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ДО ЧИТАЧА

Зібрання Державного архіву Волинської області складають документальну базу з іс-�
торії суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку краю.
Пропонований анотований реєстр описів є виданням, де вперше надається вичерп-�
на інформація про склад і зміст документів 423 фондів архіву періоду до 1939 року:
описування документів проведено на рівні архівного опису, а подекуди – на рівні ар-�
хівного документа.
Наукова цінність та історична значимість документів нашого архіву визначається
передусім особливістю західноукраїнських земель, які в певні історичні періоди вхо-�
дили до складу різних держав.
Починаючи з ХІV ст., волинські землі перебували у складі Великого князівства Ли-�
товського. Після Люблінської унії 1569 р. Волинь відійшла до Корони Польської. Було
утворене Волинське воєводство з центром в м. Луцьку. Після 2-го та 3-го поділів Речі
Посполитої (1793, 1795) Волинь була приєднана до Російської імперії. Її землі входили
до складу спочатку Волинського намісництва (до 1795 р. – Ізяславського), а з грудня
1796 р. – Волинської губернії (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.
Луцьку, яке існувало до вересня 1939 року.
Найдавніші документи архіву, починаючи з ХVІ ст., відклались у фонді Волинського
товариства приятелів наук (Ф. 312), де зберігається колекція документів на пергамен-�
ті – королівські привілеї, булли римських пап, листи з архіву Радзівілів.
Архівні зібрання включають комплекси документів установ і організацій, що діяли
на території Волині, періоду Російської імперії (1796 – 1919) та Польської Республіки
(1919 – 1939). Назви фондів подані в перекладі українською мовою. Назви українських
установ зберігаються в їх оригінальному звучанні.
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 медици-�
ни на території нашого краю.
Фонди польського періоду вигідно вирізняються повнотою комплектування і ві-�
дображають найрізноманітніші аспекти історії Волинського воєводства. Докумен-�
ти цього періоду висвітлюють суспільно-політичний і економічний стан, релігійне
життя регіону, розвиток окремих галузей промисловості, сільського і лісового гос-�
подарства, торгівлі, будівництва, освіти і культури; відтворюють діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування, судових установ та поліції, фінансо-�
во-податкових органів, громадських об’єднань, організацій, товариств та ін.
Характеристика фондів здійснена у вигляді описових статей, просистематизованих
у порядку зростання номерів фондів, за винятком пропущених номерів, що належали
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фондам, переданим до інших архівних установ, об’єднаним з іншими фондами архіву
або втраченим при ліквідації наслідків пожежі 31 серпня 1972 року.
Особливо великих втрат завдано архівним установам в період окупації Волинської
області фашистськими загарбниками з 25 червня 1941 року по 21 липня 1944 року. Так,
в обласному архіві знищено і розграбовано 1 млн. 163 тис. 947 одиниць зберігання (ко-�
пія акта завданих збитків вміщена в розділі ілюстрацій).
Описова стаття фонду має таку структуру:
• номер і назва фонду, місце діяльності фондоутворювача. Якщо назва фонду змі-�
нювалась, подаються всі його назви
• крайні дати існування фондоутворювача. При кожній зміні назви фонду зазна-�
чаються її хронологічні рамки
• обсяг фонду та крайні дати документів
• номер і назва опису
• кількість справ, внесених до опису, та їх крайні дати
• анотація справ, внесених до опису, що розкриває склад та зміст документів
Анотації уніфіковані, види документів подані в порядку їх значимості. З метою на-�
дання більш повної інформації про документи подекуди наведені дати їх створення.
Для прискорення пошуку необхідної інформації до анотованого реєстру описів
фондів складено покажчики:
• покажчик фондів за галузевою ознакою (фонди розміщені насамперед за хроно-�
логічним принципом і за значимістю)
• покажчик установ, організацій, товариств, згаданих у довіднику
• іменний покажчик
• географічний покажчик (поряд із зазначеними в довіднику назвами населених
пунктів у різні історичні періоди подається їх назва згідно із сучасним адміні-�
стративно-територіальним поділом)
Окремими додатками подаються реєстр переданих, об’єднаних та втрачених фондів
і перелік тематичних та іменних картотек, складених за документами архіву періоду до
1939 року.
Пропонований увазі дослідників реєстр, з одного боку, значно розширить уявлення
про джерельну базу, з другого – допоможе користувачеві в більш швидкій орієнтації у
документальному масиві нашого архіву для подальшого вивчення та об’єктивного ви-�
світлення історії волинського краю.
Володимир Гика, директор архіву
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

в-во
вол.
ВУО
га
губ.
Закордот
України
ЗУНРО
ім.
ін.
кол.
КПЗБ
КПЗУ
КПП
КСМЗУ
м.
м-ко
мм.
МОДР
НРСП
обл.
ОЗН
ОУН
пов.
ППС
ППС-лівиця
ПУНЄ
р.
р.
ревкоми
р-н
р.н.
рр.
с.
Сельроб
Сельроб-єдність
смт
СРСР
ст.
ст.
США

- воєводство
- волость
- Волинське українське об‘єднання
- гектар
- губернія
- Закордонний відділ ЦК Комуністичної партії (більшовиків)
- Західноукраїнська народно-революційна організація
- імені
- інше
- колонія
- Комуністична партія Західної Білорусії
- Комуністична партія Західної України
- Комуністична партія Польщі
- Комуністична Спілка Молоді Західної України
- місто
- містечко
- міста
- Міжнародна організація допомоги революціонерам
- Народна робітнича соціалістична партія
- область
- Табір національного єднання (''Обуз з‘єдноченя народовего'')
- Організація українських націоналістів
- повіт
- Польська партія соціалістична
- Польська партія соціалістична-лівиця
- Партія українського народного єднання
- рік
- річка
- революційні комітети
- район
- рік народження
- роки
- село
- Селянсько-робітниче соціалістичне об‘єднання
- Селянсько-робітниче соціалістичне об‘єднання-єдність
- селище міського типу
- Союз Радянських Соціалістичних Республік
- станція
- століття
- Сполучені Штати Америки
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т.п.
УВО
УГА
УКС
УНАКОР
УНАКОТО
УНДО
УНПО
УНР
УРПО
УСДП
УСО
УСРП
УТП
ф.
ФНЄ
ЦК
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- тому подібне
- Українська військова організація
- Українська Галицька армія
- Український католицький союз
- Український національний козацький рух
- Українське національне козацьке товариство
- Українське національно-демократичне об‘єднання
- Українська народна повстанська організація
- Українська Народна Республіка
- Українська революційна повстанська організація
- Українська соціал-демократична партія
- Українське селянське об‘єднання
- Українська соціалістично-радикальна партія
- Українська трудова партія
- фонд
- Фронт національної єдності
- Центральний Комітет

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ

Ф. 1

Волинська окружна команда державної поліції, 1920 – 1924 рр.
Волинська воєводська команда державної поліції, 1924 – 1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 18475; 1918 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 2941; 1918 – 1939 рр.
Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ, циркуляри, накази комендан-�
та воєводської команди державної поліції.
Зведення, рапорти повітових команд держполіції про результати службової діяль-�
ності.
Відомості, донесення, дізнання про дисциплінарні порушення поліцейських та ад-�
міністративні стягнення з них. Документи розслідувань, слідств, допитів. Табелі служ-�
бових порушень.
Відомості повітових команд держполіції про наявність зброї у співробітників по-�
ліції.
Листування з Міністерством внутрішніх справ і повітовими командами держполіції
про дисциплінарні порушення поліцейських, про навчання співробітників та з інших
кадрових питань.
Штатні розписи повітових команд держполіції Волинського воєводства.
Статистичні звіти про кадри, порушення та дисциплінарні стягнення у повітових
командах держполіції.
Кваліфікаційні листи, дисциплінарні та пенсійні справи поліцейських.
Списки співробітників поліції.
Заяви поліцейських.
Опис 1а
Справ: 332; 1919 – 1939 рр.
Протоколи перевірки постерунків держполіції.
Донесення, дізнання на поліцейських. Документи про розслідування дисциплінар-�
них порушень поліцейських, відомості про стягнення з них.
Звіт про діяльність ревізійної комісії «Поліцейського дому здоров’я».
Листування з повітовими командами держполіції про дисциплінарні порушення
поліцейських та з інших кадрових питань.
Штатні розписи повітових команд держполіції.
Статистичні звіти про кількість постерунків у Волинському воєводстві, їх штати та
кадри, про навчання співробітників, дисциплінарні покарання поліцейських.
Кваліфікаційні листи, особові, дисциплінарні, пенсійні справи поліцейських.
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Списки співробітників поліції. Списки постерунків у повітах.
Фотоальбоми поліцейських.
Опис 2
(тт. 1, 2)
Справ: 6766; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження, накази, інструкції Міністерства внутрішніх справ, коменданта во-�
єводської команди державної поліції.
Ситуаційні звіти Волинської воєводської та повітових команд держполіції про сус-�
пільно-політичне становище, політичний та профспілковий рух, стан злочинності та
безпеки на території воєводства.
Інформації, відомості про діяльність партій, громадсько-політичних, національних,
військових, культурно-освітніх організацій і товариств, їх статути і програми.
Оперативні зведення Волинської воєводської, повітових команд держполіції.
Відомості про страйки, безробіття, злочинність, розслідування на території Волині.
Інформації та донесення агентів поліції.
Документи передвиборчої кампанії по виборах до сейму і сенату (1922).
Листування з Головною командою державної поліції, Волинським воєводським
управлінням, повітовими командами держполіції, прокуратурою Луцького окружно-�
го суду про діяльність партій, організацій, товариств, про друковані видання, розшук
осіб, арешти, нелегальний перетин кордону.
Протоколи допитів, анкети арештованих.
Хроніки найважливіших злочинів на території воєводства.
Статистичні звіти повітових команд держполіції про кількість політичних виступів
та кримінальних злочинів.
Списки повітових команд держполіції та їх співробітників, підприємств, установ,
товариств, об’єднань, профспілок Волині та їх членів. Списки послів, сенаторів, аген-�
тів, розшукуваних, арештованих, засуджених, виселених, польських військовополоне-�
них, чеських та німецьких колоністів, православного духовенства та ін.
Опис 2а
Справ: 429; 1920 – 1939 рр.
Директиви Міністерства внутрішніх справ, циркулярні розпорядження коменданта
воєводської команди державної поліції.
Протоколи конференцій, наради повітових комендантів державної поліції.
Ситуаційні звіти Волинської воєводської та повітових команд держполіції про вну-�
трішньополітичне становище та суспільно-політичний рух.
Інформації, відомості про діяльність партій, громадсько-політичних, національних,
військових, культурно-освітніх організацій і товариств, їх статути.
Листування з повітовими командами держполіції про діяльність партій, організа-�
цій, товариств, про розшук осіб, нелегальний перетин кордону.
Схема організації державної влади в Польщі (1933).
Огляди преси.
Протоколи допитів, анкети арештованих.
Анкети громадян, які виїхали в СРСР, Німеччину.
Списки членів партій, організацій, товариств, арештованих, засуджених, розшуку-�
ваних, злочинців, розстріляних, осіб, які виїхали за кордон, виселених, рабинів. Спис-�
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ки окружних, повітових команд, постерунків держполіції в Польщі, установ, підпри-�
ємств, релігійних сект.
Фотографії злочинців.
Опис 3
Справ: 488; 1921 – 1939 рр.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Головною командою державної по-�
ліції, повітовими командами держполіції, Волинською фінансовою палатою про бу-�
дівництво телефонної мережі, витрати військового спорядження та з інших фінансо-�
вих і господарських питань.
Рапорти, звіти повітових команд держполіції про господарську діяльність, озброєн-�
ня, устаткування, речове забезпечення поліцейських.
Документи (статут, інструкція, протокол загальних зборів) каси взаємодопомоги
співробітників поліції.
Бюджетний кошторис повітових команд держполіції.
Особові рахунки, відомості на видачу платні співробітникам повітових команд
держполіції.
Перелік майна відділів воєводської команди держполіції.
Списки співробітників поліції, які отримали зброю, грошову допомогу, позику, об-�
мундирування, пайки. Списки приміщень, в яких розташовані повітові команди держ-�
поліції.
Опис 4
Справ: 1398; 1919 – 1939 рр.
Розпорядження президента Польської Республіки.
Циркуляри, директивні вказівки, накази, розпорядження Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства фінансів з організаційних і господарських питань.
Накази, розпорядження комендантів Головної, воєводської і повітових команд дер-�
жавної поліції.
Інструкції Міністерства внутрішніх справ про утворення слідчих відділів, про охо-�
рону кордонів. Інструкції для постерунків державної поліції.
Протоколи з’їздів, нарад комендантів воєводських команд держполіції, комендан-�
тів постерунків держполіції.
Документи про організацію повітових команд та постерунків держполіції.
Рапорти, відомості, інформації повітових команд держполіції.
Протоколи інспекторських перевірок постерунків держполіції Волинського воє-�
водства.
Листування з повітовими командами держполіції, повітовими староствами про
утворення, реорганізацію державної поліції, про будівництво телефонної лінії та з ін-�
ших адміністративно-організаційних питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статути «Поліцейського дому здоров’я», бібліотек, клубу поліцейських.
Протоколи нарад членів товариства „Поліцейський дім здоров’я”.
Статистичні звіти.
Програми навчання поліцейських.
Списки повітових команд, постерунків держполіції та їх співробітників, поліцей-�
ських, які отримали нагороди. Списки поштових відділень, культурно-освітніх та ін.
установ Волинського воєводства. Списки населених пунктів воєводства.
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Ескізи постерунків.
Зразки печаток і штампів.
Опис 4а
Справ: 101; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження президента Польської Республіки про доповнення до Карного ко-�
дексу.
Циркуляри, розпорядження, накази комендантів воєводської та повітових команд
держполіції.
Інструкції про організацію політичної поліції, слідчих відділів у воєводських та
повітових командах держполіції, про порядок ведення розслідувань і подання доне-�
сень.
Протоколи з’їздів комендантів повітових команд держполіції.
Звіти повітових команд держполіції.
Протоколи загальних зборів товариства „Поліцейський дім здоров’я”.
Протоколи перевірки повітових команд і постерунків держполіції.
Історична довідка про стан служби безпеки на Волині.
Листування з повітовими командами держполіції про реорганізацію постерунків,
про допити арештованих.
Статистичні звіти про кількість постерунків у Волинському воєводстві та їх співро-�
бітників.
Звіти про роботу спортивних клубів.
Списки постерунків, слідчих відділів поліції. Списки поліцейських.
Опис 5
Справ: 5269; 1919 – 1939 рр.
Особові справи співробітників поліції.
Опис 5а
Справ: 562; 1919 – 1939 рр.
Особові справи. Кваліфікаційні листи, послужні списки, дисциплінарні справи по-�
ліцейських.
Донесення на поліцейських.
Опис 6
Справ: 17; 1931 – 1935 рр.
Список членів каси взаємодопомоги. Список поліцейських Острозької повітової
команди держполіції.
Заяви поліцейських про надання грошової допомоги.
Опис 7
Справ: 5; 1921 – 1938 рр.
Листування з Волинським воєводським управлінням про видачу характеристик на
жителів воєводства.
Протоколи перевірки постерунків Кременецького повіту.
Посвідчення про відрядження поліцейських.
Характеристики на жителів воєводства.
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Опис 8
Справ: 82; 1923 – 1935 рр.
Особові рахунки співробітників державної поліції Волинського воєводства.
Опис 9
Справ: 85; 1921 – 1939 рр.
Посвідчення поліцейських.

Ф. 2

Загурський Юзеф, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства,
1921 – 1939 рр.

Справ: 87; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 87; 1921 – 1939 рр.
Провадження по кримінальних та цивільних судових справах.

Ф. 3

Луцька міська управа, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1870 – 1919 рр.

Справ: 1781; 1848 – 1920 рр.
Опис 1
Справ: 1781; 1848 – 1920 рр.
Укази, циркуляри, постанови, протоколи засідань Волинського губернського прав-�
ління.
Постанови Луцької міської думи про вибори міського самоврядування, виділення
земельних ділянок та ін.
Постанови Луцької міської управи про правила торгівлі золотом та сріблом, про бу-�
дівництво театру та ін.
Протоколи засідань Луцької міської думи, Луцької міської управи.
Закони Української Центральної Ради.
Накази Головного Комісаріату Української Народної Республіки.
Циркуляри Генерального Секретаріату Української Народної Республіки про вибо-�
ри єврейських громадських Рад та статут єврейських товариств.
Грамота про прийняття влади гетьманом Скоропадським.
Циркуляр Головної комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів.
Протоколи засідань Луцької дільничної виборчої комісії.
Інструкція Директорії Української Народної Республіки про вибори в Конгрес тру-�
дового народу України.
Декларація об’єднаних українських соціалістів м. Луцька.
Протоколи перевірки діяльності органів Луцького самоврядування. Протоколи за-�
сідань ревізійної комісії Луцької міської громадської ради.
Протоколи дільничних виборчих комісій та списки виборців до органів міського
самоврядування.
Рапорти міського голови та контракти про оренду міських земель.
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Документи про відкриття в м. Луцьку чоловічої гімназії, будівництво електростан-�
ції, організацію торгових товариств і їх списки, про благоустрій вулиць 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 виконав-�
чого комітету Луцької повітової і міської міліції.
Листування з Міністерством юстиції, Міністерством народної освіти, Міністер-�
ством праці, Волинським губернським правлінням, Волинським губернським при-�
сутствієм, Волинською казенною палатою, Волинським Приказом громадського при-�
зріння, Луцькою міською думою, інспектором народних училищ, Луцькою земською
управою про приєднання до міста прилеглих сіл, викуп земель, утворення міських по
квартирному податку присутствій, евакуацію установ та допомогу населенню, яке по-�
терпіло від воєнних дій, закупівлю залізних виробів та скла для потреб війська, про
окружний суд, створення мережі навчальних закладів, телефонної мережі, встанов-�
лення цін на продукти харчування, лісові матеріали, паливо, забезпечення населення
продовольчими та промисловими товарами, організацію 3-ої міліцейської дільниці,
відкриття в Луцьку біржі праці, аптеки, маслоробні, пекарень, чотирикласного учи-�
лища, шкіл з російською мовою викладання, єврейського народного училища, єврей-�
ського кладовища, будівництво водопроводу, лікарні, залізниці, про стан і діяльність
Луцької міської пожежної команди, правила видачі станових і промислових посвід-�
чень, про міський податок, коробочний збір, стягнення податку з візників, власників
трактирів, нерухомого майна, про працевлаштування, про діяльність церковних шкіл
і роботу православного Хрестовоздвиженського братства, про вибори рабинів, дотри-�
мання ветеринарно-санітарних правил. Журнал реєстрації кореспонденції Луцької
міської управи.
Статистичні відомості про чисельність і рід занять населення м. Луцька.
Огляд діяльності Острозького Кирило-Мефодіївського братства.
Повідомлення Луцького міщанського старости про виключення або приєднання
осіб до міщан чи селян. Посімейні списки селян.
Прохання жителів Луцького повіту про відшкодування збитків, завданих воєнними
діями, про відкриття шкіл.
Відпускні квитки та посвідчення солдатів, визначених на проживання в Луцьку.
Метричні витяги жителів м. Луцька.
Списки жителів м. Луцька, євреїв, домовласників, власників земельних ділянок,
власників ремісничих закладів, купців, торговців, промисловців. Списки торгових і
промислових підприємств, навчальних закладів, синагог, молитовних шкіл, єврей-�
ських шкіл.

Ф. 4

Луцький міський сирітський суд, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1796 – 1919 рр.

Справ: 561; 1882 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 561; 1882 – 1919 рр.
Справи про встановлення опіки над сиротами, хворими, майном.
Відомість про стан опікунських справ.
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Витяги з посімейних списків.
Описи рухомого майна осіб.
Доповідь про виморочне майно міщан.
Реєстри вхідних і вихідних документів.
Книга запису приходу і видатків грошових сум.

Ф. 6

Луцька чотирикласна чоловіча гімназія, 1895 – 1898 рр.
Луцька шестикласна прогімназія, 1898 – 1908 рр.
Луцька чоловіча гімназія, 1908 – 1920 рр.
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії

Справ: 394; 1895 – 1921 рр.
Опис 1
Справ: 313; 1905 – 1921 рр.
Циркулярні розпорядження Міністерства народної освіти, попечителя Київського
навчального округу про викладацький склад, забезпечення вчителів, навчальних за-�
кладів та ін.; положення про стипендії.
Протоколи засідань педагогічної ради, господарського комітету.
Звіти про роботу та стан гімназії.
Документи про прийом в гімназію, здачу 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 періодичними виданнями, екскурсії,
з адміністративно-господарських та фінансових питань. Журнал реєстрації вихідної
кореспонденції.
Рапорти вчителів.
Екзаменаційні роботи.
Щоденник гімназії.
Теми творів.
Бухгалтерські документи.
Формулярні списки, посвідчення, списки працівників гімназії.
Списки та свідоцтва учнів. Витяги з метричних книг учнів.
Реферат М.Карського про творчість М.В.Гоголя.
Опис 2
Справ: 81; 1895 – 1908 рр.
Загальні відомості про успішність та поведінку учнів.
Хронологічний каталог бібліотеки.

Ф. 7

Мировий суддя 1-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м.
Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 46; 1913 – 1919 рр.
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Опис 1
Справ: 46; 1913 – 1919 рр.
Копії постанов, дозволів Міністерства юстиції та інших установ про ведення судо-�
вих справ.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 8

Мировий суддя 2-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м.
Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 34; 1913 – 1915, 1918 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 34; 1913 – 1915, 1918 – 1919 рр.
Збірник циркулярів мирового суду.
Цивільні та кримінальна справи.
Листування зі з’їздом мирових суддів Луцького судово-мирового округу з судових
питань.

Ф. 12

Трикласна торгова школа спільного навчання, 1920 – 1935 рр.
Луцька торгова гімназія, 1935 – 1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 455; 1920 – 1940 рр.
Опис 1
Справ: 135; 1922 – 1926, 1931 - 1940 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Протоколи випускних екзаменів.
Річні звіти про стан фізвиховання.
Класні журнали. Четвертні оцінки учнів.
Особові справи, свідоцтва учнів школи.
Списки учнів.
Заяви про вступ до школи.
Опис 2
Справ: 320; 1920 – 1939 рр.
Особові справи учнів.

Ф. 13

Луцька професійна школа перепідготовки, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1925 – 1939 рр.

