброї

1

4

1
Суди
14

2

3

Волинський обласний суд, 4375
Р-24, оп.1, оп.2, оп.4, оп.5,
оп.6, оп.7, 1939-1941,
1944-1991рр.

Народні суди Волинської області
15
Народний суд
Іваничівського району,
Р-2213, оп.1,
1944-1952, 1954рр.
16
Народний суд
Заболоттівського району,
Р-1702, оп.1, оп.2, оп.3
1944-1954рр.

4
Накази, директиви, інструкції МЮ СРСР і УРСР,
довідки про роботу нарсудів Волинської області,
довідки на народних судів області, аналіз судової
практики та протоколи оперативних нарад по карним
справам, протоколи оперативних нарад, копії вироків
по спецсправах, доповідні Волинському ОК КП(б)У
по судовій практиці, спецдонесення по судовим
справам в МЮ УРСР, листування з Верховним Судом
УРСР про розгляд судових справ, листування з
партійними та радянськими органами, управлінська
документація, цивільна та кримінальні справи, справи
по звинуваченню, позовні справи, постанови президії
по
кримінальних
справах
спецпідсудності,
спостережне провадження, справи про дострокове
звільнення, протоколи засідань атестаційної комісії,
судова колегія по цивільних та карних справах, копії
касаційних рішень, приговори обласного суду та
рішення Верховного суду СРСР

44

Цивільні та карні справи

206

Цивільні та кримінальні справи, статистичні звіти по
кримінальних справах

5

1
17

18

19

20

21

22

23

24

2
Народний суд
Затурцівського району,
Р-2202, оп.1,
1945-1949 рр.
Народний суд
Ківерцівського району,
Р-2977, оп.1,
1944-1951 рр.
Народний суд
Колківського району,
Р-1703, оп.1, 1961р.
Народний суд Луцького
району,
Р-585, оп.1, оп.2
1944-1954, 1956рр.
Народний суд
Любешівського району,
Р-2978, оп.1, 1944-1952рр.
Народний суд
Маневицького району,
Р-2712, оп.1, 1944-1951рр.
Народний суд
Оваднівського району,
Р-2877, оп.1, оп.2,
1944-1952рр.
Народний суд
Старовижівського району,
Р-1704, оп.1, 1948-1949рр.

3
23

4
Вироки, постанови судів з кримінальних справ,
позовні справи, справи по звинуваченню

50

Те саме

1

Доповідна у Волинський обласний суд
кримінальні прояви та порушення законності

289

Цивільні та карні справи

85

Цивільні та карні справи, управлінська документація

27

Вироки, постанови судів з цивільних, кримінальних
справ

75

Накази по Оваднівськму народному суду, вироки,
постанови судів з цивільних, кримінальних справ,
книга наказів з особового складу,

2

Статзвіти

про

6

1
25

26

27

28

2
Народний суд
293
Теремнівського району,
Р-582, оп.1, 1945-1954рр.
Народний суд
285
Торчинського району,
Р-2289, оп.1, 1944-1952рр.
Народний суд
70
Устилузького району,
Р-1705, оп.1,
1944-1952,
Народний суд
78
Цуманського району,
Р-2253, оп.1, 1944-1950рр.

Дільничні народні суди
29
Народний суд Володимир- 29
Волинського району
І-ї дільниці
м.Володимир-Волинський
Р-2888, оп.1, 1944-1951рр.
30
Народний суд Володимир- 31
Волинського району
ІІ-ї дільниці
м.Володимир-Волинський
Р-2878, оп.1, 1945-1953
рр.

3

4
Цивільні та карні справи, управлінська документація
Те саме
Те саме

Накази, реєстри цивільних та карних справ,
управлінська документація, вироки, постанови судів з
цивільних, кримінальних справ, списки осіб, які
утримуються під вартою, особові справи працівників
суду
Вироки, рішення, постанови судів по цивільних та
карних справах

Те саме

7

1
31

32

2
Луцький народний суд І-ї
дільниці, м.Луцьк,
Р-598, оп.1, 1944-1950рр.

3
328

Луцький народний суд ІІ-ї 269
дільниці
м. Луцька,
Р-626, оп.1, 1946-1949рр.

Інші судові органи
33
Лінійний суд Ковельської
залізниці
м. Ковель,
Р-3167, оп.1, оп.2, 1941,
1944-1958 рр.