Справ: 95; 1927 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 95; 1927 – 1939 рр.
Циркуляри Кураторіуму Волинського шкільного округу.
Накази директора школи з загальних питань.
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Протоколи засідань педагогічної ради.
Листування з Кураторіумом Луцького шкільного округу, Луцьким шкільним інспек-�
тором, ремісничою палатою та іншими установами з навчально-виховних, адміністра-�
тивно-господарських та фінансових питань.
Журнали розпису навчальної програми.
Відомості успішності та відвідування школи учнями.
Екзаменаційні роботи.
Класні журнали.
Особові справи та список учнів. Свідоцтва про закінчення школи, метричні витя-�
ги.
Документи спілки польського Червоного Хреста при школі.

Ф. 14

Луцька семикласна школа № 2 ім. Станіслава Яховича, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1918 – 1939 рр.

Справ: 123; 1918 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 123; 1918 – 1939 рр.
Класні журнали.
Протоколи приймання екзаменів екстерном.
Піврічні та четвертні оцінки учнів.
Листування з Кураторіумом Луцького шкільного округу, Луцьким шкільним інспек-�
тором та іншими установами з навчально-виховних та адміністративно-господарських
питань. Журнал вхідної та вихідної кореспонденції школи.
Прибутково-видаткова книга.
Свідоцтва учнів.
Списки учнів.

Ф. 15

Луцька семикласна школа № 3, м. Луцьк Волинського воєводства,
1923 – 1939 рр.

Справ: 155; 1923 – 1940 рр.
Опис 1
Справ: 155; 1923 – 1940 рр.
Циркуляри, розпорядження, повідомлення Кураторіуму Волинського шкільного
округу, Луцького шкільного інспектора.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Копія протоколу засідання завідувачів початкових шкіл.
Класні журнали. Книги оцінок та відомості успішності учнів. Протоколи екзамена-�
ційної комісії.
Листування з Луцьким шкільним інспекторатом, магістратом та іншими установа-�
ми.
Свідоцтва учнів.
Списки вчителів, учнів.
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Ф. 16

Луцька державна жіноча початкова українська школа, 1918 –
1919 рр.
Луцька приватна змішана початкова українська школа, 1919 –
1921 рр.
Луцька приватна семикласна перша українська школа, 1921 –
1924 рр.
Луцька семикласна українська школа № 4, 1924 – 1940 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства, з 1939 р. – Волинської області

Справ: 219; 1918 – 1940 рр.
Опис 1
Справ: 219; 1918 – 1940 рр.
Розпорядження Кураторіуму Волинського шкільного округу, Луцького шкільного
інспектора.
Розпорядження директора школи з загальних питань.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Відомості про успішність учнів. Класні журнали.
Листування з Кураторіумом Волинського шкільного округу, Луцьким шкільним
інспектором, магістратом м. Луцька з навчально-виховних та адміністративно-госпо-�
дарських питань. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
Хроніка подій у школі.
Касова книга.
Свідоцтва учнів.
Картки медогляду учнів. Санітарні книги школи.
Метричні дані учнів.
Списки учнів.

Ф. 17

Луцька семикласна жіноча школа № 7 ім. Марії Конопницької, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 65; 1920 – 1921, 1926 – 1927, 1931 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 65; 1920 – 1921, 1926 – 1927, 1931 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства віросповідань і освіти, Кураторіуму Луць-�
кого шкільного округу, Луцького шкільного інспекторату.
Розпорядження директора школи з загальних питань.
Листування з Міністерством віросповідань та освіти, Луцьким шкільним інспекто-�
ром, магістратом м. Луцька з навчально-виховних та адміністративно-господарських
питань. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.
Текстові звіти про роботу школи.
Документи про роботу батьківського комітету та про роботу гуртка сприяння будів-�
ництву загальноосвітніх шкіл. Протоколи засідань молодіжного гуртка.
Оцінки, відомості успішності та журнал відвідування школи учнями.
Хроніка подій школи.
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Шкільні свідоцтва, облікові картки учнів. Списки учнів.
Заяви батьків про прийом у школу та про звільнення від оплати за навчання.

Ф. 18

Луцька чеська приватна початкова школа, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1929 – 1939 рр.

Справ: 46; 1929 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 46; 1929 – 1939 рр.
Класні журнали. Книги обліку успішності учнів.
Книга обліку вхідної кореспонденції.
Особові анкети учнів.

Ф. 19

Луцька семикласна школа № 6, м. Луцьк Волинського воєводства,
1923 – 1939 рр.

Справ: 149; 1925 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 149; 1925 – 1939 рр.
Циркуляри Міністерства віросповідань і освіти, Кураторіуму Волинського шкільно-�
го округу, Луцького шкільного інспекторату.
Протоколи засідань педагогічної ради.
Листування з Кураторіумом Луцького шкільного округу, Луцьким шкільним інспек-�
тором з навчально-виховних та фінансових питань, про діяльність школи. Книга реє-�
страції вхідної та вихідної кореспонденції.
Класні журнали. Книги обліку успішності учнів. Оцінки учнів.
Списки учнів.

Ф. 20

Луцька єврейська гімназія ім. Мойсея Глікліха, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1923 – 1939 рр.

Справ: 82; 1923 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 82; 1923 – 1939 рр.
Листування з Кураторіумом Луцького шкільного округу.
Протоколи екзаменів.
Річні оцінки учнів.
Атестати зрілості.
Списки учнів.

Ф. 21

Луцька єврейська приватна змішана початкова школа ім. Шолома
Алейхема,
м. Луцьк Волинського воєводства, 1926 – 1939 рр.
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Справ: 99; 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 99; 1926 – 1939 рр.
Директивні вказівки Головного управління «Об’єднання єврейських шкіл», Луцько-�
го шкільного інспектора.
Протоколи засідань педагогічної ради. Постанови загальних зборів школи. Повідо-�
млення шкільного інспектора про відкриття школи. Звіти шкільного інспектора про
перевірку школи.
Листування з Луцьким шкільним інспектором, Луцьким повітовим староством, єв-�
рейською гміною, іншими установами з навчальних, адміністративних, господарських
питань. Книга реєстрації кореспонденції.
Бюджет школи. Касові книги.
Статут товариства «Об’єднання єврейських шкіл».
Документи спортивного товариства „Ютжня”.
Класні журнали. Книга обліку успішності учнів. Свідоцтва. Атестати. Особові спра-�
ви учнів.
Список вчителів.

Ф. 22

Луцький римсько-католицький деканат, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1703 – 1919 рр.

Справ: 81; 1738 – 1801, 1827 – 1834, 1848 – 1866, 1868 – 1880, 1885, 1887 – 1889, 1891
– 1892, 1896, 1898 – 1899, 1905 – 1908, 1910 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 81; 1738 – 1801, 1827 – 1834, 1848 – 1866, 1868 – 1880, 1885, 1887 – 1889, 1891
– 1892, 1896, 1898 – 1899, 1905 – 1908, 1910 – 1914 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть. Сповідальні відомості па-�
рафіян костьолів містечок і сіл Володимирського, Дубенського, Ковельського, Кре-�
менецького, Луцького, Острозького, Ровенського повітів. Шлюбні опити парафіян
костьолів мм. Луцька, Любомля.

Ф. 24

Управління Волинського підокругу Союзу резервістів, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1926 – 1939 рр.

Справ: 192; 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 192; 1926 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази головного управління та управління підокругу.
Протоколи засідань управління, загальних зборів.
Матеріали з’їздів союзу.
Статути союзу і товариських судів.
Протоколи перевірки та звіти про діяльність гуртків союзу.
Рапорти.
Інструкції.
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Листування з повітовими управліннями про членів союзу, призначення комендан-�
тів, організаційні збори, створення гуртків. Журнал реєстрації кореспонденції.
Облікові, реєстраційні картки, декларації та списки комендантів, членів союзу,
гуртків і таборів.

Ф. 25

Луцький філіал крайового господарського товариства „Сільський
господар”, м. Луцьк Волинського воєводства, 1923 – 1939 рр.

Справ: 102; 1923, 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 102; 1923, 1926 – 1939 рр.
Циркулярні розпорядження ради філіалу.
Протоколи засідань, нарад, загальних зборів товариства.
Протоколи конференції ради гуртків.
Відомості про роботу гуртка товариства та роботу агронома.
Статути молочарського кооперативу з обмеженою відповідальністю та інструкції з
організації кооперативу.
Листування з дирекцією крайового господарського товариства «Сільський госпо-�
дар» у м. Львові, повітовим староством, гуртками.
Фінансові документи.
Каталог бібліотеки товариства.
Список членів товариства.
Заяви громадян про прийняття їх в члени товариства.

Ф. 26

Луцький гурток товариства „Управлінська сім’я”, м. Луцьк
Волинського воєводства, початкова дата не встановлена, кінцева
– 1939 р.

Справ: 4; 1933 – 1935, 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1933 – 1935, 1938 – 1939 рр.
Статут гуртків товариства.
Повідомлення управління гуртка.
Протоколи ревізійної комісії.
Звіти про діяльність гуртка.
Листування з Волинським управлінням товариства про будівництво, сплату член-�
ських внесків.
Бюджет.
Списки членів.

Ф. 27

Луцький повітовий гурток Союзу воєнних інвалідів Польщі, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1932 – 1939 рр.

Справ: 25; 1932 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 25; 1932 – 1939 рр.
Персональні справи інвалідів.

Ф. 29

Луцька комунальна ощадна каса, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 61; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 61; 1920 – 1939 рр.
Книга протоколів засідань правління та протоколи ревізійної комісії комунальної
ощадкаси.
Баланси повітових та міських ощадних кас.
Договори та заяви про видачу кредитів.
Книга особових рахунків членів комунальної ощадкаси.

Ф. 30

Луцьке відділення державного земельного банку, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 203; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 203; 1920 – 1939 рр.
Директивні вказівки Центрального торгового управління польських кооперативів
про надання кредитів.
Доповідь голови про роботу земельного банку на засіданні наглядацької ради
(1934).
Протоколи проведення парцеляції землі. Звіти про проведення оцінки землі пра-�
цівниками 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 креди-�
тів та ліквідацію заборгованості, продаж землі, ліквідацію сервітутів, сплату сільгосп-�
податку, з фінансових, кадрових питань. Журнал реєстрації кореспонденції.
Інструкції для роботи банку.
Договори, письмові зобов’язання, заяви про отримання позик, купівлю-продаж та
оренду землі. Посвідчення на видачу позик при проведенні комасації.
Книги особових рахунків службовців банку, орендарів землі.
Списки орендарів, покупців.

Ф. 31

1 Луцьке фінансове управління, м. Луцьк Волинського воєводства,
1921 – 1939 рр.

Справ: 22; 1928 – 1938 рр.
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Опис 1
Справ: 22; 1928 – 1938 рр.
Розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінансової палати про надання
звітів про економічне становище, хід перевірки установ, розмір прибуткового податку,
погашення заборгованості, надання податкових пільг, службових надбавок, відпусток,
збір допомоги безробітним.
Звіти (1934).
Листування з Волинською фінансовою палатою з кадрових питань.
Списки працівників фінуправління. Списки власників маєтків та майна для нара-�
хування з них податків.

Ф. 33

Луцька курія-біскупія, м. Луцьк Волинського воєводства, 1920 –
1939 рр.

Справ: 808; 1920 – 1939 рр.
Опис 1 Канцелярія
Справ: 186; 1920, 1922 – 1938 рр.
Документи про заснування нових церковних парафій.
Проекти синодних статутів.
Рішення суду біскупії про розірвання шлюбів. Журнали реєстрації та копії актів
прийняття католицького віросповідання.
Журнал реєстрації кореспонденції.
Статистичні звіти церковних парафій деканатів.
Річні звіти про діяльність римсько-католицького товариства „Доброчинність”.
Заяви громадян про реєстрацію позашлюбних дітей, розірвання шлюбу, встанов-�
лення свідоцтв. Виписки з свідоцтв про смерть чоловіків, похоронених на римсько-ка-�
толицьких кладовищах Волині. Копії метричних витягів, журнали реєстрації та списки
парафіян, народжених та хрещених дітей, осіб, які одружувалися, померлих.
Опис 2 Єпархіальний біскупський суд
Справ: 622; 1920 – 1939 рр.
Справи про розірвання шлюбу, про розв’язання спорів між католицькими свяще-�
никами.
Список осіб, хрещених в римсько-католицькому костьолі містечка Колки.

Ф. 34

Волинська фінансова палата, м. Луцьк Волинського воєводства,
1920 – 1939 рр.

Справ: 4360; 1920 – 1939 рр.
Опис 1 Загальний відділ
Справ: 1955; 1920 – 1939 рр.
Персональний підвідділ
Циркуляри та розпорядження, накази та рішення Міністерства фінансів, фінансо-�
вої палати з адміністративних, організаційних та персональних питань.
Проекти організації органів контролю.
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Документи про організацію класифікаційної комісії для класифікації землі.
Інструкція до статуту про гербовий збір.
Протоколи перевірки фінансових управлінь.
Звіт про роботу фінансової адміністрації на Волині.
Протокол загальних зборів членів товариства фінансових працівників у Луцьку та
звіт про його діяльність.
Листування з Міністерством фінансів, Волинським воєводським управлінням, по-�
вітовими фінансовими управліннями, касою соціального страхування з адміністра-�
тивних, організаційних та персональних питань.
Штатний розпис фінансової палати. Статистичні дані про штат співробітників фі-�
нансової палати.
Перелік справ відділів фінансової палати.
Журнал реєстрації особових справ. Облікові картки та списки працівників фінан-�
сової палати, анкети та характеристики на них. Договори та заяви про прийом на ро-�
боту.
Списки працівників повітових інспекторатів фінансового контролю, які підляга-�
ли страхуванню, працівників акцизно-монопольних підприємств. Списки підлеглих
установ фінансової палати.
Господарський підвідділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів і фінансової палати з господар-�
ських та фінансових питань.
Протоколи засідань апеляційної комісії з визначення промислових податків по Во-�
линському округу.
Відомості Міністерства фінансів про збут вугілля, урожай льону, конопель, хмелю,
тютюну і цукрового буряка.
Звіт про рух капіталу, вкладеного в підприємства (1934 – 1935).
Звіти Люблінської та Лодзинської промислово-торгових палат про господарський
стан.
Листування з Міністерством фінансів, Волинським воєводським управлінням, по-�
вітовими фінансовими управліннями з господарських та фінансових питань.
Попередні бюджетні кошториси фінансової палати.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів з фінансових, адміністративногосподарських питань.
Протоколи з’їздів та конференцій начальників фінансових відділів, відділів подат-�
ків і фінансових зборів, відділів акцизів і державних монополій Волинської фінансової
палати та інших окружних фінансових палат.
Відомості про стан господарства у фінансовій палаті.
Звіт про діяльність загального відділу фінансової палати.
Звіт про оборот капіталу, вкладеного в підприємства. Звіти про діяльність підпри-�
ємств, приватних підприємців.
Звіти про боротьбу з фінансовими злочинами.
Звіти банківського комісаріату, банківського інспектора Міністерства фінансів.
Інформаційні бюлетені Міністерства фінансів. Річні звіти Міністерства фінансів
про роботу та стан виконавчого апарату фінансових органів.
Особові справи працівників фінансової палати.
Дисциплінарний підвідділ
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Листування з Міністерством фінансів і фінансовими управліннями про зловживан-�
ня фінансових працівників.
Опис 2 Відділ прямих податків
Справ: 1146; 1920 – 1939 рр.
Адміністративний підвідділ
Циркуляри, розпорядження, постанови Міністерства фінансів, фінансової па-�
лати з фінансових питань.
Рішення Вищого адміністративного трибуналу і фінансових палат щодо стяг-�
нення податків.
Протоколи конференцій, з’їздів начальників фінансових та податкових відді-�
лів Волинської та інших фінансових палат.
Відомості про надходження прямих податків.
Плани та звіти про роботу відділу прямих податків. Документи про збір подат-�
ків з населення.
Звіти фінансових управлінь про результати роботи збирачів податків. Звіти про
роботу фінансових агентів.
Звіт про діяльність підприємств.
Звіти про перевірку фінансових управлінь.
Звіти фінансової палати про економічне становище округу та економічні звіти
фінансових управлінь.
Звіт Волинського воєводи про загальний стан воєводства і діяльність держав-�
ної адміністрації.
Листування з Волинським воєводським управлінням, фінансовими управлін-�
нями і генеральною прокуратурою з питань податків.
Журнал обліку розкритих фінансових злочинів.
Прейскурант на продукти і товари широкого вжитку.
Списки працівників Волинської фінансової палати та інспекторатів відділу
прямих податків. Списки платників податків, підприємств та їх власників. Спи-�
сок жителів Луцька (по вулицях).
Підвідділ промислового податку
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати з пи-�
тань промислових податків.
Протокол засідання комісії з питань збору промислового податку (1933 – 1934).
Протоколи засідань апеляційної комісії.
Рапорти фінансової палати, фінансових управлінь про економічне становище
в повітах, про хід роботи зі стягнення податків, про вживання заходів боротьби з
порушеннями сплати податків, про кількість діючих оціночних комісій.
Звіти про перевірку фінансових управлінь.
Відомості та книги обліку надходжень промислового податку.
Листування з Міністерством фінансів, фінансовими управліннями про надан-�
ня пільг при оподаткуванні та зменшення розмірів податків.
Статистичні дані з питань промислових податків.
Статут товариства торгових представників.
Перелік цін на товари на території Волинського воєводства.
Списки підзвітних підприємств Волинського округу. Списки та заяви платників по-�
датків.
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Підвідділ прибуткового, військового та майнового податків і податків від капіталів,
ренти
Циркуляри, розпорядження, рішення Міністерства фінансів і фінансової палати
про податки.
Рапорти, звіти, відомості, книги обліку фінансових управлінь про збір та надхо-�
дження податків.
Відомості про кількість населення в містах і містечках Волинського воєводства, про
майно, прибутки осіб, кількість податкової заборгованості.
Листування з Міністерством фінансів, фінансовими управліннями та інспекторами
про виділення кредитів, збір прибуткового податку.
Документи Вищого адміністративного трибуналу з питань прибуткового по-�
датку. Звіт Міністерства фінансів про хід провадження кримінальних фінансових
справ.
Облікові листи з обкладання прибутковим податком.
Списки платників податків, приватних земельних ділянок, обкладених податком.
Заяви громадян.
Цінник на товари (1936).
Підвідділ реальних податків
Циркуляри, розпорядження та рішення Міністерства фінансів, фінансової палати
про розмір, збір та сплату податків.
Рапорти фінансових управлінь про виконання планів з перевірки підприємств та
про сплату податкової заборгованості.
Відомості та книги обліку надходжень прямих податків.
Документи засідання Волинського воєводського відділу з питань затвердження бю-�
джетів повітових комунальних союзів. Бюджети, бюджетні кошториси та звіти про ви-�
конання бюджету магістратів міст, повітових комунальних союзів, гмін.
Листування з фінансовими управліннями.
Протоколи торгової комісії із встановлення цін та перелік цін на продукти і товари
(1932).
Заяви громадян.
Балансовий підвідділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати про облік та
обкладання податком підприємств.
Відомості про оборот промислових підприємств.
Облікові листи розміру державного податку підприємств.
Списки підприємств, підзвітних фінансовій палаті.
Канцелярія
Протокол з’їзду начальників відділів прямих податків фінансових палат.
Розпорядження фінансової палати про прийом та звільнення зі служби.
Журнал реєстрації надходжень прямих податків.
Реєстр визначення прибуткового податку для осіб фізичної праці.
Книга бюджетів фінансової палати.
Іменний покажчик фінансової палати (1925).
Іменний алфавітний перелік кореспонденції.
Опис 3 Розрахунково-касовий відділ
Справ: 628; 1920 – 1939 рр.
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Підвідділ асигнувань
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Протоколи засідання концесійної комісії при фінансовій палаті.
Звіти про перевірку фінансових управлінь, про діяльність фінансових кас, про бю-�
джетні кредити і витрати.
Листування з фінансовими палатами, фінансовими управліннями. Список корес-�
понденції.
Трудові угоди службовців.
Списки працівників фінансової палати і фінансових управлінь. Списки підпри-�
ємств, підзвітних фінансовій палаті, шкіл Волинського воєводства.
Заяви підприємців про відкриття торгових підприємств.
Підвідділ фінансового контролю
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Протоколи та звіти про проведення ревізій кас фінансових управлінь.
Протокол надзвичайних зборів міської організації Спілки фінансових працівників
м. Луцька.
Повідомлення центральної бухгалтерії при Міністерстві фінансів про відкриття
кредитів.
Перелік підприємств і торгових точок, які підлягали фінансовому контролю.
Перелік рішень Луцького окружного суду у справах арештованих за фінансові зло-�
чини.
Підвідділ бюджетних прибутків
Розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Звіти, рапорти фінансових управлінь.
Книги та журнали обліку бюджетних прибутків фінансової палати, відділу акцизів і
державних монополій, фінансових кас.
Рахункові книги оборотних сум.
Листування з Міністерством фінансів, фінансовими управліннями і касами.
Підвідділ бюджетних витрат
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Книги обліку та відомості про кредити, бюджетні витрати фінансової палати, фі-�
нансових кас.
Повідомлення про відкриття кредитів.
Відомості про видачу платні працівникам Волинської фінансової палати, інспекто-�
ратів, кас.
Списки учасників повстань 1831, 1848 і 1863 років, зарахованих на державну пен-�
сію.
Підвідділ оборотних сум і сум побічних
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Книги обліку прибутків і видатків оборотних сум Волинської фінансової палати.
Протоколи ревізій фінансових управлінь, кас.
Рапорти і звіти про результати перевірки розрахунково-касових відділів фінансових
управлінь, про закриття кредитів.
Розрахунково-касові інструкції для кас фінансових управлінь.
Листування з Міністерством фінансів, фінансовими управліннями.
Канцелярія
Журнали реєстрації кореспонденції та алфавітні покажчики до них.
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Пенсійні справи військових інвалідів.
Опис 4 Відділ фінансових акцизів і державних монополій
Справ: 446; 1920 – 1939 рр.
Адміністративний підвідділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати.
Протокол засідання концесійної комісії.
Фінансовий кримінальний закон.
Звіти відділу фінансових акцизів і державних монополій про економічне станови-�
ще, про надходження прямих податків і монопольних прибутків.
Журнали службової діяльності інспекторів фінансового контролю.
Відомості та журнали реєстрації виробництва спирту, вина, пива і меду.
Звіти про акцизно-монопольні злочини.
Перелік спиртних закладів.
Листування з дирекцією державної спиртової монополії та ін. з кадрових питань.
Анкетні дані службовців фінансової палати. Списки працівників фінансової пала-�
ти, фінансових управлінь.
Акцизно-монопольний підвідділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ,
фінансової палати.
Протоколи засідань фінансової палати, начальників фінансових управлінь акцизів
та державних монополій про розподіл округу на райони та дільниці (1927).
Протоколи з’їздів начальників фінансових управлінь акцизів і державних монопо-�
лій округу Волинської фінансової палати.
Протоколи засідань комісії з видачі патентів. Відомості про кількість виданих до-�
зволів на торгівлю, кількість підприємств і торгових точок. Справи про видачу патен-�
тів на право торгівлі чи відкриття закладів.
Відомості дирекції державної спиртової монополії про продукцію горілчаних за-�
водів, її аналіз та збут. Звіти про діяльність дирекції державної спиртової монополії.
Інструкція для працівників державних спиртозаводів.
Звіти про тютюнову оптову торгівлю. Журнали реєстрації та відомості про оборот
спирту, пива, сірників, цукру, тютюну на підприємствах.
Статистичні дані про торгові підприємства, підвідомчі фінансовій палаті.
Листування з Міністерством фінансів, фінансовими палатами, повітовими акциз-�
ними інспекторами з фінансових питань.
Перелік промислових і торгових підприємств, точок. Перелік зареєстрованих спирт-�
них напоїв державної спиртової монополії.
Список протоколів виявлених фінансових злочинів.
Список працівників Луцького фінансового управління акцизів і державних моно-�
полій, фінансового контролю.
Заяви громадян.
Кримінальний підвідділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів про кримінальні фінансові
справи, про відкриття на кордоні перехідних пунктів для експорту в Росію спиртних
напоїв.
Фінансовий кримінальний закон.
Звіти фінансової палати про кількість виявлених фінансових злочинів.
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Відомості фінансових управлінь про кількість нарахованих і сплачених штрафів.
Журнал реєстрації недоліків, виявлених при перевірці цінних грошових знаків.
Листування з фінансовими управліннями з питань фінансових порушень.
Кримінальні справи.
Канцелярія
Циркуляри Міністерства фінансів з акцизно-монопольних та господарських пи-�
тань.
Проект реорганізації державних монополій.
Документи про діяльність фінансового контролю та результати перевірки торгових
підприємств.
Журнали реєстрації кореспонденції.
Штатний розпис відділу фінансових акцизів і державних монополій та іменні спис-�
ки працівників.
Опис 5 Відділ фінансових зборів
Справ: 148; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри і розпорядження Міністерства фінансів, фінансової палати з організа-�
ційно-господарських та фінансових питань.
Протокол засідання з’їзду директорів фінансових палат.
Звіти фінансових управлінь про збір податків. Відомості про надходження гербових
зборів і податків від спадщини.
Статистичні відомості фінансових управлінь про результати стягнення гербових
зборів.
Листування з організаційних та господарських питань.
Справи про нарахування податків від спадщини. Алфавітний перелік заповідачів
(1921 – 1923).
Відомості про приріст населення по Волинському воєводству (1921 – 1931).
Анкетні дані на працівників відділу фінансових зборів. Список працівників підвід-�
ділу гербових зборів.
Опис 6 Дисциплінарна комісія
Справ: 37; 1923 – 1939 рр.
Циркуляри Міністерства фінансів.
Протоколи і рішення дисциплінарної комісії про дисциплінарні порушення та стяг-�
нення.
Справи про дисциплінарні стягнення.

Ф. 35

Волинська духовна консисторія, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, з 1921 р. – Волинського воєводства, 1803 –
1939 рр.

Справ: 3989; 1703 – 1946, 1949 рр.
Опис 1
Справ: 475; 1803 – 1900, 1902, 1905, 1907, 1910 – 1911, 1914, 1917 – 1919 рр.
Царські укази про дозвіл зарахування осіб римсько-католицького віросповідання
до православної церкви.
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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.
Сповідальні відомості парафіян костьолів Володимирського, Дубенського, Ковель-�
ського, Кременецького, Луцького, Острозького, Ровенського повітів.
Книга записів про прийняття римсько-католицького сповідання.
Фінансові звіти та відомості церков.
Опис 2
Справ: 1353; 1829, 1831 – 1832, 1840 – 1915, 1918 - 1939 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть; книги шлюбних опитів;
сповідальні відомості парафіян церков Володимирського, Ковельського Луцького по-�
вітів.
Опис 3
Справ: 31; 1836 – 1894, 1924, 1938 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть парафіян церков Володи-�
мирського, Дубенського, Ковельського, Луцького повітів.
Книги шлюбних опитів парафіян Івано-Богословської церкви села Борохів та церк-�
ви Святої Параскеви села Котів Луцького повіту.
Опис 4
Справ: 7; 1832, 1872 – 1881, 1883 - 1916 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть; книга шлюбних опитів;
план орних та сінокісних церковних земель; касова книга Успенської церкви села Пе-�
ревали Володимирського повіту.
Опис 5
Справ: 387; 1796 – 1844, 1846 – 1937 рр.
Клірові відомості церков Володимирського, Ковельського, Луцького повітів.
Опис 6
Справ: 1; 1912 – 1915 р.
Книга шлюбних опитів соборної Воскресенської церкви м. Ковеля.
Опис 7
Справ: 1; 1870 р.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть парафіян костьолів Воло-�
димирського деканату.
Опис 8
Справ: 30; 1793 – 1838, 1860 – 1881 рр.
Копії царських указів (1793 – 1826). Укази Святійшого Синоду (1801 – 1838). Копія
доповіді оберпрокурора Святійшого Синоду князя Голіцина з приводу укладання Свя-�
щенного Союзу (1817). Копії молитов на честь царської сім’ї.
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Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть церков Пінського повіту
Мінської губернії; Луцького римсько-католицького костьолу (1860 – 1881).
Опис 9
Справ: 1505; 1826 – 1848, 1854 – 1946, 1949 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть; книги шлюбних опитів,
сповідальні відомості церков Володимирського, Дубенського, Ковельського, Луцько-�
го, Пінського повітів.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть костьолів Луцького повіту.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть лютеран.
Церковнопарафіяльні книги.
Опис 10
Справ: 179; 1703 – 1909, 1917 – 1940 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть, книги шлюбних опитів,
списки парафіян церков Володимирського, Дубенського, Ковельського, Луцького по-�
вітів.
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть церков Володимирського,
Дубенського, Ковельського повітів Волинської губернії і Пінського повіту Мінської
губернії Литовської греко-уніатської духовної консисторії.
Клірові відомості церков.
Опис 11
Справ: 20; 1925 – 1939 рр.
Реєстраційні картки парафій та церков Володимирського, Горохівського, Дубен-�
ського, Здолбунівського, Ковельського, Костопольського, Кременецького, Любомль-�
ського, Луцького, Ровенського повітів.

Ф. 36

Луцьке повітове староство, м. Луцьк Волинського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 10471; 1919 – 1939 рр.
Опис 1 Адміністративний відділ
Справ: 3052; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції Міністерства внутрішніх справ, Во-�
линського воєводського управління, Луцького повітового староства.
Протоколи з’їзду та конференції старост воєводства.
Протоколи засідань відділів староства, магістратів міст, гмінних управлінь.
Ситуаційні рапорти староства, повітової поліції про суспільно-політичне становище.
Службова інструкція для повітових староств. Службові журнали.
Звіт про діяльність староства (1920).
Статути союзів, товариств.
Листування з польським консульством, Управлінням прифронтових і етапних те-�
риторій, Волинським воєводським управлінням, повітовими староствами, гмінними
управліннями, окружним судом, поліцією про підтвердження, надання та позбавлення
польського підданства, про мобілізованих в армію. Журнали реєстрації кореспонденції.
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Відомості про кількість сіл і населення в гмінах. Статистичні дані про кількість, на-�
ціональність та віросповідання населення, кількість церков та шкіл.
Книга реєстрації свідоцтв про позбавлення польського підданства. Заяви грома-�
дян.
Статути про податки.
Книги реєстрації актів громадянського стану жителів повіту. Метричні витяги гро-�
мадян.
Послужні списки. Особові справи службовців. Відомості про виплату платні служ-�
бовцям.
Облікові документи мобілізованих.
Протоколи і реєстри про накладання штрафів.
Ціни на товари.
Списки староств, старост, співробітників Луцького повітового староства, пра-�
цівників Волинського воєводського управління, магістрату, інших установ. Спис-�
ки жителів повіту, власників будинків, військових осадників, резервістів, осіб, які
мали і не мали польського підданства, мобілізованих в армію, дітей, які перебували
в притулках, сиріт. Списки державних підприємств, цивільних установ, постерунків
поліції, промислово-торговельних точок, шкіл, церков, маєтків, державного нерухо-�
мого майна, вивезених бібліотек. Списки населених пунктів Луцького повіту. Карта
Луцького повіту.
Заяви громадян, товариств.
Опис 1а Адміністративний відділ
Справ: 1253; 1921 – 1939 рр.
Підвідділ безпеки
Циркуляри, розпорядження, накази, вказівки Міністерства внутрішніх справ, Мі-�
ністерства закордонних справ, Волинського воєводського управління про надання віз,
видачу закордонних паспортів, контроль за виїздом осіб за кордон, реєстрацію та рух
іноземців, нелегальний перетин кордону, виселення осіб, контроль над органами дру-�
ку, кінематографії.
Ситуаційні рапорти та звіти комендатури повітової поліції про події в повіті.
Статути союзів, товариств, кооперативів.
Листування з Міністерством закордонних справ, Генеральним польським консуль-�
ством, Волинським воєводським управлінням, Луцькою повітовою поліцією, магі-�
стратом про реєстрацію товариств, політичну діяльність осіб, дозвіл на в’їзд в Польщу,
розшук, виселення осіб.
Журнал обліку союзів і товариств на Волині.
Інформація Волинського воєводи про організацію воєводського театрального ко-�
мітету.
Протоколи показань громадян про перетин кордону і документи про їх місце про-�
живання.
Журнали обліку видачі посвідчень, характеристик, довідок про прийняття поль-�
ського підданства.
Журнал обліку осіб, які отримали дозвіл на носіння зброї.
Реєстраційні та облікові картки жителів Волині, репатріантів, емігрантів, колишніх
російських підданих, осіб непольської національності, керівників політичних, громад-�
ських, кооперативних організацій.
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Списки осіб, які отримали закордонні паспорти, які прибули чи виїхали за кордон,
іноземців, виселених. Списки керівників громадсько-політичних організацій та коо-�
перативних підприємств. Списки друкарень, кооперативів, постерунків держполіції,
гуманітарно-філантропічних організацій, духовенства і парафій, релігійних сект, на-�
селених пунктів з православним населенням, кінофільмів.
Заяви громадян на отримання закордонних паспортів, дозволу на виїзд за кордон
та ін.
Заяви товариств та організацій про дозвіл на проведення заходів.
Опис 2 Паспортний відділ
Справ: 677; 1919 – 1939 рр.
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 довід-�
ки громадян. Книги запису про шлюби євреїв.
Листування 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 підтвер-�
дження місця проживання.
Списки осіб, які отримали паспорти, посвідчення особи, перепустки.
Опис 3 Відділ самоврядування
Справ: 312; 1919 – 1931 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про організацію повітового само-�
врядування (1922).
Розпорядження Волинського воєводського управління про діяльність адміністра-�
тивної та самоврядної влади в період виборів у сейм і сенат.
Циркуляри начальника воєводського виборчого бюро про вибори солтисів (1928).
Протоколи засідань Луцької повітової ради, магістратів, гмінних рад, виборчих ко-�
мітетів, Головної піклувальної ради.
Протокол конференції староств Волинського воєводства (1929).
Документи (протоколи загальних зборів, протоколи виборів, відомості, листування,
характеристики) про вибори війтів, солтисів.
Звіти про роботу Луцької народної ради, відділу самоврядування Луцького повіто-�
вого староства, Луцького повітового сеймика, гмінних управлінь.
Бюджети гмін. Фінансові звіти Луцького повітового комунального союзу (1927 –
1928), гмін про виконання бюджету.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинським воєводським управлін-�
ням, гмінними управліннями, поліцією про вибори в сейм і сенат, 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 в сейм і сенат, рух населення в повіті, кількість шкіл,
церков, храмів, землі селян.
Реферат про обов’язки старости.
Копія бюлетеня самоврядування.
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Характеристики та історії назв сіл Луцького повіту.
Анкетні дані членів гмінних управлінь.
Списки членів повітових сеймиків, гмінних рад, солтисів, виборців у сейм і сенат.
Списки жителів Луцького повіту, осіб, які підлягали мобілізації в армію. Списки на-�
селених пунктів гмін Луцького повіту.
Опис 4 Земельний відділ
Справ: 871; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства та земельних реформ з про-�
ведення парцеляції, комасації землі та ліквідацію сервітутів, про орендну плату за зем-�
лю.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про реєстрацію маєтків.
Рішення Волинського воєводського управління та Волинського окружного земель-�
ного управління про передачу права власності на землю, відведення місць для рибаль-�
ства, про ціни на продаж землі.
Протоколи, рішення Луцького повітового староства про проведення парцеляції та
комасації землі, ліквідацію сервітутів, закріплення землі в маєтках, оцінку державних
земельних ділянок.
Інструкція про проведення парцеляції землі.
Протоколи засідань ліквідаційної комісії про ліквідацію окольничого майна.
Звіти про роботу земельного відділу.
Проект парцеляції землі в Луцькому повіті та іменні списки покупців землі. Контр-�
ольна книга обліку проведення робіт з 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 товариства.
Протокол конференції сільськогосподарських інструкторів.
Статистичні дані про кількість земельних ділянок в гмінах, про проведення парце-�
ляції, кількість посівів у повіті, про колоністів.
Листування з Волинським воєводським управлінням, Волинським окружним зе-�
мельним управлінням, гмінними управліннями про роботу земельного відділу, прове-�
дення 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 зазна-�
ченням кількості землі, власників дрібних господарств, нерухомого майна, лісових
ділянок, маєтків, осадників, які отримали земельні ділянки з держфонду, колоністів.
Списки працівників земельного відділу.
Заяви жителів про визнання права власності на землю, про дозвіл продажу чи ви-�
купу землі та ін.
Опис 5 Військовий відділ
Справ: 687; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управ-�
ління, Луцького повітового староства про мобілізацію осіб в армію, про військовий
податок.
Книги протоколів мобілізаційної, військово-призовної комісій.
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Протоколи засідань гмінних підкомітетів військової підготовки і фізичного вихо-�
вання.
Протоколи перевірки військових відділів гмінних управлінь.
Рішення гмінних управлінь та відомості про виплату грошової допомоги сім’ям ре-�
зервістів.
Відомості про загиблих військовослужбовців, виплату грошової допомоги сім’ям
військовослужбовців, про осіб, які підлягали мобілізації, ухилялись від військової
служби.
Звіти про діяльність та про виконання бюджетів повітового комітету і гмінних під-�
комітетів військової підготовки і фізичного виховання.
Інструкція Міністерства військових справ про спортивні нагороди.
Статзвіти гмінних управлінь про кількість мобілізованих на військову службу та тих,
які мали відстрочки, про видачу повісток резервістам.
Листування з Волинським воєводським управлінням, гмінними управліннями, по-�
ліцією, призовною комісією, фінансовою палатою про купівлю зброї, військовий по-�
даток, внесення змін в облікові картки мобілізованих осіб, про допомогу сім’ям резер-�
вістів, розшук чи позбавлення польського підданства тих, хто ухиляється від мобіліза-�
ції в армію.
Особові та облікові картки, посвідчення осіб та метричні витяги мобілізованих в
армію. Особові документи 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 перепідготовку, лікарів, які входили до складу мобілізаційної комісії,
осадників Луцького повіту.
Заяви громадян про вступ на військову службу, відстрочку від служби, про отриман-�
ня документів, грошової допомоги.
План містечка Рожище.
Опис 6 Відділ промислу і торгівлі
Справ: 139; 1919 – 1931 рр.
Циркуляри і розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів
про видачу дозволів на відкриття розважальних закладів, про сплату комунальних по-�
датків, врегулювання цін на продовольчі товари, відкриття механічних пекарень.
Розпорядження Волинського воєводського управління про накладання штрафів на
фірми, боротьбу з дорожнечею, обмеження закупівлі закордонних товарів.
Копії протоколів засідань магістрату м. Луцька про встановлення цін на споживчі
товари, прейскуранти цін на продовольчі, мануфактурні і галантерейні товари. Про-�
токоли засідань калькуляційних комісій.
Документи про реєстрацію фірм і підприємств у Луцькому повіті. Повідомлення і
донесення ремісників про відкриття підприємств.
Звіти староства про стан ремесла.
Відомості гмінних управлінь про кількість приватних майстерень з пошиття обмун-�
дирування.
Листування з Волинським воєводським управлінням, повітовою поліцією про від-�
криття підприємств, встановлення цін, нелегальний продаж солі.
Статистичні дані гмінних управлінь про кількість промислових підприємств, про
сільськогосподарську продукцію.
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Реєстраційні листи на власників промислових підприємств. Свідоцтва про надання
права на торгівлю.
Списки промислових підприємств, 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, реміс-�
ників, візників.
Заяви громадян про отримання патентів, ремісничих свідоцтв, зменшення розміру
податків, дозвіл на торгівлю, реєстрацію та відкриття промислових підприємств, май-�
стерень, пекарень, торговельних фірм, магазинів, ресторанів, буфетів, базарів та ін.
Опис 7 Санітарний відділ
Справ: 231; 1919 – 1931 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
громадського здоров’я, Міністерства праці і громадської опіки, Волинського воє-�
водського управління про нагляд за лікуванням, недопущення смертності в дитячих
опікунських закладах, небезпеку захворювання холерою, про фельдшерські школи,
проходження лікарської практики, лікування польських громадян за кордоном та іно-�
земців у Польщі, оплату лікування, виділення матеріальної допомоги голодуючому на-�
селенню Волині.
Протокол з’їзду повітових лікарів (1921).
Протоколи засідань тимчасової воєводської санітарної ради, санітарної і санітарнобудівельної комісій.
Протоколи і реєстри про стягнення штрафів за невиконання санітарних правил.
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 захворювання в Луцькому повіті.
Звіти про діяльність санітарного відділу Луцького повітового староства, лікарень.
Відомості та звіти лікарень про рух хворих.
Відомості про санітарний стан гмін.
Бюджет на утримання державних лікарень Луцького повіту.
Листування з Волинським воєводським управлінням, магістратом, гмінними управ-�
ліннями про роботу санітарної комісії, відкриття фельдшерських пунктів, виділення
коштів, оплату лікування, санітарний стан вулиць міста Луцька та ін.
Статистичні відомості Луцького повітового лікаря про захворювання серед насе-�
лення.
Особові справи та відомості на видачу платні медпрацівникам.
Списки лікарів, фельдшерів. Списки інфекційних хворих, громадян, які отримали
щеплення, дітей притулку села Жидичина, сиріт містечка Колки, голодуючих, про-�
ституток. Списки аптек.
Заяви про прийняття на роботу медпрацівників, дозвіл на відкриття аптек, отри-�
мання довідок про стан здоров’я громадян.
Опис 8 Технічний відділ
Справ: 5; 1923, 1926 – 1927, 1930, 1933 рр.
Розпорядження Волинського воєводського управління про дозвіл на будівництво
вузькоколійної дороги в маєтку Колки Колківської гміни.
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Протоколи та листування з Волинським воєводським управлінням про будівництво
дороги Луцьк–Брище.
Списки інженерів, техніків, креслярів, які проживали в Луцькому повіті.
Опис 9 Відділ громадських робіт
Справ: 22; 1923 – 1930 рр.
Розпорядження Міністерства громадських робіт, Волинського воєводського управ-�
ління, Луцького повітового староства про складання списку будівель, яким завдано
збитків чи знищено під час воєнних дій.
Відомості гмінних управлінь про збитки, завдані під час Першої світової війни, та
хід відбудови.
Листування з Волинським воєводським управлінням про ремонт православного со-�
бору в Луцьку; з повітовою поліцією про будівництво телефонної мережі; з Львівською
дирекцією державних залізниць про будівництво залізниці Луцьк–Стоянів; з Волин-�
ською окружною дирекцією громадських робіт про дозвіл на будівництво друкарні; з
гмінними управліннями 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 осад-�
ників, які отримали гроші на будівництво. Списки історичних будівель м. Луцька, від-�
новлених будинків.
Опис 10 Статистичний відділ
Справ: 9; 1923 – 1932 рр.
Розпорядження Волинського воєводського управління про порядок створення
списку населених пунктів.
Розпорядження головного статистичного управління, Волинського воєводського
управління про статистику та реєстрацію продуктів землеробства. Відомості про про-�
дукти землеробства.
Донесення гмінних управлінь про списки населених пунктів, відомості про зміни
їх назв.
Відомості гмінних управлінь про кількість чехів, які проживали в Луцькому повіті.
Статистичні відомості про ремонт і будівництво шкіл, кількість інфекційних захво-�
рювань в Луцькому повіті, кількість виборців з виборів у сейм по гмінах.
Інструкції для виконання картотеки населених пунктів Луцького повіту, проведен-�
ня реєстрації населення.
Опис 11 Відділ продовольчого постачання
Справ: 24; 1919 – 1926, 1928 рр.
Циркуляри, розпорядження Цивільного управління східних земель і Управління
прифронтових і етапних територій.
Розпорядження Волинського воєводського управління і Луцького повітового ста-�
роства про утворення комісії для перевірки цін. Накази Волинського воєводського
управління, протоколи гмінних управлінь про встановлення цін на продукти.
Розпорядження Луцького повітового староства, рапорти і донесення гмінних управ-�
лінь про закупівлю фуражу для військових частин, про кількість млинів, залишених
маєтків у повіті.
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Повідомлення Луцького повітового староства про дозволи на проведення реквізиції
зерна. Відомості гмінних 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 продовольчі товари, будматеріали, гужовий транспорт.
Списки службовців відділу продовольчого постачання. Списки жителів сіл Луцько-�
го повіту на отримання продуктів та одягу. Списки крупорушок, маслоробень.
Заяви громадян про зменшення державних поставок зерна, звільнення від реквізи-�
ції зерна.
Опис 12 Ветеринарний відділ
Справ: 47; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинського во-�
єводського управління, Луцького повітового староства про ветеринарний нагляд за
тваринами, вивіз м’ясних продуктів за кордон, клеймування тварин, боротьбу з зараз-�
ними захворюваннями.
Рішення Луцького повітового староства та повідомлення про адміністративні стяг-�
нення за нелегальний забій худоби, випасання худоби над дорогами та канавами. До-�
несення 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 воєвод-�
ським управлінням про заразні захворювання, перевірку, перевезення та забій худоби,
кількість коней в повіті, про зменшення цін та відміну процентних податків за торгів-�
лю худобою, кількість ветлікарень, стан базарів, бюджет на ветеринарні витрати.
Статистичні відомості про кількість худоби на території Луцького повіту.
Заяви ветеринарних працівників про прийом на роботу. Заяви громадян про вивіз
худоби в Польщу, дозвіл на право навчання собак, продаж землі.
Списки ветеринарних пунктів Луцького повіту, ветеринарних лікарів. Списки влас-�
ників коней.
Опис 13 Відділ безпеки
Справ: 836; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ і Волинського воєвод-�
ського управління про видачу паспортів, дозвіл на проживання в Польщі, нагляд та
реєстрацію іноземців, виселення з прикордонної смуги неблагонадійних осіб, носіння
вогнепальної зброї та право на полювання, проведення збору коштів з населення по-�
віту на будівництво і ремонт церков, вибори до єврейських гмінних управлінь, бюджет
єврейських гмін, шлюби євреїв. Приписи Міністерства внутрішніх справ, Волинсько-�
го воєводського управління про еміграцію та видачу закордонних паспортів.
Накази Волинського воєводського управління і Луцького повітового староства про
правила прийому іноземців на роботу.
Директивний лист Волинського воєводського управління і Луцького повітового
староства, донесення гмінних управлінь про перевірку радіоточок з метою виявлення
чутності станцій Радянського Союзу.
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Проект розпорядження Волинського воєводського управління про вуличний рух в
населених пунктах Волині.
Щотижневі ситуаційні рапорти повітової поліції про політичне та економічне ста-�
новище в повіті, кримінальні злочини.
Відомості про виборчі дільниці по виборах у сейм (1935), наявність партій і культур-�
но-освітніх організацій на Волині, кількість молитовних домів. Відомості про прожи-�
ваючих іноземців та емігрантів, які виїхали за кордон з Луцького повіту.
Інформації про діяльність комуністичних організацій в повіті, розшук запідозрених
осіб, утворення місцевих комітетів протиповітряної та протихімічної оборони, пере-�
міщення священиків та характеристики на церковних служителів.
Донесення гмінних управлінь, поліції про місце проживання іноземців та про осіб,
запідозрених в політичній діяльності.
Документи (протоколи, листування, заяви, карти) про реєстрацію та діяльність то-�
вариств на території повіту.
Документи (протоколи засідань, розпорядження, директивні вказівки про вибори
в гміну та список кандидатів, бюджет, список населення і розцінки на забій худоби)
Луцької єврейської гміни.
Протоколи загальних зборів членів Легіону колишніх учасників народних повстань
(1930), товариства «Польський дім», Луцького гуртка Союзу державних службовців
Польщі та статут союзу (1934), Волинського українського театрального товариства,
воєводської туристичної комісії, мисливських товариств. Програма польсько-україн-�
ського політичного товариства «Об’єднання».
Статистичні відомості про кількість жителів Волині, які емігрували, кількість іно-�
земців, які проживали у повіті станом на 1 червня 1939 р., про видачу закордонних
паспортів, кількість членів військових організацій та списки їх інструкторів.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, консульствами, Волинським воєвод-�
ським управлінням, гмінними управліннями, повітовими поліціями і народною біблі-�
отекою у Варшаві про реєстрацію іноземців, нелегальний приїзд іноземців у Польщу,
отримання дозволу на право проживання в Польщі, підтвердження польського під-�
данства, розшук осіб, які підлягали виселенню чи адміністративному покаранню, про
осіб, які ухилялися від мобілізації в армію, дозвіл на право носіння зброї, надсилання
книг.
Телефонограми повітових староств у сейм (1938).
Інструкція про видачу закордонних паспортів. Інформаційний бюлетень для емі-�
грантів. Вказівки для емігрантів, бажаючих виїхати у Францію. Інформація про по-�
збавлення польського підданства осіб німецької національності, які нелегально зна-�
ходилися за кордоном (1937). Реєстраційні картки, журнал реєстрації іноземців та об-�
лікові листи емігрантів. Журнали реєстрації реемігрантів. Реєстраційні книги видачі
закордонних паспортів.
Реферат про українські кооперативи на Волині.
Реєстраційні картки парафій і духовних осіб Луцького повіту.
Списки осіб, які отримали закордонні паспорти, іноземців, членів товариства
«Польський дім», Союзу колишніх добровольців польської армії, членів єврейських
гмін та їх управлінь, товариства «Бейс Йозеф», службовців Державного геологічного
інституту, делегованих на Волинь, осіб, які мали радіоточки на території повіту. Спис-�
ки мостів у Волинському воєводстві, друкарень Луцького повіту, бюро послуг, україн-�
ських кооперативів.
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Заяви та особові документи громадян на отримання закордонних паспортів, осо-�
бових посвідчень, характеристик, права на проживання в Польщі, виїзду за кордон,
надання відстрочки мобілізації в армію, дозволу на носіння зброї та полювання, дові-�
док про зміну віросповідання. Заяви товариств і організацій про дозвіл на проведення
заходів.
Опис 13а Відділ безпеки
Справ: 984; 1919 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ,
Волинського воєводського управління про роботу державної поліції, організацію сіт-�
ки агентів, контроль за видачею закордонних паспортів, порядок реєстрації, виїзду та
в’їзду іноземців, видачу віз, виселення громадян з прикордонної смуги, заборону ви-�
користання поліцейських в особистих цілях працівниками адміністрації, організацію
безпеки під час виборів у сейм і сенат, роботу телеграфу, охорону залізниці, видачу
дозволів на придбання вогнепальної зброї, розшук російських біженців, проведення
зборів і мітингів. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про осіб, які нелегально
перетинали кордон з Радянського Союзу в Польщу.
Накази Головної, воєводської і Луцької повітової команд державної поліції.
Інструкція для відділів безпеки повітових староств Волинського воєводства.
Ситуаційні рапорти Луцької повітової команди і постерунків держполіції, відділів
повітового староства і гмінних управлінь.
Монографічні описи політичного та економічного життя Луцького повіту (1931).
Ситуаційні звіти Луцького повітового староства про суспільно-політичне становище
в старостві (1933).
Документи (статути, протоколи засідань, загальних зборів, звіти, заяви про реєстра-�
цію) про діяльність організацій, товариств, союзів, клубів, гуртків. Реферат про партії
та профспілковий рух в Польщі (1930). Інструкція про реєстрацію земельних гуртків.
Повідомлення Волинського воєводського управління, Луцького повітового старо-�
ства, Луцької повітової команди держполіції про український повстанський та пар-�
тизанський рух і підготовку повстання, діяльність «Комітету дії» серед безробітних,
реєстрацію організацій, товариств, союзів, гуртків, конфіскацію на Волині радянських
та інших друкованих видань, про ставлення українців до польської влади.
Інформації та листування з Міністерством закордонних справ, Волинським воє-�
водським управлінням, воєводською та Луцькою повітовою командами державної
поліції, Волинською духовною консисторією про діяльність українських, польських,
чеських, німецьких політичних партій, організацій, товариств, релігійних сект, ре-�
єстрацію та ліквідацію товариств, союзів, гуртків, збір підписів за від’єднання За-�
хідної України від Польщі, про диверсійні напади, вороже ставлення української
молоді до влади, створення осередків сільської культури, настрої селянства та роз-�
гортання комуністичної агітації серед селян, страйки робітників, конфіскацію газет і
журналів, реєстрацію іноземців, виселення громадян, видачу дозволів на проживан-�
ня в повіті, еміграцію жителів Волині в Бразилію, переселенців з Радянської Росії і
Манчжурії, життя німецьких колоністів, будівництво церков, діяльність священиків,
уніатський рух в повіті, проведення виборів у єврейських гмінах, видачу свідоцтв про
зміну віросповідання, розшук осіб, видачу дозволів на проведення заходів, на при-�
дбання вогнепальної зброї, проведення телефонної мережі та створення поштових
відділень.
58