269

4
Управлінська документація, справи по звинуваченню

Управлінська документація, цивільні, карні, позовні
справи

Наряди-протоколи оперативних засідань, нарядинакази «НКПС» і управління дороги, наряди-копії
ухвал військової залізничної колегії, наряди-накази
«НКО» і військового округу, наряди-постанови
Пленуму Верховного суду СРСР, наряди-план роботи
військового трибуналу Ковельської залізничної
дороги, управлінська документація, наряди-вироки,
наряди-ухвали, справи по звинуваченню

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ
Повітові військові комісаріати
34
Ковельський повітовий
військово-революційний
комітет, м. Ковель,
Р-213, опис №1, 1920р.

1

Протоколи зборів селян Ковельського повіту про
зустріч Красної армії, вибори ревкомів

8

1
35

2
Володимир-Волинський
повітовий військовий
комісаріат,
Р-299, опис №1, 1920р.

3
66

4
Рапорти військового комісара про формування
військових частин при повітовому військкоматі,
списки
красноармійців,
списки
працівників
пересильного пункту, накази військового комісара,
листування з волосними воєнкомами та іншими
установами, оголошення, доповіді воєнкома про
діяльність військкомату, анкети службовців, списки
співробітників, протоколи засідань конфліктної
комісії, заяви громадян і листування з ревкомами про
торгівлю товарами, про реквізицію та постачання
Накази воєнного комісара

36

Ковельський повітовий
військовий комісаріат,
Р-3152, опис №1, 1920р.

3

37

Луцький повітовий
військовий комісаріат,
Р-316, опис №1, 1920 р.

30

Накази Луцького повітового військового комісара,
накази по військовим частинам і установам Луцького
повіту, накази по Щуринському, Рожищенському
волосних військкоматах, відомості про формування
караульного батальйону при Луцькому військовому
повітовому військкоматі, особові справи, послужні та
іменні списки, анкети особового складу

3

Положення про волосні військові комісаріати, заяви,
та
посвідчення
військовослужбовців,
списки
службовців комісаріату

Волосні військові комісаріати
38
Берестечківський
волосний військовий
комісаріат,
Р-1971, опис №1, 1920р.

9

1

2
Боровненський волосний
військовий комісаріат,
Р-1971, опис №2, 1920р.
Колківський волосний
військовий комісаріат,
Р-1971, опис №3, 1920 р.
Олицький волосний
військовий комісаріат,
Р-1971, опис №4, 1920р.
Торчинський волосний
військовий комісаріат,
Р-1971, опис № 5, 1920 р.

3
4

1

4
Накази Боровненського волосного військового
комісара, протокол загальних зборів членів президії
Боровненського волревкому, звіт про діяльність
військового комісаріату, відомості про штатний,
списочний і нештатний склад військ
Накази волосного військового комісаріату

2

Накази Олицького волосного військового комісаріату,
накази і відомості про військові частини

3

Накази Торчинськогого волосного військового
комісаріату, заяви громадян про прийом на роботу

Районні, міські військові комісаріати
39
Ківерцівський районний
6
військовий комісаріат,
Р-410, опис №1,
1940-1941 рр.
40
Любешівський районний 15
військовий комісаріат,
Р-678, опис №1,
1944-1953 рр.

Листування про проведення чергового призову,
призивні карти, військово-економічна довідка по
району, листування з органами НКВС про допуск осіб
до моброботи
Протоколи звуженого засідання райвиконкому, копії
листів, директиви начальників політичних органів, і
заступників по політичній частині, документи про
воєнно-економічний стан району (воєнно-економічна
довідка
району),
документи
про
випадки
дезертирства, документи про випадки бандитизму,
політдонесення і доповіді про політично-моральний
стан
військ,
політико-виховну,
партійну,
комсомольську роботу і спецпропоганду

10

1
41

2
Піддубцівський районний 11
військовий комісаріат,
Р-60, опис №1,
1940-1941рр.

42

Теремнівський районний
військовий комісаріат,
Р-41, опис №1,
1940-1941 рр.

7

43

Луцький міський
військовий комісаріат,
Р-8, опис №1,
1939-1941 рр.

13

Усього
Кількість з
них з грифами
обмеженого
доступу, що
підтверджені
відповідно до
вимог чинного
законодавства

3

4
Накази Піддубцівського військового комісаріату,
фінансові
звіти,
воєнно-економічна
довідка
Піддубцівського району, фінансові звіти
Листування з районним фінансовим відділом,
мобілізаційна інструкція Теремнівського районного
військового комісаріату, інструкція про проведення
мобілізацій
військовозобов’язаних,
списки
призовників
Протоколи про мобілізацію, воєнно-економічна
довідка, індивідуальні картки на будівлі, які займають
військові частини,

36 351
-

-

Разом 43 (сорок три) фонди, 36351 (тридцять шість тисяч триста п’ятдесят одна) справа.

-