Звіти Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства, Луць-�
кої повітової команди держполіції, гмінних управлінь. Звіти староства про вибори в
сейм і сенат 1930 р., 1938 р.
Оперативні зведення Луцької повітової команди держполіції.
Звіт про з’їзд представників православної церкви в Луцьку, протоколи і резолюції
з’їзду (1927).
Виписки з протоколів засідання повітового сеймика про викладання в початкових
школах польською мовою.
Виписка зі звіту про життя національних меншин (1927). Монографії про націо-�
нальні меншини в Луцькому повіті (1931).
Донесення Луцького повітового староства і повітової поліції про кількість безробіт-�
них та настрої серед них, матеріали роботи комітетів у справах безробітних.
Розпорядження і циркуляри еміграційного синдикату у Варшаві, щотижневі емігра-�
ційні відомості.
Повідомлення редакцій про видання газет і журналів.
Огляди преси воєводства (1927, 1935).
Протоколи засідань членів єврейських гмін.
Інформації послів.
Статистичні відомості про національний склад і віросповідання жителів Луцького
повіту, штат працівників повітової команди і постерунків держполіції, кількість кос-�
тьолів, релігійних союзів і сект у воєводстві.
Організаційний поділ і штати Луцького повітового староства.
Опис кордонів Луцького повіту і гмін (1930).
Інструкція прикордонним постам на період репатріації. Інструкція про видачу тим-�
часових посвідчень іноземцям.
Протоколи про перехід кордону і відомості гмінних управлінь про встановлення
місця проживання осіб, які перетнули кордон.
Облікові та реєстраційні листи товариств, союзів, клубів, гуртків та їх керівників, на
друковані видання, на громадян, які придбали нерухоме майно в прикордонній смузі.
Реєстраційні картки на солтисів і підсолтисів.
Характеристики на службовців державних установ та приватних підприємств, свя-�
щеників, вчителів богослов’я, громадян, які проживали та виїжджали за кордон.
Скарги громадян на поліцейських та протоколи розслідувань за скаргами.
Списки партій, організацій, союзів, товариств, кооперативів, гуртків та їх членів,
повітових команд, постерунків та службовців держполіції, членів гмінних рад, ревко-�
мів Луцького повіту, єврейських гмін, виборців по виборах членів управління та голів
єврейських гмін, службовців державних установ непольської національності. Списки
іноземців, осіб, які виїхали за кордон, виселених з Польщі осіб та тих, які підлягали
виселенню, розшукуваних осіб, арештованих за нелегальний перехід кордону осіб, до-�
бровольців армії Юденича, православних священиків, церковних опікунів, ректорів,
приватних власників лісів, радіоабонентів, осіб, які мали вогнепальну зброю. Списки
чеських шкіл, обов’язкових екземплярів друкованих видань державної друкарні в м.
Луцьку, журналів, що виходили в Луцькому повіті, кінофільмів, які демонструвались в
повіті, сект штундистів-баптистів та ін.
Заяви громадян про дозвіл на в’їзд в Польщу, проживання в повіті, видачу закордон-�
них паспортів, придбання земельних ділянок, вогнепальної зброї. Заяви організацій,
товариств, союзів, гуртків про дозвіл на проведення заходів.
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Опис 14 Загальний відділ
Справ: 29; 1906, 1923 – 1939 рр.
Копія Царського указу про організацію та діяльність старообрядницьких та сек-�
тантських гмін (1906). Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
громадських робіт, Волинського воєводського управління, Луцького повітового старо-�
ства про реєстрацію сект, проведення реєстрації народжень в старообрядницьких гмі-�
нах, організацію туристичних баз, встановлення поліцейського контролю та боротьбу
з дорожнечею продуктів харчування.
Протоколи зборів працівників Луцького повітового староства. Протокол ІV конфе-�
ренції працівників староства (1934).
Протокол зборів Луцького повітового комітету допомоги офірам повені, донесення
гмінних управлінь про організацію комітетів та список комітетів і членів правління.
Бюджет Луцького повітового союзу самоврядування.
Статут гмінних комітетів зі збору коштів на будівництво пам’ятника Ю. Пілсудсько-�
му.
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.
Списки жителів с. Новосілки Медвезької гміни Луцького повіту, працівників Кол-�
ківського гмінного управління. Списки громадян та працівників староства, представ-�
лених до нагородження бронзовим хрестом заслуги.
Опис 15 Організаційний відділ
Справ: 340; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства внутрішніх справ і Волин-�
ського воєводського управління про внутрішню організацію управління в старостві,
поділ воєводства на промислові округи та добування мінералів, відкриття акушерської
школи та курсів для меліоративних наглядачів, про роботу театрів, кіно, з адміністра-�
тивно-господарських та фінансових питань.
Проект декрету президента Польщі про службову відповідальність членів керівних
органів у територіальному самоуправлінні (1938).
Протоколи з’їздів, конференції старост та їх замісників, інспекційних конференцій
працівників староства.
Протоколи засідань Луцької повітової ради, Луцької міської ради (1939), комісії з
оцінювання нерухомого майна, організаційного 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 орга-�
нізаційного відділів Луцького повітового староства.
Звіти про загальне та економічне становище повіту (1935 – 1936). Загальні відомості
про Луцький повіт (1934).
Звіти про діяльність Луцького повітового староства.
Оголошення про поділ повіту на виборчі округи під час виборів у сейм і сенат (1935).
Телефонограми про результати голосування в окремих повітах в сейм (1935) та сенат
(1938).
Протоколи зборів гмінних управлінь про висунення кандидатів у солтиси, протоко-�
ли виборів і прийняття присяги солтисами.
Документи (бюджети, звіти та річні фінансові звіти) про роботу Луцької повітового
союзу самоврядування.
Донесення гмінних управлінь про зловживання війтів.
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Звіти гмін про виконання бюджетів.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинським воєводським управлін-�
ням, гмінними управліннями, повітовою поліцією, парафією Луцького собору про ви-�
бори солтисів, зміну та утворення нових громад, зміну назви та кордонів Медвезької
гміни, з’їзд учасників руху незалежності Союзу молоді Польщі, встановлення контр-�
олю над друкарнею «Промик», виплату пожертвувань духовенству, всиновлення дітей,
адміністративні стягнення з громадян, святкування іменин Ю. Пілсудського, реєстра-�
цію сектантів, безробітних, з кадрових питань. Журнали реєстрації вхідної кореспон-�
денції.
Інструкції для начальників канцелярій староств, членів ради.
Регламент та інструкція з проведення обліку руху населення в гмінах (1935).
Інструкція Союзу осадників про умови прийому молоді в союз.
Інструкція, статут та звіти про роботу комітету по збору коштів у фонд навчання
поляків за кордоном.
Опис кордонів Луцького 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 справи, трудові угоди працівників староства. Списки праців-�
ників староства.
Особові картки солтисів.
Списки осіб, які займали керівні посади на території Волинського воєводства, чле-�
нів гмінних управлінь, солтисів та їх замісників, Волинського Українського виборчого
комітету в Луцьку, виборців Луцького повіту в ремісничу палату, виборців у єврейські
гмінні управління, осіб, які пожертвували коштовності у фонд народної оборони,
платників податків за нерухоме майно, жінок, обраних в 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 в Луцькому повіті.
Заяви та скарги громадян.
План містечка Рожище (1937).
Опис 16 Промисловий відділ
Справ: 469; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства землеробства і земельних ре-�
форм, Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управління і Луць-�
кого повітового староства про ведення торгівлі, допуск іноземців до промислів, нагляд
за рибальством та забоєм худоби, продаж вугілля, випічку хліба, перевірку пекарень,
експорт м’яса з Польщі в Канаду, про ціни на борошняні вироби та предмети першої
необхідності, реєстрацію машин спеціального призначення, облік автомобілів, завер-�
шення водно-меліоративних робіт.
Відомості староства і гмінних управлінь про промислові підприємства та їх реєстра-�
цію, купецькі організації, кількість заводів, молочарень, чинбарних складів, про рин-�
кові ціни на продукти першої необхідності. Інформації гмінних управлінь про кіль-�
кість підприємств у гмінах.
Реєстраційний журнал промислових підприємств на Волині (1935). Анкетні дані
про промислові підприємства м. Луцька.
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Документи (статути, протоколи зборів, протоколи перевірок) товариств, цехів.
Донесення гмінних управлінь, ремісничих палат про кустарне виробництво, на-�
явність готелів, ресторанів, гаражів, нелегальне виготовлення м’ясних виробів, 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 патен-�
тів, облік військового транспорту, затвердження прейскуранту.
Протоколи перевірки млинів та пекарень.
Статистичні відомості про кількість промислових підприємств у гмінах, ремісників,
зернові підприємства, роботу фірм, електростанції, вивіз сільськогосподарських про-�
дуктів та худоби, продукцію молочарень, рибальство.
Плани будівель промислових, торговельних та інших об’єктів.
Облікові дані про торфорозробки в повіті (1938).
Ціни на продукти першої необхідності.
Списки промислових і торговельних підприємств, союзів, кооперативів, маслоза-�
водів, цехів, млинів, пекарень, кузень, підприємств, що виробляють електроенергію
для власних потреб, автомобілів і велосипедів. Список мостів на дорогах Луцького по-�
віту. Списки власників промислових підприємств та земельних ділянок. Списки пра-�
цівників електростанцій, дорожнього управління, ремісників.
Заяви громадян про дозвіл на відкриття підприємств, торгівлю, про отримання про-�
мислових, ремісничих свідоцтв.
Опис 17 Відділ громадської опіки
Справ: 30; 1921 – 1939 рр.
Розпорядження Ради Міністрів Польщі, Волинського 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 засідань фінансової секції Луцького міського громадського комітету зи-�
мової допомоги безробітним. Відомості громадських комітетів зимової допомоги без-�
робітним 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, чле-�
нами комітету допомоги полоненим, школами про консультативні паритетні комісії
при державних біржах праці, надання допомоги учням та безпритульним дітям, реє-�
страцію інвалідів.
Статистичні відомості про кількість безробітних. Статистичні звіти лікарень про ін-�
фекційні захворювання.
Статут, інструкції, бюджет Луцької повітової лікарні на 1938 – 1939 рр.
Донесення відділу громадської опіки про нещасні випадки.
Списки безробітних, сиріт, лікарів-практикантів.
Заяви громадян про надання роботи, надання допомоги безробітним, отримання
пенсій.
Опис 18 Відділ громадського здоров’я
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Справ: 102; 1921 – 1939 рр.
Циркуляр Міністерства громадської опіки про боротьбу з трахомою.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управ-�
ління, Луцького повітового староства про санітарний стан шкіл, медичний огляд мо-�
лоді, санітарний нагляд за населеними пунктами.
Відомості про кількість лікарів, хворих, рух населення, венеричні 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 населених пунктів (1936).
Звіти про роботу санітарного відділу магістрату м. Луцька та лікарень матері і ди-�
тини. Звіти гмін, лікарень про захворювання населення та боротьбу з венеричними
хворобами. Звіти про рух хворих в лікувальних закладах м. Луцька та в Луцькій тюрмі.
Звіти лікарів.
Звіт про санітарний стан м. Луцька (1939).
План, протокол і звіт про створення та діяльність секції санітарної допомоги в по-�
віті.
Листування з Міністерством громадського здоров’я, Волинським воєводським
управлінням, гмінами, Луцьким шкільним інспекторатом про стан та діяльність ліку-�
вальних установ, роботу комітету зимової допомоги безробітним, медичне обслугову-�
вання державних установ, проходження практики лікарями та фельдшерами в Луць-�
кому повіті, надання медичної допомоги, про санітарний стан шкіл, нагляд за піклу-�
вальними установами, оплату за лікування хворих, санітарну перевірку продовольчих
складів.
Статистичні звіти та відомості про захворювання і смертність в 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 пекарень, пивоварень.
Протоколи перевірки виробництва м’ясних виробів.
Книга реєстрації ветеринарних лікарів, фармацевтів, аптекарів, фельдшерів.
Особові справи акушерок.
Списки медпрацівників Луцького повіту, дітей, яким зроблені щеплення від віспи.
Списки аптек, аптечних складів.
Заяви медпрацівників про надання роботи та дозволу медичної практики. Заяви
громадян про надання довідок про стан здоров’я.
Опис 19 Відділ охорони лісів
Справ: 4; 1922 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинського воє-�
водського управління з господарських питань.
Протоколи з’їздів інспекторів охорони лісів.
Листування з Волинським воєводським управлінням і державним земельним бан-�
ком щодо надання відомостей про отримання деревини.
Статистичні відомості про видачу дерева на будівництво по повітах.
Списки власників лісових ділянок, приватних лісових маєтків у Луцькому повіті.
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Опис 20 Відділ лісової данини
Справ: 67; 1920 – 1939 рр.
Накази, інструкції Міністерства землеробства і земельних реформ, Міністерства фі-�
нансів, Міністерства громадських робіт про надання кредитів особам, які брали участь
в комасації землі, надання позик на будівництво.
Рішення Волинського воєводи про право власності.
Вказівки Волинського воєводського управління і Луцького повітового староства
про надання звітів про хід відбудовних робіт. Рішення комісії відбудови про призна-�
чення позик на будівництво.
Відомості про нерухоме 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 управ-�
лінням 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 отриман-�
ня будматеріалів та позик, осіб, в яких пошкоджені будинки під час війни.
Заяви громадян про отримання позик на будівництво, відбудову зруйнованих в пе-�
ріод війни 1914 – 1917 рр. будинків та відстрочок на сплату заборгованості.
Опис 21 Інвалідний відділ
Справ: 233; 1921 – 1939 рр.
Справи громадян про встановлення інвалідності.
Особові справи військових інвалідів.
Заяви військових інвалідів про звільнення від нічних чергувань в селах.
Списки інвалідів та вдів загиблих, осіб, які отримали довідки про стан здоров’я.
Опис 22 Будівельний відділ
Справ: 24; 1920 – 1939 рр.
Повідомлення Волинського воєводського управління про оцінювання та обмін зе-�
мельних ділянок. Плани ділянок.
Проект бюджету на проведення дорожніх робіт в Луцькому повіті.
Трудові угоди на будівництво будинків і доріг.
Листування з Волинським воєводським управлінням, Луцьким шкільним інспек-�
торатом про будівництво будинків у м. Луцьку та Луцькому 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.
Кошторис на виконання ремонтних робіт окружного суду та фінансової палати в м.
Луцьку.
Списки мостів на дорогах Луцького повіту. Списки орендарів, власників житлових
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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Опис 23 Виборчий сектор
Справ: 22; 1928, 1930, 1935, 1938 рр.
Циркуляри Генерального комісара, окружної виборчої комісії по виборах.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ, вказівки Люблінської дирекції пошт і те-�
леграфів про поштово-телеграфне обслуговування в період виборів.
Розпорядження Волинського воєводського управління, Луцького повітового старо-�
ства про надсилання відомостей та звітів про результати виборів, охорону порядку під
час голосування в сейм і сенат.
Документи (протоколи, листування, списки) з виборів у сейм і сенат (1930, 1938).
Відомості про результати виборів у сейм і сенат 1930 р., 1935 р.
Проект по проведенню виборів в сейм і сенат та поділ на виборчі округи (1935).
Оголошення про поділ Луцького повіту на виборчі дільниці під час виборів 1938р.
Вказівки по складанню списків виборців (1938).
Листування з Волинським воєводським управлінням про вибори 1935 р., з магі-�
стратом м. Луцька, гмінними управліннями та дільничними виборчими комісіями про
складання списків членів виборчих комісій та звітів по виборах в сейм і сенат (1930).
Журнал реєстрації кореспонденції (1930).
Статистичні відомості про результати виборів у сейм 1928 р.
Списки членів виборчих комісій (1930, 1938), керівників дільничних виборчих ко-�
місій (1935), виборців (1938). Списки делегатів до воєводської виборчої колегії.
Опис 24 Районний архітектор
Справ: 9; 1924 – 1932 рр.
Повідомлення Волинського воєводського управління, Луцького повітового старо-�
ства про затвердження планів відновлення споруд та перевірку будівель, які підлягали
відбудові.
Донесення, повідомлення Волинського воєводського управління про заселення та
звільнення квартир службовцями в державних будинках.
Протоколи засідань комісії про визначення категорій квартир службовців та вста-�
новлення податку.
Відомості гмінних управлінь про наявність пам’яток старовини в Луцькому і Горо-�
хівському повітах.
Договори з жителями на оренду земельних ділянок.
Список орендарів церковних земель.
Опис 25 Меліоративний відділ
Справ: 4; 1936 – 1939 рр.
Відомості про діяльність працівників меліоративного відділу.
Листування з Волинським воєводським управлінням про проект плану меліоратив-�
них робіт.
Заяви жителів про проведення меліоративних робіт.

Ф. 37

Дирекція Польської тютюнової монополії, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 56; 1919 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 56; 1919 – 1939 рр.
Особові справи службовців дирекції.

Ф. 38

Луцький шкільний інспекторат Кураторіуму Волинського
шкільного округу, з 1932 р. – Луцького шкільного округу, з
1937 р. – Волинського шкільного округу, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1843; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1843; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства віросповідань і освіти, Кура-�
торіуму Волинського шкільного округу про освітньо-виховну роботу, з адміністратив-�
них, кадрових та фінансово-господарських питань.
Протоколи з’їздів, конференції директорів державних та приватних шкіл м. Луцька,
учительських конференцій Луцького повіту.
Протоколи засідань педагогічних рад шкіл м. Луцька.
Протоколи батьківських зборів шкіл Луцького повіту.
Плани реорганізації шкільної справи.
Плани роботи Луцького шкільного інспекторату, міжшкільної учительської комісії
з фізичного виховання, дитячих садків. Програми культурно-освітньої роботи, поза-�
шкільної 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, поза-�
шкільну освіту, діяльність молодіжних організацій Луцького повіту.
Повідомлення і рапорти завідуючих шкіл, вчителів про захворюваність учнів, не-�
стачу вчителів, ремонт шкільних приміщень та нестачу палива.
Листування з Кураторіумом Волинського шкільного округу про будівництво, від-�
криття та ремонт шкіл, викладання російської та української мов, позашкільне на-�
вчання, про дозвіл на утримання приватних шкіл, виділення земельних ділянок для
шкіл, з кадрових та фінансових питань.
Статистичні дані про кількість вчителів, керівників шкіл, про роботу і керівників
позашкільної освіти, діяльність бібліотек, кількість неграмотних допризовників у по-�
віті.
Фінансово-господарські плани та звіти шкільного інспекторату.
Книга обліку шкіл та вчителів Луцького повіту.
Анкети, дипломи, особові справи вчителів. Відомості на видачу платні вчителям
шкіл повіту.
Свідоцтва учнів. Персональні картки медогляду учнів.
Списки шкіл, дитячих садків. Списки працівників шкільного інспекторату. Списки
завідуючих та вчителів шкіл, членів професійної спілки вчителів „Огніско”, школярів.
Заяви вчителів про прийом на роботу та переміщення по службі.
Заяви та скарги громадян.
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Ф. 39

Державний епідемічний шпиталь № 2, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 26; 1921 – 1923 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1921 – 1923 рр.
Тимчасові інструкції для лікарів шпиталю.
Місячні звіти шпиталю.
Звіти про рух хворих.
Листування з Ковельським відділенням Головного надзвичайного комісаріату бо-�
ротьби з епідеміями з фінансових та організаційних питань.
Фінансові звіти.
Книги нарахування та обліку надходжень коштів за лікування.
Відомості на видачу платні персоналу шпиталю.
Книги запису хворих. Облікові картки на хворих-сиріт.
Список працівників шпиталю.

Ф. 40

Волинське окружне управління державних лісів Міністерства
землеробства і державних маєтків, 1920 – 1925 рр.
Волинська дирекція державних лісів Міністерства землеробства
і державних маєтків, з 1927 р. – Міністерства землеробства, з
1932 р. – Міністерства землеробства і земельних реформ, 1925 –
1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 7004; 1919 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 162; 1919 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Копії циркулярів Міністерства землеробства і державних маєтків про виділення ді-�
лянок з державних маєтків працівникам лісництв, Міністерства фінансів про видачу
допомоги працівникам на зимовий період, головного комісара Цивільного управління
земель Волині і Подільського фронту про евакуацію, Управління прифронтових і етап-�
них територій про забезпечення міст паливом, Волинського воєводського управління
про створення на Волині повітового самоврядування. Циркулярні вказівки Цивільно-�
го управління східних земель про охорону лісів від шкідників, Цивільного управління
земель Волині та Подільського фронту про збір ягід та грибів у державних лісах, Голов-�
ного управління державних маєтків про збір насіння.
Розпорядження Волинського окружного управління державних маєтків про вико-�
нання службових обов’язків лісниками.
Донесення лісництв про видачу будматеріалів парафіянам для ремонту церков та
особам, які зазнали збитків під час війни і пожеж, про самовільне вивезення дров жан-�
дармерією.
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ня.

Рапорти лісових інспекторів про стан та роботу лісництв, про дозволи на полюван-�

Відомості лісництв про кількість дерев та видачу будматеріалів, про кількість рухо-�
мого майна Ківерцівського лісопильного заводу.
Протоколи лісництв про порушення, крадіжки лісу.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, лісництвами про
кількість лісових ділянок при лісництвах, організацію комісії з охорони лісів, озброєн-�
ня лісової охорони, видобування смоли, вирубування, продаж лісу, видачу будматері-�
алів на ремонт церков, житлових будинків та на відновлення господарств, що зазнали
збитків під час війни, надання приміщень та продуктів евакуйованим, виділення землі
працівникам управління та з інших господарських питань.
Акти евакуації надлісництв.
Реєстр договорів про вирубування лісу. Договори на вивезення дров.
Описова відомість Карпилівського лісництва. Опис приватних лісів.
Розцінки на будівельні матеріали.
Списки земельних ділянок, що знаходяться на території Волинського окружного
управління державних лісів, лісових ділянок для вирубування, смоловарень, приват-�
них маєтків, договорів Волинського окружного управління державних лісів. Списки
працівників управління, лісництв, лісової охорони.
Заяви жителів про дозвіл на випасання худоби в лісах, про купівлю лісових ділянок
та дерева.
Будівельно-технічний відділ
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків про будівництво за-�
лізниць на території дирекції державних лісів та з Цивільним управлінням східних зе-�
мель про перевезення лісу.
Описи промислових підприємств.
Списки лісопильних заводів Волинського окружного управління державних лісів,
вузькоколійних доріг, необхідних для перевезення лісових матеріалів у Волинському
окрузі.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляри та розпорядження Волинського окружного управління державних лісів,
Волинського окружного управління державних маєтків з питань лісового господар-�
ства.
Особові справи працівників окружного управління держлісів та лісництв.
Особові картки та список працівників окружного управління держлісів.
Відомості на видачу платні та список працівників лісництв.
Заяви громадян.
Розрахунково-касовий відділ
Рапорт Волинського окружного управління державних маєтків про адміністратив-�
но-господарське становище у Волинському окрузі (1920).
Бюджет і кошторис видатків Волинського окружного управління державних маєт-�
ків. Кошториси лісництв (1920).
Звіти лісництв про кількість заготовлених дров та будматеріалів (1920).
Облікові дані про кількість використаних дров лісництвами та донесення лісництв
про отримані гроші за дрова.
Списки військових трофеїв Володимирського, Ковельського та Луцького повітів
(1920).
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Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів, Волинського окружного управління державних маєт-�
ків.
Протокол з’їзду лісників (1920).
Проект реорганізації лісництв Волинського округу (1920).
Місячні звіти про діяльність лісництв (1920).
Статистичні звіти лісництв.
Листування з лісництвами з питань лісового господарства. Журнали реєстрації ко-�
респонденції (1920).
Алфавітний перелік документів Волинського окружного управління державних лі-�
сів (1920).
Розцінки на лісові матеріали.
Списки працівників Волинського окружного управління державних маєтків.
Опис 2
Справ: 170; 1919 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Положення сейму про забезпечення жителів деревом.
Декрет Міністерства землеробства і державних маєтків про організацію охорони лі-�
сів (1921).
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів з ведення лісового
господарства, про продаж дерева на відбудову, обігрів шкіл та ін. Циркуляр Волинської
дирекції державних лісів та інструкція Міністерства землеробства і земельних реформ
про підготовку складання таблиць кількості видів найважливіших дерев.
Протокол засідання господарсько-технічної комісії.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, лісництвами, Ра-�
домською окружною дирекцією державних залізниць про експлуатацію та інвента-�
ризацію лісопильних заводів, видачу та продаж будматеріалів, проведення публічних
торгів лісорубних ділянок, продаж ділянок селянам, оренду землі приватними особа-�
ми, наймання пасовищ, облік залізниць, збір насіння дерев, наявність запасів торфу,
будівництво вузькоколійок, бараків для прикордонної охорони, театрального примі-�
щення в містечку Ківерці.
Приймально-здавальні акти та протоколи лісництв.
Відомості про кількість шпал, виготовлених в лісництвах Волинського округу.
Статистичні звіти лісництв про запаси будматеріалів.
Зведення про наявність запасів торфу (1921).
Звіти лісництв про пожежі в лісах (1921).
Оцінювальні відомості та описи лісництв і лісових ділянок.
Договори на оренду земельних та лісових ділянок.
Розрахунки за ділянки, що орендувались.
Розцінки на лісові продукти (1921).
Списки державних будівель та земельних ділянок в лісництвах, приватних ділянок,
прийнятих у власність лісництв, проданих ділянок, орендних ділянок та орендарів
землі. Списки лісової продукції. Списки річок та озер.
Заяви громадян.
Будівельно-технічний відділ
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Листування з лісництвами про будівництво та експлуатацію залізниць.
Статистичні дані про кількість службовців відділу.
Списки приватних ділянок, через які проходять вузькоколійки.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів з правово-адміністративних питань.
Штатний розпис Волинського окружного управління державних лісів і лісництв
(1921).
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків та лісництвами про
утворення нових лісництв та про поділ лісництв на інспекторські райони, про дозвіл
на полювання.
Плани земельних ділянок, виділених працівникам Ківерцівського лісництва.
Копії військових документів та свідоцтва на право носіння зброї службовців Волин-�
ського окружного управління державних лісів. Списки працівників окружного управ-�
ління державних лісів (1921).
Особові справи лісників.
Списки лісництв та лісових ділянок (1919 – 1921).
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів з питань лісового господарства (1921).
Протоколи з’їздів лісників (1921).
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, лісництвами про лі-�
сове господарство, оренду озер.
Статистичні відомості і звіти про лісництва та ділянки, що підлягають вирубці.
Списки майна Волинського окружного управління державних лісів і лісництв
(1921).
Опис 3
Справ: 220; 1921 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Циркуляри та розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків про
укладання договорів на вирубування та експлуатацію лісу, про складання карт з позна-�
ченням скипидарень. Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів
про охорону лісів, призначення лісових ділянок для продажу, боротьбу з шкідниками
лісу.
Протоколи лісництв про збитки, завдані лісам німецькими окупантами (1922).
Зведення лісництв про кількість виданого за рахунок держави будівельного лісу на
відбудову країни (1922).
Листування з надлісництвами, лісництвами про заходи щодо відновлення лісу, збір
насіння дерев, публічні торги, оренду пасовищ та болотяних ділянок, про лісопильний
завод в с. Гута Бистрицька, вузькоколійку в с. Заболотті, наявність скипидарних заво-�
дів, виділення дров військовим частинам.
Плани заходів щодо відновлення лісу (1922).
Повідомлення лісництв про наявність шкідників.
Статистичні звіти лісництв.
Інструкція про випасання худоби в державних лісах Волинського округу (1922).
Прейскурант на лісові продукти (1922).
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Списки приватних маєтків, будівель у лісництвах, скипидарень, смоловарень, ді-�
лянок, призначених для продажу, та таких, що не вкриті лісом. Списки осіб, які уклали
договори на вирубування та експлуатацію лісу.
Заяви жителів.
Будівельно-технічний відділ
Протоколи засідань будівельного комітету.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, лісництвами про
будівництво залізниць для лісництв, будівництво та ремонт будівель.
Повідомлення лісництв про будівельні роботи та кредити для будівництва.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про землі для служ-�
бовців, про скликання окружного з’їзду лісників.
Звіт про роботу з’їздів лісників (1922).
Проект поділу лісів на лісництва (1922).
Листування з надлісництвами про винагороду працівників надлісництв земельними
ділянками.
Плани розподілу земельних ділянок.
Особові справи. Списки співробітників технічного відділу Волинського окружного
управління державних лісів, лісників.
Списки лісництв.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про податки.
Статут про оплату комунальних податків за державні земельні ділянки.
Фінансовий звіт Волинського окружного управління державних лісів (1922).
Відомості про прибутки та видатки і касові звіти надлісництв.
Звіти лісництв, що сплатили податки за землю, їх списки.
Протоколи перевірки лісопильних заводів.
Приймально-здавальні протоколи майна Ківерцівського лісопильного заводу.
Інвентарна книга Кременецького лісництва (1922).
Копії договорів на експлуатацію смолистої лучини.
Інструкція про збір та очищення насіння диких фруктових дерев. Списки зібраного
насіння.
Списки службовців лісництв.
Відділ лісовпорядкування
Розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків про подання карт
територіального поділу лісів та проект поділу лісів.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про складання звітів про хід робіт
з вирубування лісу, визначення вартості лісових ділянок, призначених для продажу, та
з інших господарських питань.
Плани вирубування лісу в лісництвах Волинського округу.
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів.
Плани вирубування та відновлення лісу надлісництв.
Статистичні відомості надлісництв.
Журнали реєстрації кореспонденції.
71

Опис 4
Справ: 224; 1919 – 1938 рр.
Господарсько-технічний відділ
Циркулярна вказівка Міністерства громадських робіт про оренду земельних діля-�
нок.
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про виконання на-�
казу про відновлення лісу і збору шишок, видачу будматеріалів жителям, які зазнали
збитків від воєнних дій, пожеж.
Плани заходів та звіти лісництв про відновлення лісу.
Листування з лісництвами про вирубування та відновлення лісу, збір насіння, про-�
ведення меліоративних робіт, оренду та продаж земельних ділянок.
Зведення обороту будівельного лісу та інших лісових продуктів у лісництвах (1923).
Статистичні звіти лісництв про роботу в лісах, прибутки, кількість будматеріалів.
Приймально-здавальні протоколи лісництв.
Списки лісництв і лісових ділянок, кузень та млинів, що були були підлеглі Волин-�
ському окружному управлінню державних лісів. Списки цін на будматеріали, столярні
та інші вироби.
Будівельно-технічний відділ
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про службові при-�
міщення, складання кошторисів будівельних робіт, надсилання лісництвами відомос-�
тей про наявність смоловарень.
Листування з Сарненським надлісництвом про продаж шпал для залізниці Ковель–
Сарни–Рокитне.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляри та розпорядження Ради Міністрів Польщі, Міністерства землеробства і
державних маєтків, Волинського окружного управління державних лісів про утворен-�
ня кваліфікаційних комісій.
Довідник адміністративного поділу лісів (1923). Проект поділу лісництв на інспек-�
торські райони.
Листування з надлісництвами про винагороду працівників надлісництв земельними
ділянками.
Списки працівників лісництв. Особові справи. Характеристики на працівників
окружного управління, лісництв.
Відділ лісовпорядкування
Плани вирубування лісу в надлісництвах.
Звіти про виконання робіт з благоустрою лісів.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів про призначення пенсій вдовам, про своєчасну виплату
зарплати працівникам та з інших фінансових питань.
Схема бюджетного припису Міністерства землеробства і державних маєтків.
Бюджети надлісництв.
Звіти про діяльність Волинського окружного управління держлісів та надлісництв
(1923).
Звіти про виконання бюджету Волинського окружного управління держлісів та над-�
лісництв (1923).
Звіти надлісництв про стан кредитів на 1923 р.
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Місячні звіти лісництв про запаси будматеріалів і лісу (1923).
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків про касові обороти,
розробку бюджету для лісопильних заводів, продаж дров.
Список договорів, укладених Волинським окружним управлінням державних лісів
(1923).
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків про зберігання службо-�
вих актів.
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про видачу будма-�
теріалів, надання палива військовим, складання звітів.
Перелік розпоряджень Цивільного управління східних земель (1919), список цирку-�
лярів Волинського окружного управління державних лісів, книга обліку розпоряджень
Волинської дирекції державних лісів.
Статистичні відомості про кількість військовозобов’язаних серед службовців ліс-�
ництв.
Книга реєстрації майна Дорогуського лісопильного заводу.
Опис 5
Справ: 236; 1924 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Циркуляри, розпорядження Волинського окружного управління державних лісів
про вирубування і продаж дерева, відновлення лісів, заготівлю дубової кори для шкі-�
ряної промисловості та з інших господарсько-технічних питань.
Плани заходів та звіти про проведену роботу з відновлення лісу в лісництвах.
Відомості лісництв про кількість виготовлених лісоматеріалів.
Звіт про стан мисливства та рибальства в лісництвах (1924).
Звіти лісництв про пожежі (1924).
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Волинським воє-�
водським управлінням, лісництвами, промислово-будівельним товариством «Скала»
про вирубування лісу в районі прикордонної смуги, експлуатацію каменоломні при
ст. Клесів Сарненського повіту Поліського воєводства, оренду земельних ділянок, про
риболовні ділянки.
Протоколи ревізій лісництв.
Статистичний звіт Волинського окружного управління державних лісів (1923).
Дані про наявність насіння дерев у лісництвах.
Таблиці найважливіших видів лісної продукції, виробленої в лісництвах (1924).
Договори про оренду землі під будівництво, косіння лугів.
Списки лісопильних заводів, млинів, смоловарень, торф’яних покладів, покинутих
маєтків, державного майна російської казни. Списки цін на ліс. Списки договорів,
укладених лісництвами.
Будівельно-технічний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про експлуатацію
вузькоколійок.
Циркуляр Волинського окружного управління державних лісів про складання звітів
про виконання будівельних робіт.
Реєстр зовнішніх кордонів, кордонів секцій та ділянок лісництв.
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Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, лісництвами, Вілен-�
ською окружною дирекцією державних залізниць про експлуатацію вузькоколійок,
будівництво залізниці на території Стирського лісництва, ремонт та будівництво доріг,
будинків.
Рапорти і протоколи лісничих про стан доріг.
Звіти лісництв про виконання будівельних робіт (1924).
Оціночна відомість інвентарю, житлових будинків.
Опис млинів, залізниць.
Плани доріг, смоловарень.
Правово-адміністративний відділ
Копії рішень Ради Міністрів Польщі про реорганізацію державного апарату.
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинського окружно-�
го управління державних лісів.
Листування з лісництвами про звільнення лісників.
Особові справи. Списки лісників Кременецького і Суразького лісництв.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри, інструкції Міністерства фінансів, Міністерства землеробства і держав-�
них маєтків з фінансових питань та про подання звітності лісництвами.
Протоколи Брестської окружної контрольної палати про перевірку лісництв.
Листування з лісництвами про економію в лісовому господарстві, виділення креди-�
тів на будівництво та відновлення лісу.
Бюджети покинутих маєтків (1924).
Списки рухомого та нерухомого майна лісництв.
Відділ лісовпорядкування
Розпорядження Волинського окружного управління державних лісів про оцінюван-�
ня лісових ділянок. Тимчасова інструкція з оцінювання лісових ділянок.
Плани вирубування лісу в лісництвах.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків.
Циркуляри Волинського окружного управління державних лісів про дорожні подат-�
ки, продаж населенню дров, складання звітів, здачу державних екзаменів лісниками, з
господарських питань.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, лісництвами про
скликання з’їзду працівників лісового господарства.
Статистичні звіти Волинського окружного управління державних лісів (1924).
Плани відновлення лісу, статистичні відомості про Опалинське лісництво.
Опис 6
Справ: 223; 1922 – 1938 рр.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляр Волинської дирекції державних лісів про житла лісників. Відомості ліс-�
ництв про житла лісників.
Листування з надлісництвами та установами про страхування працівників.
Протоколи державних екзаменів для кандидатів на лісників.
Кваліфікаційні картки працівників дирекції. Особові справи. Списки працівників
дирекції, лісників, лісової охорони надлісництв. Списки службовців надлісництв, які
мали право носити зброю.
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Господарсько-технічний відділ
Циркуляр Міністерства землеробства і державних маєтків про податки.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про облік охоронних лісів, оціню-�
вання дерев, проведення розслідувань лісових пожеж.
Плани робіт надлісництв з відновлення лісу.
Протоколи проведення публічних торгів на дерево, лісоматеріали, лісові та земельні
ділянки, луки.
Звіти надлісництв про кількість виданих будматеріалів.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Міністерством зе-�
мельних реформ, надлісництвами, лісництвами, гмінними управліннями про видачу
будматеріалів на відбудову країни, продаж, оренду, передачу земельних ділянок, ви-�
ділення земельних ділянок для парцеляції, про публічні торги, охорону лісів, сплату
податків за земельні ділянки.
Статистичні звіти надлісництв (1925).
Статистичні відомості про лісові ділянки.
Відомості лісництв про кількість побічних земель (1925).
Договори про продаж лісу, експлуатацію та оренду земельних ділянок.
Результати спостережень метеорологічної станції в містечку Ківерці.
Цінник на дерево, лісові продукти (1925).
Плани і списки земельних ділянок, що були призначені для парцеляції та публічних
торгів.
Списки виданих будматеріалів на відновлення країни (1925), цін на будівельні мате-�
ріали. Списки населених пунктів воєводства.
Будівельно-технічний відділ
Циркуляр Міністерства землеробства і державних маєтків про придбання та ремонт
автомашин.
Протоколи з’їзду технічно-будівельних інспекторів.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Міністерством за-�
лізничних шляхів про передачу Клеванського лісопильного заводу та з лісництвами
про придбання локомобілів, будівництво та ремонт будівель.
Квартальні звіти лісопильних заводів.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про нарахування прибуткового по-�
датку з працівників, обмеження витрат та з інших фінансових питань.
Донесення надлісництв про виділені кредити на нові будівлі. Відомості про кредити
(1925).
Бюджет дирекції державних лісів (1925).
Проекти бюджетів надлісництв і лісопильних заводів.
Звіти надлісництв про обіг будівельного лісу.
Фінансові звіти дирекції державних лісів, надлісництв, лісництв і лісопильних за-�
водів.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків про виконання фі-�
нансово-господарського плану, з Волинським воєводським управлінням про сплату
податків за землю та з інших фінансових питань.
Списки повітових державних фінансових кас із зазначенням кількості вкладів ліс-�
ництв.
Відділ лісовпорядкування
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Плани вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Волинським воєводським управлінням про складання списків охо-�
ронних лісових ділянок.
Опис Суського надлісництва.
Списки лісництв Волинського воєводства. Списки дерев із зазначенням їх віку.
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків.
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про вирубування
лісу, дозвіл на полювання в державних лісах, прибутки з полювання, охорону птахів,
видачу лісу колоністам, екзамени для кандидатів на лісників, заміну цінників та ін.
Статистичні відомості про лісові ділянки Стирського надлісництва, плани ділянок.
Таблиці цін найважливіших сортів дерева (1925).
Списки адрес надлісництв дирекції державних лісів.
Опис 7
Справ: 243; 1926 – 1938 рр.
Правово-адміністративний відділ
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Волинським воє-�
водським управлінням, Луцьким староством, генеральною прокуратурою про оплату
за користування земельними ділянками, сплату комунальних податків у Ковельському
повіті, оренду лісопилки в Дорогуську.
Приймально-здавальний акт Ковельського надлісництва, список його працівни-�
ків.
Особові справи.
Список службовців дирекції державних лісів (1926). Списки працівників надліс-�
ництв, які мали право носити зброю.
Господарсько-технічний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків, Волинської дирек-�
ції державних лісів про полювання в лісах на орендних ділянках.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про збір лікарських рослин, про
страхування працівників.
Журнал засідань воєводської комісії з охорони лісів.
Плани робіт надлісництв з відновлення лісу (1926).
Донесення надлісництв про виробіток будматеріалів. Звіти надлісництв про кіль-�
кість виділених будматеріалів і лісу на будівництво в країні.
Протоколи засідань комісії з призначення податків. Статути про комунальні подат-�
ки від державних земель.
Листування з надлісництвами про виділення ділянок, призначених для земельної
реформи, експлуатацію та передачу лісових ділянок, використання та оренду лугів, пу-�
блічні торги, сплату податків, добування смоли, збір насіння диких фруктових дерев та
продаж їх фірмам, про пожежі.
Протоколи лісництв про пожежі.
Інформації Міністерства землеробства і державних маєтків та дирекції держлісів
про ціни на ліс. Цінник на ліс.
Договори про оренду земельних ділянок. Книга реєстрації укладених договорів.
Плани земельних ділянок. План територіального розташування Ковельського лісу.
Списки лугів у надлісництвах.
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Заяви про оренду лісу, виділення будматеріалів.
Будівельно-технічний відділ
Звіти лісництв про роботу та використання кредитів.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, надлісництвами про
будівництво та ремонт будівель, експлуатацію лісопилок та вузькоколійок, про ділян-�
ки, що належали залізничним станціям, будівництво лісопильного заводу в містечку
Костополі, продаж парових локомобілів, меліорацію, складання статзвітів лісництва-�
ми.
Проект інструкції для технічних наглядачів на будівництві.
Заяви жителів.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри Міністерства землеробства і державних маєтків, Міністерства фінансів,
Волинської дирекції державних лісів про гербовий збір, введення нових приписів у
поточних рахунках, заміну облігацій, прийом срібних монет, оплату за навчання дітей
державних службовців та з інших фінансових питань.
Фінансовий звіт дирекції державних лісів про виконання бюджету (1926).
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Волинською фінан-�
совою палатою, надлісництвами про гербову оплату, збільшення кредитів, складання
попереднього бюджету та з інших фінансово-господарських питань.
Протоколи ревізій в надлісництвах.
Списки працівників лісництв.
Відділ лісовпорядкування
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про вирубування дерев.
Протокол засідання господарсько-технічної ради про лісовпорядкування.
Плани вирубування лісу в надлісництвах.
Звіти надлісництв про хід робіт з лісовпорядкування.
Листування з надлісництвами про вимірювання, очищення лісів, виділення ділянок
для земельної реформи та ін.
Плани територіального розташування надлісництв.
Іменний список працівників надлісництв, які мали в користуванні земельні ділян-�
ки.
Канцелярія
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про організацію дирекції та надліс-�
ництв, особовий склад, видачу лісу на будівництво в країні, продаж та крадіжки лісу,
про безгосподарні маєтки, штрафи, публічні торги, кредити на будівництво, сплату
прибуткового податку, страхування працівників, паливо для шкіл та ін.
Статистичні звіти надлісництв.
Листування з надлісництвами про звіти.
Опис 8
Справ: 320; 1923 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків про надсилання ві-�
домостей про риболовні ділянки.
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про заходи з від-�
новлення та догляду за лісом, боротьбу з лісовими шкідниками, про оцінювання на-�
сіння, ціни на дрова та шпали, страхування працівників від нещасних випадків та ін.
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Донесення надлісництв про роботу з відновлення лісу, боротьбу з шкідниками, на-�
явність смолистого дерева, результати досліджень насіння дерев, про полювання, ри-�
боловні ділянки, пожежі (1927).
Плани заходів та звіти надлісництв з відновлення лісу. Звіти надлісництв про кіль-�
кість насіння, про метеорологічні спостереження.
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, надлісництвами
про продаж, передачу та оренду земельних ділянок, продаж лісу, збір насіння, публічні
торги, податки, виділення кредитів, страхування працівників, наявність сушарок, уза-�
конення млинів, випасання худоби в державних лісах.
Інструкція про нарахування комунальних податків. Статути про податки.
Договори дирекції держлісів про будівництво лісопильного заводу в Костополь-�
ському надлісництві, про виділення земельних ділянок.
Цінники на дерево та лісоматеріали.
Списки договорів, укладених дирекцією державних лісів. Списки орендарів лугів.
Списки працівників, які мали в користуванні земельні ділянки.
Заяви громадян про виділення земельних ділянок, продаж будматеріалів та ін.
Будівельно-технічний відділ
Розпорядження Міністерства комунікацій про лісові вузькоколійки.
Листування з надлісництвами про телефонний зв’язок.
Статистичні дані про кількість службовців дирекції держлісів.
План поділу надлісництв на ділянки (1926). План залізничної вітки Луцьк–Сенке-�
вичівка (1927).
Протоколи публічних торгів на будинки в Любомльському надлісництві.
Особові справи. Списки працівників дирекції державних лісів та надлісництв, ліс-�
ників, лісових охоронців.
Список церковних земель, переданих державі згідно з декретом від 17 грудня
1920 р.
Адреси лісництв та лісопильних заводів.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про ревізію фі-�
нансово-господарської діяльності лісопилок.
Попередній бюджет Міністерства землеробства і державних маєтків (1927 – 1928).
Місячні звіти дирекції держлісів про виконання бюджету (1927).
Листування з Міністерством землеробства, державним земельним банком, над-�
лісництвами, лісництвами про оплату за ліс, виданий на будівництво країни, оборот
деревних матеріалів, про прибутковий податок, бухгалтерські звіти, боржників та з ін-�
ших фінансових питань.
Протоколи ревізії кас надлісництв (1927).
Страхові листи працівників надлісництв.
Списки нерухомого майна Шацького надлісництва.
Правово-адміністративний відділ
Рішення Міністерства земельних реформ про злиття земель.
Листування з Міністерством землеробства, Волинським окружним земельним
управлінням, Волинським воєводським управлінням, надлісництвами про передачу
земельних ділянок для проведення земельної реформи, про купівлю, обмін, злиття зе-�
мельних ділянок, про виділення ділянок військовим частинам для навчань.
Плани лісових ділянок.
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Відділ лісовпорядкування
Рішення земельного комісара про затвердження володінь перед злиттям земель.
Плани вирубування лісу в надлісництвах.
Плани відновлення лісу.
Карти надлісництв.
Списки працівників надлісництв, які мали в користуванні земельні ділянки.
Журнали обліку лісових порід та віку дерев надлісництв.
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів про ор-�
ганізаційні заходи дирекції та надлісництв, особовий склад, охорону лісів, ліквідацію
церковних лісів, ціни на будматеріали, сплату податків та з інших фінансових питань.
Статистичні відомості надлісництв про наявність розсадників. Статистичні таблиці
надлісництв про насіння дерев, збитки від пожеж, пошкоджені дерева, лісові пору-�
шення, побічні дороги, про облік засобів зв’язку і залізниць.
Списки адрес лісництв і телеграфів Волинського воєводства. Списки постерунків
та мирових судів.
Опис 9
Справ: 423; 1920 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства землеробства, Волинської ди-�
рекції державних лісів про експлуатацію та відновлення лісу, крадіжки лісу, мислив-�
ство, продаж дров інвалідам, прейскуранти на випас худоби в державних лісах, страху-�
вання та пенсійне забезпечення працівників.
Повідомлення Міністерства землеробства про проведені в лісах експериментальні
роботи, ціни на ліс.
Плани надлісництв щодо експлуатації лісу. Плани та звіти надлісництв про віднов-�
лення лісу.
Листування з надлісництвами про експлуатацію, вирубування, продаж та віднов-�
лення лісу, оренду земельних ділянок та луків, збір насіння, добування смоли, полю-�
вання, публічні торги на лісорубні ділянки і озера, страхування працівників.
Статистичні звіти надлісництв про запаси насіння.
Донесення надлісництв про бджільництво в лісах, про проведення полювання. Пла-�
ни та відомості про полювання.
Відомості про збитки, завдані лісу військами.
Протоколи надлісництв про публічні торги.
Договори про продаж лісу, оренду лісових та земельних ділянок, про полювання,
рибальство.
Прейскуранти на ліс та лісові плоди.
Списки маєтків, не охоплених реформою, безгосподарних маєтків. Списки озер та
рибних господарств.
Будівельно-технічний відділ
Циркуляри Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів про
з’їзд начальників надлісництв, боротьбу зі зловживаннями, збір лишків військового
майна та озброєння.
Розпорядження Віленської окружної дирекції державних залізниць про повернення
залізничного майна.
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Плани заходів надлісництв щодо відновлення та будівництва доріг.
Листування з Радомською окружною дирекцією державних залізниць та надлісни-�
цтвами про залізничну вітку Заболоття–Шацьк, будівництво та ремонт лісових доріг і
мостів, виділення уповноважених від дирекції держлісів для судових процесів.
Списки каналів Сарненського надлісництва, призначених для відведення води з
державних земель.
Правово-адміністративний відділ
Циркуляр Волинської дирекції державних лісів про запобігання зловживанням.
Донесення та скарги на працівників надлісництв за зловживання службовим стано-�
вищем. Рапорти працівників про зловживання начальників надлісництв.
Протоколи дисциплінарної комісії дирекції держлісів та свідчень свідків.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про організацію курсів
лісників, страхування працівників.
Особові справи.
Розрахунково-касовий відділ
Циркуляри Міністерства фінансів, Волинської дирекції державних лісів з фінансо-�
вих питань, про страхування працівників.
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про збір коштів на будівни-�
цтво підводних човнів.
Проекти бюджетів дирекції держлісів та надлісництв (1928 – 1929). Звіти дирекції та
надлісництв про виконання фінансово-господарських планів (1928 – 1929).
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами, управлінням Луцького
товариства мисливців з фінансових питань.
Протоколи перевірки кас надлісництв.
Відомості на видачу платні працівникам надлісництв.
Договори з громадянами на продаж лісових ділянок та дерева.
Відділ лісовпорядкування
Листування з Міністерством землеробства, Волинським окружним земельним
управлінням, надлісництвами про межі лісництв, вирубування лісу, обмін земельних
ділянок, передачу земельних ділянок для проведення земельної реформи і на військові
потреби.
Плани вирубування лісу в надлісництвах.
Звіти про діяльність органів охорони лісів (1928).
Звіти про хід меліоративних робіт.
Плани територіального розташування земельних ділянок.
Список працівників, які мали в користуванні земельні ділянки.
Канцелярія
Циркуляри Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів про
дослідження поліських боліт, боротьбу з лісовими шкідниками, відновлення лісу, про
ціни на ліс, публічні торги, гербові оплати та ін.
Відомості про наявність лісопилок та інших промислових підприємств на території
надлісництв.
Звіти надлісництв про виконання фінансово-господарського плану (1927 – 1928).
Статистичні таблиці надлісництв про продукцію лісу, відновлення лісу, результати
полювання.
Журнал обліку безгосподарних маєтків.
Проект адміністративного поділу дирекції держлісів.
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Плани територіального розташування надлісництв.
Цінник на ліс та лісові плоди.
Списки воєнних колоністів.
Опис 10
Справ: 532; 1927 – 1939 рр.
Господарський відділ
Розпорядження, приписи Міністерства землеробства, Міністерства землеробства
і земельних реформ, Волинської дирекції державних лісів про меліоративні роботи в
державних маєтках.
Постанови Волинського воєводського управління, Луцького повітового староства
про ціни на лісоматеріали, розміри штрафів за самовільне вирубування лісу.
Плани-звіти надлісництв про відновлення лісу. Звіти надлісництв про боротьбу з
лісовими шкідниками.
Листування з Міністерством землеробства, Поліським воєводським управлінням,
Брестською окружною контрольною палатою, Радомською окружною дирекцією дер-�
жавних залізниць, надлісництвами про розкрадання, відновлення та догляд за лісом,
оренду земельних ділянок, луків, озер, про результати перевірки надлісництв, стан
розсадників фруктових дерев, придбання господарського інвентарю, про мисливство,
ремонт мостів і доріг.
Протоколи ревізій надлісництв (1929).
Протоколи надлісництв про пожежі.
Договори про оренду земельних ділянок, луків, про право на полювання, рибаль-�
ство.
Плани територіального розташування ділянок.
Відомості про облік розсадників у надлісництвах.
Перелік приватних та церковних лісів, що перейшли в державне користування і пе-�
ребувають у відомстві адміністрації дирекції держлісів (1923 – 1931).
Журнал реєстрації земельних ділянок, що перебували в користуванні працівників
надлісництв.
Списки земельних ділянок, призначених для публічних торгів.
Будівельно-технічний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про облік технічного обладнання в промислових і транспортних устано-�
вах, облік коштів за будівельні роботи.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами, Віленською і Радом-�
ською окружними дирекціями державних залізниць про будівництво залізничної ві-�
тки, вузькоколійок, телефонної мережі, виділення ділянок для нафтоскладів, костьо-�
лу.
Проекти будинків і мостів.
Список лісопильних заводів дирекції держлісів.
Організаційно-персональний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів з кадрових питань.
Листування з надлісництвами про скорочення лісництв, штатів, про озброєння лі-�
сової охорони, з кадрових питань.
Статистичні дані про кількість працівників дирекції держлісів.
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Кваліфікаційні описи працівників надлісництв, лісників, охорони дирекції держлі-�
сів. Особові справи.
Ескізи територій лісництв.
Списки працівників керівного складу дирекції держлісів, лісників та лісових сторо-�
жок в надлісництвах, працівників лісопильних заводів. Списки санаторіїв та лікуваль-�
них установ.
Заяви, донесення жителів на працівників надлісництв за зловживання службовим
становищем.
Торгово-промисловий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів з торгово-промислових питань.
Листування з надлісництвами про експлуатацію лісових ділянок, виробіток смоли,
продаж будматеріалів, ціни на лісоматеріали.
Договори про продаж лісу.
Фінансовий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Міністерства землеробства, Во-�
линського воєводського управління, Волинської дирекції державних лісів про подат-�
ки, пенсійні виплати, звітність, з касових питань.
Постанови Волинського воєводського управління про страхування від нещасних
випадків.
Фінансово-господарські плани надлісництв (1929 – 1930). Звіти надлісництв про
виконання фінансово-господарських планів (1928 – 1929). Звіти надлісництв про кре-�
дитні обороти.
Листування з Міністерством землеробства з розрахунково-касових питань.
Донесення надлісництв про нещасні випадки (1929).
Протоколи ревізій кас надлісництв (1929).
Відомості нерухомого майна в надлісництвах.
Відомості на видачу платні працівникам дирекції держлісів, надлісництв (1929).
Договори про експлуатацію земельних ділянок.
Списки земель надлісництв, що підлягали оподаткуванню.
Відділ лісовпорядкування
Листування з Міністерством землеробства, Волинським окружним земельним
управлінням, надлісництвами про земельні ділянки, що перебували в користуванні
працівників надлісництв, про передачу, розподіл, обмін земельних ділянок, про ви-�
ділення земельних ділянок під корпус прикордонної охорони, єврейське кладовище в
містечку Костополі, курорт для хворих туберкульозом, про розкрадання лісу.
Плани надлісництв щодо вирубування лісу (1929 – 1930).
Проекти поділу надлісництв на лісництва та обходи.
Плани територіального розташування ділянок.
Списки надлісництв дирекції держлісів. Списки лугових ділянок.
Правовий відділ
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів (1929).
Листування з Генеральною прокуратурою, Волинським воєводським управління,
надлісництвами про страхування працівників, сплату податків за нерухоме майно, са-�
мовільне вирубування лісу, нелегальне рибальство.
Меліоративний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства про меліорацію.
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План меліоративних робіт (1929 – 1930).
Відомості про проведені меліоративні роботи.
Інспекція лісів
Звіт Вищої Палати Контролю Держави про діяльність Міністерства землеробства
(1928 – 1929).
Листування з Брестською окружною контрольною палатою про результати переві-�
рок надлісництв.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про поділ лісництв на інспекційні дільниці, контроль над фінансовогосподарськими видатками, про програму будівельних робіт, з питань вирубування,
вивезення та продажу дров, відновлення лісу, укомплектування бібліотек та з інших
організаційних, господарських, адміністративних питань.
Протокол конференції директорів дирекцій державних лісів (1928).
Повідомлення дирекції держлісів про територіальний та адміністративний поділ
надлісництв.
Проект інструкції для управляючих державними лісопильними заводами.
Листування з надлісництвами про оренду земельних ділянок і луків.
Звіт надлісництв про проведені комунікаційні роботи.
Статистичні звіти дирекції. Статистичні відомості надлісництв про продукцію смо-�
листого дерева.
Номенклатура справ дирекції держлісів (1929).
Список особових справ службовців дирекції держлісів, лісників і лісової охорони.
Опис державних озер Шацького надлісництва.
Опис 11
Справ: 536; 1926 – 1939 рр.
Господарський відділ
Розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів
про оренду земельних ділянок і луків, вирубування, охорону, відновлення лісу, полю-�
вання, реєстрацію стародавніх пам’яток.
Плани, рапорти, звіти надлісництв про роботу з відновлення лісу.
Донесення надлісництв про результати аналізів насіння дерев, про реєстрацію ста-�
родавніх пам’яток.
Звіти надлісництв про обороти насіння.
Повідомлення надлісництв про наявність смолистого дерева і смоловарень.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про виділення та орен-�
ду земельних ділянок і луків, продаж будматеріалів та лісових плодів, про насіння, роз-�
садники, відновлення лісу, публічні торги, полювання, пожежі, податки.
Протоколи публічних торгів.
Список орендованих та неорендованих земельних ділянок, що знаходились на те-�
риторіях надлісництв. Список земельних ділянок, призначених для продажу, полю-�
вання.
Торгово-промисловий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про експлуатацію лісу, заготівлю та продаж будівельного лісу, обробку де-�
рева, ціни на ліс та його продукти.
83

Постанови Волинського воєводського управління про ціни на будівельний ліс та
дрова.
Донесення та звіти надлісництв про експлуатацію лісу.
Відомості надлісництв про кількість лісоматеріалів, про наявність промислових під-�
приємств із позначенням їх на планах.
Листування з надлісництвами про експлуатацію лісу, заготівлю та продаж лісомате-�
ріалів та дров, ціни на ліс і його продукти.
Протоколи інспекції дирекції держлісів про ревізії лісового господарства.
Протоколи публічних торгів.
Прейскуранти надлісництв на лісові матеріали і продукти.
Будівельно-технічний відділ
Плани житлових будинків, господарських будівель.
Кошториси на будівництво будинків.
Листування про виконані роботи та оплату будівництва, з технічних питань.
Організаційно-персональний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про прийняття на службу, відміну посади сторожа в надлісництвах, звіль-�
нення з роботи осіб, які не пройшли службу в армії, про кваліфікаційні характеристи-�
ки на працівників дирекції держлісів.
Листування з Міністерством землеробства, Міністерством юстиції, надлісництва-�
ми про дисциплінарні порушення працівників, про штат та особовий склад дирекції
держлісів, лісництв.
Донесення та скарги на працівників надлісництв.
Рапорти лісників про порушення.
Протоколи ревізій надлісництв.
Анкетні дані працівників дирекції держлісів, надлісництв, лісової охорони. Особові
справи. Список працівників дирекції із зазначенням посади та строку служби.
Фінансовий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про сплату податків.
Фінансово-господарські плани надлісництв.
Звіти дирекції держлісів і надлісництв про виконання фінансово-господарських
планів.
Листування з Волинським воєводським управлінням, повітовими відділами сей-�
миків, гмінними управліннями, надлісництвами про страхування працівників, сплату
податків.
Відомості на видачу платні працівникам надлісництв.
Списки земельних ділянок надлісництв, що оподатковувались; орендованих зе-�
мельних ділянок. Списки укладених в 1930 р. договорів.
Відділ лісовпорядкування
Програми робіт, звіти надлісництв про впорядкування лісу.
Плани та проекти вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про виділення, обмін,
оренду земельних ділянок, про впорядкування лісів.
Статистичні дані про надлісництва.
Оцінювальні описи лісів (1930).
Плани надлісництв, земельних ділянок.
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Правовий відділ
Листування з Генеральною прокуратурою, надлісництвами, лісопильними завода-�
ми про зловживання працівників дирекції держлісів та надлісництв, про порушення і
злочини в надлісництвах, розкрадання лісу, штрафи, страхування працівників від не-�
щасних випадків.
Позовні справи.
Меліоративний відділ
Листування з надлісництвами про проведення меліоративних робіт, виділення кре-�
дитів на меліорацію.
Кошториси меліоративних робіт.
Відомості про класифікацію луків.
Інспекція лісів
Розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів
про порядок листування з органами державного контролю.
Протоколи перевірок діяльності надлісництв.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами,
управлінням військового товариства мисливців про перевірку діяльності надлісництв,
виділення ділянок для полювання, заборону та покарання за полювання.
Проекти прибутків з полювання в надлісництвах.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про відновлення й охо-�
рону лісів, кредити на відновлення лісів, ціни на ліс і будівельні матеріали, про будівельні
роботи в надлісництвах та з інших адміністративно-господарських і фінансових питань.
Проект розподілу обов’язків по відділах дирекції держлісів.
Звіти про діяльність дирекції держлісів.
Статистичні таблиці надлісництв про засоби зв’язку.
Приймально-здавальні протоколи надлісництв і лісопильних заводів.
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції (1930).
Реєстр службовців дирекції держлісів і лісопильних заводів.
Опис 12
Справ: 479; 1929 – 1939 рр.
Господарський відділ
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про плани вирубування лісу, ре-�
зультати експлуатації лісу, боротьбу з шкідниками лісу.
Плани та звіти надлісництв про відновлення лісу.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про відновлення та
охорону лісів, виділення, оренду земельних ділянок і луків, заготівлю насіння дерев,
зловживання та порушення в державних лісах, самовільне випасання худоби та виру-�
бування державних лісів, про збитки, завдані військовими частинами, пожежі, публіч-�
ні торги, полювання та прибутки від нього.
Протоколи перевірок надлісництв і лісопильних заводів.
Донесення надлісництв про розведення білок.
Протоколи публічних торгів.
Списки державних водоймищ, що знаходились на території державних лісів, орен-�
дованих луків та боліт, ділянок, які були в користуванні працівників надлісництв.
Списки договорів, укладених дирекцією держлісів (1931).
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Торгово-промисловий відділ
Циркуляри, інформації Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних
лісів про ціни на будівельний ліс та лісоматеріали.
Програми, плани, проекти експлуатації лісу в надлісництвах.
Проекти виробітку лісоматеріалів (1931 – 1932).
Повідомлення та звіти надлісництв про деревні залишки.
Інформації дирекції держлісів Міністерству землеробства про ціни на ліс.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами, лісопильними завода-�
ми про експлуатацію лісу, виробіток та продаж лісоматеріалів.
Інструкції з виготовлення та сортування будівельного лісу.
Торговий цінник на ліс, його продукти, відрядну роботу в надлісництвах.
Списки договорів, укладених з дирекцією держлісів на продаж лісу. Список фірм, з
якими дирекція держлісів листувалася з торгових справ.
Будівельно-технічний відділ
Циркулярні розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про складання звітів, телефонну мережу в надлісництвах.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами, Заболоттівським лісо-�
пильним заводом про експлуатацію вузькоколійки, будівництво млина та пуск лісо-�
пильного заводу.
Організаційно-персональний відділ
Циркуляри Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів про
поділ надлісництв на інспекційні ділянки, боротьбу з нелегальним виробленням
спиртних напоїв, з особового складу.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами з організаційно-персо-�
нальних питань.
Статистичні відомості про кількість працівників дирекції держлісів.
Скарги і донесення жителів про зловживання лісників.
Автобіографічні відомості про працівників надлісництв, лісової охорони. Особові
справи. Списки працівників дирекції держлісів.
Заяви про прийом на роботу та ін.
Фінансовий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про контроль прибутків з державних земельних ділянок, про засоби бо-�
ротьби з лісовими шкідниками, про страхування працівників та з інших фінансових
питань.
Фінансово-господарські плани надлісництв.
Звіти про виконання фінансово-господарських планів дирекції, надлісництв, лісо-�
пильних заводів, промислових підприємств.
Відомості про оборот лісу на лісопильних заводах.
Протоколи ревізій фінансово-господарських планів надлісництв.
Протоколи ревізій кас надлісництв, лісопильних заводів.
Листування з Вищим адміністративним трибуналом, надлісництвами про розмір та
сплату податків, виплату страховок працівникам, орендну плату, з розрахунково-касо-�
вих питань.
Відомості на видачу платні працівникам надлісництв.
Списки застрахованих працівників.
Відділ лісовпорядкування
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Звіт про діяльність відділу лісовпорядкування (1930 – 1931).
Плани, проекти, відомості про вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Міністерством землеробства, Головною дирекцією державних лісів,
Брестською окружною контрольною палатою, Волинським воєводським управлін-�
ням, повітовими земельними управліннями, надлісництвами про впорядкування лі-�
сів, виділення, оренду, обмін, злиття та оцінювання земельних ділянок, про податки,
будівництво державних доріг.
Господарські плани та статистичні дані про маєтки, прийняті у відомство дирекції
держлісів (1931).
Ціни на будівельний ліс та лісові продукти.
Плани територіального розташування лісів, земельних ділянок, доріг.
Списки земельних ділянок, які були в користуванні працівників надлісництв, ді-�
лянок, які оподатковувались.
Правовий відділ
Листування з Міністерством землеробства, Головною дирекцією державних лісів,
надлісництвами про службовців дирекції, виділення земельних ділянок, сплату подат-�
ків, злочини, вчинені в державних лісах.
Позовні справи.
Рішення гмінних рад про сплату податків.
Меліоративний відділ
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про кредити на меліоративні
роботи.
Програми меліоративних робіт.
Звіти про хід меліорації.
Списки луків, що підлягали класифікації для меліоративних робіт.
Інспекція лісів
Протоколи перевірки діяльності надлісництв.
Донесення надлісництв про знищення посівів лісовими тваринами.
Відношення у Волинське воєводське управління про ловлю вовків у Шацькому над-�
лісництві.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою та надлісництвами про
перевірку лісових господарств органами інспекції.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про складання річних звітів, облікових та кваліфікаційних листів на служ-�
бовців, про комунальні податки, виробіток стовпів, ціни на ліс.
Звіти надлісництв (1930 – 1931).
Рапорти про стан надлісництв.
Приймально-здавальні протоколи лісового господарства в надлісництвах і лісни-�
цтвах.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами, фірмами про поста-�
чання вугілля, про результати перевірки дирекції.
Журнал реєстрації кореспонденції (1931).
Списки циркулярів дирекції державних лісів.
Опис 13
Справ: 577; 1919 – 1939 рр.
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Господарський відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про відновлення та охорону лісу, утримання заповідників, оренду землі,
ціни на ліс, боротьбу з хижими тваринами, охорону лісових птахів, орендну плату за
полювання.
Пропозиції, плани та звіти надлісництв про відновлення лісу.
Програми меліоративних робіт дирекції держлісів.
Звіти дирекції державних лісів, Волинського воєводського управління про проведе-�
ні меліоративні роботи.
Звіти надлісництв про розведення бобрів, полювання на вовків, прибутки від по-�
лювання.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про оренду земельних
ділянок, луків, озер, наявність та утримання заповідників, публічні торги, продаж лі-�
соматеріалів, заготівлю та збут насіння і саджанців дерев, проведення меліоративних
робіт, добування смоли з дерев, полювання, ціни на лісові продукти і випасання худо-�
би.
Донесення надлісництв про заходи з охорони лісових птахів і боротьбу з хижими
птахами.
Списки земельних ділянок, призначених для ліквідації, та їх орендарів.
Торгово-промисловий відділ
Програма Міністерства землеробства з експлуатації та збуту лісу.
Розпорядження Головної дирекції державних лісів про експорт лісоматеріалів.
Директивні листи Волинської дирекції державних лісів про виробництво будмате-�
ріалів.
Програми експлуатації та збуту лісу в надлісництвах, реферати до програм.
Рапорти, донесення, відомості надлісництв про лісоматеріали.
Протоколи ревізії надлісництв. Звіти про перевірку надлісництв.
Звіти надлісництв про деревні залишки.
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами, лісопильними заво-�
дами про експлуатацію, вирубування лісу, ціни на лісоматеріали, продаж лісу, будма-�
теріалів, дров.
Торгові прейскуранти надлісництв.
Організаційно-персональний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції державних лісів з
особового складу.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про надання медичної допомоги держав-�
ним службовцям.
Проект адміністративного поділу дирекції держлісів.
Листування з Міністерством землеробства, Головною дирекцією державних лісів,
дисциплінарною комісією, надлісництвами з кадрових питань, про дисциплінарні
стягнення, озброєння лісників, проведення екзаменів.
Штатні розписи лісопильних заводів.
Статистичні дані про особовий склад та кількість працівників дирекції держлісів.
Протоколи екзаменаційних комісій.
Облікові картки, посвідчення особи працівників надлісництв. Особові справи.
Списки надлісництв, обходів надлісництв. Списки працівників дирекції держлісів
(1932).
88

Скарги жителів на лісників.
Фінансовий відділ
Циркуляри, накази, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ,
Головної дирекції державних лісів, Волинської дирекції державних лісів з фінансовогосподарських питань.
Фінансово-господарські плани та звіти про виконання планів надлісництв, лісо-�
пильних заводів.
Листування з Міністерством землеробства, державним земельним банком, Брест-�
ською окружною контрольною палатою, надлісництвами, лісопильними заводами з
фінансово-господарських, розрахунково-касових та кадрових питань.
Статути про комунальні податки.
Протоколи та звіти про перевірку кас надлісництв.
Інвентарні відомості майна лісопильних заводів.
Відомості на видачу платні працівникам надлісництв.
Іменні списки працівників надлісництв із зазначенням їх посади та заробітної пла-�
ти.
Списки орендарів.
Відділ лісовпорядкування
Розпорядження, приписи Міністерства землеробства, Волинської дирекції держав-�
них лісів про відновлення та охорону лісу.
Проекти вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, Волинським воєводським
управлінням, Волинським окружним земельним управлінням, надлісництвами про
врегулювання становища державних володінь, обмір державних маєтків, відновлення
та впорядкування лісу, обмін, злиття земельних ділянок, про лісові дороги.
Територіально-адміністративний поділ надлісництв (1932).
Плани земельних ділянок.
Списки лісників.
Правовий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про розподіл державних лісів на надлісництва, про страхування праців-�
ників.
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами про виділення діля-�
нок колоністам-німцям, право продажу лісоматеріалів лісниками, зловживання пра-�
цівників.
Позовні справи.
Меліоративний відділ
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про проведення меліорації.
Програма меліоративних робіт дирекції.
Протоколи, звіти про виконання меліоративних робіт.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про виділення кредитів
на меліоративні роботи.
Будівельно-технічний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і державних маєтків, Во-�
линського окружного управління державних лісів про будівельні роботи.
Інструкція про будівництво будинків адміністрації, фабрик з переробки дерева та
лісових залізниць.
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Протоколи передачі, плани земельних ділянок, описи майна маєтків.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про внутрішню
організацію дирекції, програму експлуатації лісу, заготівлю шпал, продаж лісу, кре-�
дити на відновлення лісу, податки, складання плану прибутків з полювання, бороть-�
бу з розкраданням лісу, охорону птахів, випасання худоби, оплату дорожніх свідоцтв,
практику в школі лісників, лікарську допомогу працівникам дирекції, видачу платні
та ін.
Інструкції дирекції держлісів про внутрішню організацію, про комунальний пода-�
ток.
Списки вимірювальних приладів.
Опис 14
Справ: 604; 1927 – 1939 рр.
Господарсько-технічний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волин-�
ської дирекції державних лісів про відновлення лісу, будівництво доріг, полювання та
ціни на продукти полювання, фінансово-господарські плани, навчання працівників.
Звіти дирекції держлісів про діяльність.
Звіти надлісництв про витрати на охорону лісів, про полювання.
Проекти, пропозиції, плани, звіти надлісництв про відновлення та охорону лісу.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, Волинським воєводським
управлінням, Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами про
оренду, обмін земельних ділянок, меліоративні роботи, заготівлю насіння, охорону
лісових тварин і птахів, перевірку надлісництв, господарський інвентар, полювання,
поділ лісу на мисливські ділянки, ціни на продукти полювання і за оренду лісу, будів-�
ництво стрільбища.
Рапорти, повідомлення надлісництв про кількість убитих тварин.
Списки договорів про оренду лісових ділянок.
Ескізи розташування, плани надлісництв.
Торгово-промисловий відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної дирекції
державних лісів, Волинської дирекції державних лісів про фінансово-господарські
плани, продаж лісоматеріалів та ціни на них, про будівництво дерев’яних будинків.
Фінансово-господарські плани надлісництв і лісопильних заводів.
Плани виробництва продукції лісоматеріалів лісопильних заводів (1933 – 1934).
Відомості лісопильних заводів про кількість експортного будівельного лісу.
Звіти про діяльність надлісництв щодо експлуатації лісу (1933).
Листування з Головною дирекцією державних лісів, надлісництвами, лісопильними
заводами і торговими фірмами про заготівлю і продаж лісоматеріалів та розрахунки за
них, сплату податків, видачу лісоматеріалів військовим частинам.
Статистичні відомості надлісництв про запаси лісу і кількість проданого лісомате-�
ріалу (1932 – 1933).
Договори про продаж лісу.
Цінники надлісництв на лісоматеріали.
Організаційно-персональний відділ
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Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про страхування
працівників, їх обмундирування, зловживання службовців та ін.
Відомості дирекції держлісів про зловживання працівників.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, надлісництвами про страхуван-�
ня працівників, з кадрових питань.
План розподілу роботи відділів дирекції держлісів.
Штатні розписи дирекції держлісів і надлісництв (1934 – 1935).
Статистичні дані про працівників дирекції та надлісництв.
Облікові картки, іменні списки, характеристики на працівників надлісництв. Осо-�
бові справи.
Списки працівників дирекції держлісів та надлісництв. Списки працівників, які
мали в своєму користуванні земельні ділянки.
Фінансовий відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про розрахунки за
продаж лісу, звіти про обіг лісоматеріалів.
Фінансово-господарські плани надлісництв, лісопильних заводів, приватних та
церковних маєтків.
Звіти про виконання фінансово-господарських планів дирекції держлісів та надліс-�
ництв.
Зведення надлісництв про оборот лісу.
Адміністративно-господарські рапорти лісопильних заводів.
Листування з Міністерством землеробства, надлісництвами про податки, розрахун-�
ки за продаж лісоматеріалів та оренду земельних ділянок, озер, з інших фінансових і
господарських питань.
Протоколи перевірки лісопильних заводів.
Відомості на видачу платні працівникам дирекції держлісів і надлісництв.
Списки працівників дирекції державних лісів (1933). Списки договорів, укладених
в надлісництвах.
Відділ лісовпорядкування
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів щодо лісовпорядкування та охо-�
рони лісу.
Інструкція Головної дирекції держлісів про передачу державних маєтків під парце-�
ляцію.
Проекти, плани вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Головною дирекці-�
єю державних лісів, надлісництвами про обмін, злиття земельних ділянок, ліквідацію
сервітутів, будівництво та впорядкування доріг, відкриття заповідника.
Плани територіального розташування земельних ділянок.
Списки заповідників.
Правовий відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Во-�
линської дирекції державних лісів щодо позовних справ та про складання фінансовогосподарських планів.
Звіти надлісництв про виявлення зловживань.
Відомості повітових відділів про кількість земельних ділянок, обкладених податка-�
ми.
Позовні справи.
91

Відділ державних маєтків
Описи маєтків.
Списки державних земель, що перебували в користуванні церковних братств.
Канцелярія
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про програму екс-�
плуатації та збуту лісу, про відновлення та охорону лісу, об’єднання державних земель,
комунальні податки, прибутки від державних маєтків, збір насіння, ціни на ліс, штрафи
за полювання, екзамени в школах для лісників, обмундирування працівників та ін.
Статистичні таблиці надлісництв про кількість лісопильних заводів і промислових
підприємств (1928).
Проект меліоративних робіт на території дирекції. Карта Волинського воєводства.
Опис 15
Справ: 536; 1927 – 1939 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Во-�
линської дирекції державних лісів про земельний податок, прибутки від полювання,
охорону лісу, боротьбу з хижими тваринами.
Звіти дирекції держлісів про виконання плану експлуатації лісів. Звіти дирекції
держлісів про виконання програми меліоративних робіт.
Звіти надлісництв про полювання (1932 – 1933). Донесення надлісництв про мис-�
ливське господарство.
Фінансово-господарський план мисливського реферату дирекції держлісів (1934
– 1935).
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Головною дирекці-�
єю державних лісів, Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим ста-�
роством, надлісництвами, воєводським товариством мисливців про виділення, обмін,
злиття земельних ділянок, оренду лісової території, луків, вирубування лісу, меліора-�
тивні роботи, публічні торги.
Протоколи засідань комісій з проведення публічних торгів.
Договори про оренду земельних ділянок.
Бюро використання і продажу деревини
Циркуляр, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про програму ви-�
робництва та збуту деревини, асортимент товарів з деревини, охорону лісів, продаж
грабового дерева, охорону лісоматеріалів від пожеж, медичну допомогу працівникам.
Плани виробництва продукції лісоматеріалів (1933 – 1934).
Плани прибутків надлісництв від продажу будівельного лісу та дров.
Рапорти, донесення, відомості надлісництв про кількість лісоматеріалів для збуту
та експорту.
Проекти переробки сировини на лісопильних заводах. Звіти дирекції держлісів про
продукцію лісопильних заводів.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, Волинським воєводським
управлінням, надлісництвами, лісопильними заводами, фірмами про плани виробни-�
цтва продукції, продаж лісоматеріалів та ціни на них.
Цінники на види робіт при експлуатації лісу.
Списки працівників бюро. Списки фірм, з якими надлісництва укладали договори
про продаж лісоматеріалів. Списки лісоматеріалів.
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Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської дирек-�
ції державних лісів про штати, з кадрових питань.
Листування з староствами, надлісництвами про обмундирування працівників, ви-�
дачу зброї працівникам надлісництв, дозвіл на її використання.
Статистичні відомості дирекції про зміни в штатах.
Штатні розписи промислових підприємств дирекції держлісів (1934 – 1935).
Особові справи. Списки працівників дирекції держлісів та надлісництв (1934).
Іменний список, характеристики на працівників надлісництв. Анкети на працівників
лісової охорони.
Фінансове бюро
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про фінансово-господарські
плани, розрахунки з фірмами, страхування, виплати працівникам.
Фінансово-господарські плани дирекції держлісів, надлісництв, лісопильних заво-�
дів, земельних маєтків.
План грошового обігу надлісництв (1934 – 1935).
Звіти про виконання фінансово-господарського плану дирекції держлісів, надліс-�
ництв (1933 – 1934). Фінансові звіти лісопильних заводів.
Відомості про інвентаризоване майно лісництв.
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Головною дирекці-�
єю держлісів, надлісництвами, лісопильними заводами про фінансово-господарські
плани та звіти, соціальне страхування працівників, розрахунки за оренду.
Відомості про видачу платні працівникам дирекції, надлісництв.
Бюро лісової продукції
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про вирубування лісу.
Проекти, плани вирубування лісу в надлісництвах.
Відомості, звіти надлісництв про роботу з відновлення лісів.
Рапорти надлісництв про запаси насіння і саджанців (1934).
Листування з Головною дирекцією держлісів, повітовими староствами, надлісни-�
цтвами, лісопильними заводами про виділення, обмін, поділ, злиття земельних діля-�
нок, вирубування, розкрадання лісу, перевірку діяльності надлісництв.
Відомості про уцінені земельні ділянки, що належали православному братству ім.
Святих Кирила і Мефодія в м. Острозі.
Відомості про зміни території надлісництв.
Бюро організації та інспекції
Циркуляри Міністерства землеробства і земельних реформ про державний контр-�
оль в надлісництвах.
Циркуляр Волинської дирекції державних лісів про зловживання в державних лі-�
сах.
Звіти про діяльність дирекції держлісів (1931 – 1935).
Відомості дирекції держлісів про кількість лісу, призначеного на експорт.
Протоколи, звіти про перевірку надлісництв, лісопильних заводів.
Протоколи конференцій інспекторів.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами про
результати перевірки діяльності надлісництв, зловживання в лісах.
Правове бюро
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Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської дирек-�
ції державних лісів про продаж лісу на публічних торгах, сплату гербового збору від
продажу лісу.
Звіт Вищої Палати Контролю Держави про діяльність Головної дирекції державних
лісів і Волинської дирекції державних лісів (1934 – 1935).
Позовні справи дирекції.
Секретаріат
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про програму екс-�
плуатації та збуту лісу, закупівлю обладнання для експлуатації лісу, гербовий збір, охо-�
рону лісників при виконанні службових обов’язків, встановлення цін на дрова, збір
насіння дерев, охорону лісів.
Опис 16
Справ: 332; 1923 – 1939 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про складання зведень про ре-�
зультати експлуатації нелісових господарств.
План прибутків нелісових господарств.
Рапорти, звіти надлісництв про полювання (1935). Зведення надлісництв про при-�
бутки з полювання.
Листування з надлісництвами про меліорацію земель, оренду лісової території, до-�
звіл на полювання.
Фінансово-господарський план мисливського реферату.
Статистичні звіти про експлуатацію нелісових господарств.
Програма з’їзду лугових працівників.
Договори на право полювання.
Плани земельних ділянок.
Бюро використання і продажу деревини
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про затвердження фінансовогосподарських планів, доставку лісу, заготівлю лісу, шпал для експорту, страхування
працівників.
Рапорти надлісництв про кількість виготовлених, проданих, експортованих лісома-�
теріалів (1935).
Зведення надлісництв про запаси лісу (1935).
Фінансово-господарські плани лісопильних заводів (1935 – 1936).
Інструкція Міністерства землеробства і земельних реформ про експлуатацію, сорту-�
вання і виготовлення шпал (1935).
Листування з Головною дирекцією державних лісів, надлісництвами, лісопильними
заводами, фірмами про заготівлю, продаж лісу, ціни на лісоматеріали.
Статистичні звіти надлісництв про продаж лісоматеріалів. Звіти, статистичні звіти
лісопильних заводів про випуск продукції.
Прейскуранти на лісоматеріали (1935).
Список договорів, укладених з надлісництвами на продаж лісу.
Персональний відділ
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про затвердження адміністра-�
тивних одиниць в дирекції, медогляд працівників надлісництв.
Відомості про зміни в штаті дирекції (1935).
94

Особові справи. Списки працівників дирекції лісів і Костопольського лісопильного
заводу.
Списки лісництв дирекції, лісових обходів.
Ескізи та карти лісництв (1935 – 1937).
Фінансове бюро
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної дирекції
державних лісів, Волинської дирекції державних лісів про складання фінансово-гос-�
подарського плану та річних фінансових звітів, про грошовий обіг в надлісництвах,
продаж лісоматеріалів населенню, про звільнення та призначення службовців.
Фінансово-господарські плани дирекції держлісів, надлісництв, приватних маєтків
(1935 – 1936). План грошового обороту дирекції держлісів (1936).
Звіт про виконання фінансово-господарського плану дирекції держлісів (1934 –
1935).
Фінансові звіти надлісництв (1934 – 1935).
Листування з надлісництвами про розрахунки з фірмами, з питань проведення ре-�
візій, інвентаризації.
Протоколи ревізії кас надлісництв.
Відомості на видачу платні працівникам дирекції, надлісництв і лісопильних заво-�
дів.
Списки працівників дирекції держлісів, надлісництв і лісопильних заводів (1935
– 1936).
Інвентарна книга майна дирекції державних лісів (1935).
Бюро лісової продукції
Проекти, плани вирубування, відновлення та охорони лісу в надлісництвах.
Донесення, зведення надлісництв про кількість заготовленого насіння (1935 –
1939).
Протоколи перевірки надлісництв (1935 – 1936).
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Головною дирекці-�
єю державних лісів, надлісництвами про обмін, злиття, оренду, купівлю земельних ді-�
лянок, закріплення кордонів надлісництв, визначення якості землі.
Правове бюро
Декрет президента Польщі про державне лісове господарство (1936).
Розпорядження президента Польщі про організацію адміністрації державних лісів
(1935)
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про торгівлю лі-�
сом.
Статут дирекції державних лісів.
Звіт дирекції держлісів про судові процеси.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, надлісництвами, Волинським
воєводським управлінням про прийняття земельних ділянок від інших адміністрацій
(1934).
Позовні справи.
Бюро організації та інспекції
Циркуляр Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської дирекції дер-�
жавних лісів про купівлю закордонної продукції (1935).
Звіт Вищої Палати Контролю Держави про діяльність Головної дирекції державних
лісів і Волинської дирекції державних лісів.
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Звіти про перевірку надлісництв.
Секретаріат
Декрет президента Польщі про державне лісове господарство (1936).
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів з організаційно-господарських пи-�
тань.
Протоколи конференцій лісових інспекторів (1935 – 1939).
Звіт про діяльність дирекції державних лісів (1934 – 1935).
Інструкція про збір комунальних податків.
Опис 17
Справ: 233; 1924, 1932 – 1939 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Фінансово-господарські плани надлісництв (1936 – 1939).
Зведені фінансово-господарські плани дирекції держлісів щодо рибного господар-�
ства та полювання.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами про
перевірку діяльності надлісництв, прибутки з полювання, охорону тварин, виділення
кредитів на меліоративні роботи, оренду лісових ділянок.
Договори на право полювання.
Щоденник діяльності землемірів дирекції держлісів.
Описи та плани земельних ділянок.
Бюро використання і продажу деревини
Розпорядження, приписи Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної
дирекції державних лісів, Волинської дирекції державних лісів про організацію служби
охорони праці, експлуатацію та продаж лісу, виготовлення матеріалів для літаків.
Рапорти дирекції держлісів про кількість заготовленої вільхи.
Рапорти надлісництв про організацію служби охорони праці, встановлення цінни-�
ків на лісоматеріали.
Звіти надлісництв про кількість заготовлених для продажу лісоматеріалів (1936).
Листування з надлісництвами, лісопильними заводами про заготівлю, продаж дере-�
вини, про нещасні випадки на виробництві.
Статистичні відомості надлісництв про кількість лісоматеріалів, про нещасні ви-�
падки (1934 – 1935).
Цінники на лісоматеріали та роботу.
Списки працівників, прийнятих на лісопильні заводи.
Персональний відділ
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів з кадрових питань.
Відомості надлісництв про стан лісництв та лісових ділянок.
Листування з надлісництвами з кадрових питань, про дозвіл на право носіння
зброї.
Особові справи. Списки працівників дирекції, надлісництв і лісопильних заводів.
Характеристики на працівників надлісництв.
Фінансове бюро
Розпорядження, приписи Міністерства землеробства і земельних реформ про скла-�
дання фінансово-господарських планів, річних звітів, про продаж дров.
Фінансово-господарські плани надлісництв (1936 – 1937). Річний план грошового
обороту надлісництв і лісопильних заводів (1936 – 1937).
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Річні фінансові звіти надлісництв, лісопильних заводів (1935 – 1936).
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами про розрахунки за
оренду озер, про пожежу.
Протоколи ревізій кас надлісництв.
Статистичні звіти дирекції держлісів про обіг лісоматеріалів у надлісництвах
(1936).
Бюро лісової продукції
Розпорядження, приписи Міністерства землеробства і земельних реформ про ви-�
значення вартості лісових ділянок.
Циркуляр Волинського воєводи про заборону будівництва житлових будинків біля
лісів.
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про впорядкування лісів,
встановлення кордонів державних лісів, обмір державних та приватних земельних ді-�
лянок.
Проекти надлісництв про лісонасадження та охорону лісів.
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами про передачу, об’єд-�
нання, обмін, купівлю земельних ділянок, продаж насіння, будівництво доріг, вста-�
новлення кордонів з селами.
Правове бюро
Повідомлення Міністерства землеробства і земельних реформ про призначення та
переміщення працівників.
Інструкція про заповнення анкет на працівників.
Листування з надлісництвами, Генеральною прокуратурою про відшкодування
збитків, завданих тваринами.
Технічне бюро
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про будівництво доріг та будівель.
Листування з надлісництвами, лісопильними заводами про будівництво, утримання
і знесення будівель.
Технічні виміри та плани державних маєтків.
Секретаріат
Декрет президента Польщі про державне лісове господарство (1936).
Циркуляри, розпорядження Волинської дирекції державних лісів про експлуа-�
тацію, продаж лісу, про фінансово-господарський план (1936 – 1937), підвищення
цін на лісоматеріали, продаж лісу для будівництва народних шкіл, заборону неле-�
гального полювання на тварин, списання деревних залишків та з господарських
питань.
Проект поділу дирекції держлісів на округи.
Листування з надлісництвами про кредити.
Опис 18
Справ: 391; 1935 – 1939 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про полювання.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про мисливський промисел.
Службова інструкція Головної дирекції державних лісів для надлісничих.
Плани прибутків надлісництв з мисливських промислів (1937 – 1938).
Звіти надлісництв про результати полювання (1937 – 1938).
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Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами, повітовими старо-�
ствами про передачу в оренду земельних ділянок, прибутки з мисливських промислів,
дозвіл на полювання, збір ягід в державних лісах, виділення кредитів, про браконьєр-�
ство.
Кошториси надлісництв на меліоративні роботи (1937 – 1938).
Договори про оренду земельних ділянок, про право на полювання.
Списки та плани лісництв, земельних ділянок.
Бюро використання та продажу деревини
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної дирекції
державних лісів, Волинської дирекції державних лісів про експлуатацію, заготівлю,
облік, продаж лісоматеріалів та ціни на них.
Фінансово-господарські плани дирекції держлісів, лісопильних заводів (1937 –
1938).
Плани прибутків надлісництв від продажу будівельного лісу та дров (1937 – 1939).
Звіти лісопильних заводів про виконання фінансово-господарського плану, про ви-�
роблену продукцію.
Адміністративно-господарські рапорти лісопильних заводів (1937).
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами, лісопильними за-�
водами про аналіз продукції і збут лісу, про інструкцію щодо сортування лісу, ціни на
лісоматеріали, продаж лісу фірмам, організацію курсів протипожежної охорони, про
медичну допомогу та ін.
Договори на продаж лісу фірмам.
Ескізи приватних лісопильних заводів.
Персональний відділ
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про службові відрядження
працівників, продаж лісу приватним особам.
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами, лісопильними за-�
водами про видачу посвідчень особи, дозвіл на право носіння зброї, виділення кре-�
дитів.
Торгові цінники надлісництв на лісоматеріали (1937).
Статистичні відомості про штати надлісництв, лісопильних заводів.
Особові справи. Списки працівників надлісництв і лісопильних заводів.
Фінансове бюро
Розпорядження, приписи Головної дирекції державних лісів, Волинської дирекції
державних лісів про стан та зміни у фінансово-господарських планах надлісництв, лі-�
сопильних заводів, про програму експлуатації та збуту лісу, кредити, переміщення та
звільнення працівників.
Фінансово-господарський план, бюджет, план грошового обороту дирекції держлі-�
сів (1937 – 1938).
Фінансово-господарські плани надлісництв, лісопильних заводів, приватних цер-�
ковних маєтків.
Річні фінансові звіти надлісництв.
Відомості про будівлі і машини надлісництв і лісопильних заводів.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, Брестською окружною контр-�
ольною палатою, надлісництвами, лісопильними заводами про зміни у фінансовогосподарських планах, про фінансові звіти, контроль в надлісництвах, розрахунки з
фірмами.
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Відомості на видачу платні працівникам дирекції, надлісництв, лісопильних заво-�
дів.
Розцінки робіт лісопильних заводів.
Бюро лісової продукції
Фінансово-господарські плани надлісництв щодо відновлення та охорони лісу.
Проекти вирубування лісу в надлісництвах.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, Волинським воєводським
управлінням, Луцьким повітовим староством, надлісництвами про обмін, об’єднання
земельних ділянок, будівництво доріг.
Статистичні таблиці дирекції держлісів (1936 – 1937).
Позовні справи дирекції.
Плани територіального розташування доріг, земельних ділянок.
Списки державних земельних ділянок.
Бюро організації та інспекції
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів з організаційних питань.
Місячні звіти дирекції держлісів про діяльність (1937).
Звіти Вищої Палати Контролю Держави про перевірку надлісництв.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами про
умови роботи в надлісництвах, розподіл лісництв, результати перевірок надлісництв.
Огляд статей на тему лісу.
Списки надлісництв і лісництв.
Секретаріат
Розпорядження Головної дирекції держлісів про пільговий продаж лісу на будівни-�
цтво народних шкіл, про фінансові звіти.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про будівництво доріг, експлуа-�
тацію лісу, перепідготовку лісників, збір жолудів, з організаційно-господарських пи-�
тань.
Листування з надлісництвами про купівлю велосипедів.
Інструкція окружних управлінь і гуртків військової підготовки лісників.
Звіт про діяльність Волинського відділення «Родини лісника».
Списки надлісництв.
Технічне бюро
Акт технічного вимірювання земель державних ділянок в м. Острог Здолбунівського
повіту.
Опис 19
Справ: 265; 1936 – 1940 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Волинської дирек-�
ції державних лісів про сплату державних податків за землю, про дозвіл на полюван-�
ня.
Рапорти надлісництв про хід використання земельних ділянок і луків, про полю-�
вання.
Плани прибутків з мисливських промислів у надлісництвах (1938 – 1939).
Листування з Волинським воєводським управлінням, надлісництвами, лісопильни-�
ми заводами про оренду лісової території, виділення земельної ділянки, меліоративні
роботи.
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Описи земельних ділянок.
Списки та картотека орендних ділянок дирекції.
Бюро використання та продажу деревини
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про доставку сировини дер-�
жавним підприємствам та ін.
Донесення лісопильних заводів про кількість вироблених лісоматеріалів.
Листування з Головною дирекцією державних лісів, лісопильними заводами про
страхування лісоматеріалів і майна лісопильних заводів, про сплав лісу, фінансовогосподарський план, ціни на лісоматеріали.
Описи маєтків Волинського воєводства.
Прейскуранти надлісництв на будівельний ліс.
Персональний відділ
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про адміністратив-�
ний поділ державних лісів.
Листування з надлісництвами з кадрових питань.
Особові справи. Іменний список працівників дирекції держлісів. Списки, характе-�
ристики на працівників надлісництв.
Фінансове бюро
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ, Головної дирекції
державних лісів, Волинської дирекції державних лісів з фінансових питань.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про доставку сировини лісопиль-�
ним заводам, про заготівлю насіння.
Фінансово-господарські плани надлісництв, лісопильних заводів (1938 – 1939).
Фінансові звіти дирекції держлісів, надлісництв (1937 – 1938).
Звіти надлісництв і лісопильних заводів про обороти та залишки продукції.
Листування з надлісництвами, фірмами про фінансово-господарські плани (1937
– 1938), про розрахунки за продаж лісоматеріалів.
Бюро лісової продукції
Проекти, плани вирубування і відновлення лісу в надлісництвах.
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, Головною дирекці-�
єю держлісів, Волинським воєводським управлінням, надлісництвами про купівлю,
передачу, об’єднання, обмін земельних ділянок, будівництво доріг, створення розсад-�
ників.
Плани територіального розташування земельних ділянок, доріг.
Технічне бюро
Документи технічного вимірювання земельних ділянок м. Острога Здолбунівського
повіту.
Бюро організації та інспекції
Розпорядження Волинської дирекції державних лісів про дозвіл на безплатне ви-�
пасання худоби працівників надлісництв.
Протоколи конференції інспекторів дирекції держлісів.
Листування з Брестською окружною контрольною палатою, надлісництвами про
перевірку надлісництв, про відрядження працівників на курси лісової охорони.
Збірник статей з оглядом організації роботи адміністрації державних лісів.
Секретаріат
Вказівки Міністерства землеробства і земельних реформ про протиповітряну обо-�
рону.
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Циркуляри Волинської дирекції державних лісів про територіальний поділ держав-�
них лісів, з господарських та фінансових питань.
Звіт про діяльність дирекції (1936 – 1939).
Приймально-здавальні протоколи надлісництв.
Опис 20
Справ: 108; 1929 – 1939 рр.
Бюро використання нелісових господарств
Плани прибутків надлісництв від використання водоймищ та рибних господарств.
Відомості надлісництв про кількість луків і пасовищ.
Листування з надлісництвами про оренду лісових територій.
Описи ділянок. Плани територіального розташування запроектованих для будівни-�
цтва доріг в надлісництвах.
Бюро використання і продажу деревини
Розпорядження Головної дирекції державних лісів про клеймування та комплекту-�
вання лісоматеріалів для експорту.
Листування з надлісництвами про лісоматеріали, які сплавлялися з порту Гданськ.
Табелі калькуляції цін на лісоматеріали.
Фінансове бюро
Фінансово-господарські плани надлісництв, деревних складів (1939 – 1940). Фінан-�
сові плани надлісництв з експлуатації дерева (1939 – 1940).
План прибутків з використання водоймищ.
Порядок роботи фінансового бюро дирекції держлісів.
Листування з надлісництвами про кредити.
Бюро лісової продукції
Проекти вирубування, відновлення й охорони лісу в надлісництвах.
Листування з Головною дирекцією держлісів, надлісництвами про обмін, злиття зе-�
мельних ділянок, про фінансово-господарський план.
Персональний відділ
Збірник статей з оглядом організації роботи адміністрації державних лісів (1939).
Звіти надлісництв про роботу (1937 – 1938).
Списки працівників надлісництв (1939).
Секретаріат
Накази, розпорядження Головної дирекції державних лісів з фінансових і організа-�
ційних питань.
Циркуляри Волинської дирекції державних лісів з адміністративно-господарських
питань.
Плани надлісництв, лісових дач.
Карта ділянок, виділених для полювання.
Опис 21
Справ: 2; 1934 р.
Справи про діяльність та здачу в оренду маєтку с. Бистриця Костопольського повіту
дирекції державних лісів.
Опис 22
Справ: 188; 1872 – 1939 рр.
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Господарські плани надлісництв.
Протоколи ревізій господарських планів надлісництв.
Плани вирубування, впорядкування ділянок лісових господарств.
Оцінювальні описи ділянок.
Табелі надлісництв про вік дерев.
Карти, плани, проекти планів, схеми, ескізи земель, лісових
джень.

Ф. 41

ділянок, лісонаса-�

Луцька повітова лікарня, м. Луцьк Волинського воєводства,
1920 – 1939 рр.

Справ: 241; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 241; 1920 – 1939 рр.
Протоколи засідань лікарської комісії.
Книги запису хворих. Книга обліку 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.

Ф. 42

Черевко Юрій, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства, 1931 –
1939 рр.

Справ: 512; 1914 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 512; 1914 – 1939 рр.
Провадження по судових справах.
Свідоцтва про народження, шлюб. Посвідчення, довідки. Купчі на землю.

Ф. 43

2 Луцьке фінансове управління, м. Луцьк Волинського воєводства,
1921 – 1939 рр.

Справ: 15; 1932 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 15; 1932 – 1937 рр.
Розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінансової палати про контр-�
оль діяльності фінансових управлінь, про податки, плани перевірки підприємств та з
інших фінансових, організаційних та господарських питань.
Висновки Волинської фінансової палати про результати діяльності фінансового
управління та збірників податків.
Звіти управління про економічне становище повіту.
Звіти управління про розміри прибуткового податку.
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Листування з Волинською фінансовою палатою, Державним земельним банком про
розмір податків, скарги платників податків та ін.
Списки платників податків.

Ф. 44

Луцька земська лікарня, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 12; 1919, 1921 рр.
Опис 1
Справ: 12: 1919, 1921 рр.
Історії хвороб.

Ф. 45

Луцька повітова команда державної поліції, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2147; 1919 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 2147; 1919 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ і Люблінського воєводського управ-�
ління про ліквідацію політичної поліції (1926).
Циркуляри, накази, розпорядження Головної команди державної поліції та Волин-�
ської воєводської команди державної поліції.
Службові накази Луцької повітової команди держполіції.
Протоколи з’їзду повітових комендантів держполіції Волинського воєводства
(1929).
Протоколи зборів, нарад комендантів постерунків держполіції Луцького повіту.
Ситуаційні рапорти, звіти воєводської та повітової команд держполіції, Луцького
комісаріату, постерунків, агентів відділення слідчого управління.
Зведення, відомості воєводської та повітових команд держполіції, слідчого відді-�
лення про кримінальні злочини.
Звіти про суспільно-політичний і профспілковий рух, про діяльність союзів і това-�
риств на території Луцького повіту.
Конспект Міністерства внутрішніх справ про рух УВО і ОУН в Польщі (1933).
Інформації воєводської та повітової команд державної поліції, постерунків, секції
дефензиви командування 6-ої армії про суспільно-політичний рух, діяльність чле-�
нів ППС, КПП, НРСП, «Стронніцтва народового», «Самопомочі хлопської», Стрі-�
лецького союзу, КПЗУ, КСМЗУ, «Сельроб», «Сельроб-єдності», УСО, УНДО, УТП,
УСДП, УСРП, УВО, ОУН, ВУО, УНПО, ФНЄ, УНАКОР, Української аграрної партії,
«Просвіти», «Рідної хати», «Рідної школи», «Відродження», Союзу вільного козацтва,
«Пласту», УКС, КПЗБ, Союзу волинських німців, «Чеської шкільної матиці», Загаль-�
ноєврейської партії праці, Єврейської робітничої партії, єврейських організацій та ін.
Інформації про діяльність українського робітничого університету в Польщі, організа-�
цію Комітету допомоги українським студентам, про вибори в Український Централь-�
ний Комітет в Польщі, друковані видання, страйки робітників, диверсії в прикордон-�
ній смузі, перевірку жителів повіту, які прийняли польське підданство, про студентів,
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які навчалися за кордоном, колишніх офіцерів армії Петлюри і Врангеля, діяльність
релігійних сект, розшук осіб, злочини, шпигунство, переселенців, нелегальний пере-�
тин кордону, осіб, які ухилялися від військової повинності, про торгівлю жінками та
дітьми в повіті, боротьбу зі спекуляцією.
Повідомлення про диверсійні загони, що діяли в Польщі.
Матеріали про революційні виступи, демонстрації, розстріл першотравневої демон-�
страції (1935) в містечку Колки.
Резолюції Міжнародного конгресу в Женеві про заходи держав проти торгівлі жін-�
ками та дітьми (1931).
Статути «Варшавського клубу офіцерів державної поліції», УНАКОР.
Інструкції щодо організації політичної поліції (1924), для слідчої служби, з охорони
президента під час його перебування в повіті, збереження службової таємниці, бороть-�
би з диверсіями.
Протоколи перевірки постерунків Луцького повіту та журнали їх реєстрації.
Ситуаційні донесення агентів поліції.
Листування з воєводською командою держполіції, Луцьким комісаріатом, постерун-�
ками, Луцьким повітовим староством про діяльність партій, товариств, розвідувальну
діяльність, шпигунство, диверсійні загони, голодовку політв’язнів у Луцькій тюрмі,
конфіскацію друкованих видань, виселення переселенців, розміщення німецьких по-�
селень, видачу характеристик, посвідчень, закордонних паспортів, з кадрових питань,
про дисциплінарні покарання поліцейських, скарги на поліцію. Журнали реєстрації
кореспонденції та телефонограм.
Статистичні відомості та звіти про кримінальні злочини, громадські організації,
секти в повіті, кількісний та національний склад населення сіл Луцького 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 реє-�
страції дисциплінарних покарань. Анкети на службовців поліції. Службові присяги
конфідентів.
Журнали реєстрації розшукуваних, арештованих осіб та тих, які знаходяться під на-�
глядом. Анкети арештованих. Протоколи допитів арештованих.
Характеристики на священиків та осіб, які прийняли польське підданство.
Журнали реєстрації кримінальних злочинів.
Журнали реєстрації протоколів, складених в поліції, секретних справ Луцької пові-�
тової команди.
Книга класифікації постерунків Луцького повіту (1926). Карти розташування райо-�
нів постерунків.
Списки постерунків, населених пунктів, що відносилися до постерунків повіту.
Списки політичних, громадських партій, організацій, союзів, товариств, кооперати-�
вів та їх членів, синагог та єврейських будинків, релігійних сект, німецьких та чеських
колоній, німецьких шкіл, друкованих видань, що видавались в повіті, конфіскованих
українських та німецьких газет і журналів, поштових відділень, маєтків і приватних
підприємств на території Луцького повіту.
Списки поліцейських Луцької повітової команди та постерунків держполіції, служ-�
бовців та агентів відділення слідчого управління, конфідентів, звільнених поліцей-�
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ських. Списки депутатів-українців сейму, православного духовенства, уповноважених
представників СРСР в консульствах Польщі, емігрантів, переселенців, виселених,
осіб, які нелегально перейшли кордон, колишніх офіцерів російської, української ар-�
мій, військ Петлюри, Скоропадського, військовополонених V польської дивізії, які
прийняли радянське підданство, розшукуваних та арештованих осіб, кримінальних
злочинців, осіб, які знаходились під наглядом, осіб, які ухилялись від військової по-�
винності.
Реферати з історії державної поліції Волинського округу (1924).
Заяви громадян про видачу кваліфікаційних посвідчень для отримання закордон-�
них паспортів.

Ф. 46

Волинське воєводське управління Міністерства внутрішніх справ,
м. Луцьк Волинського воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 24236; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
(тт. 1–3)
Справ: 7124; 1921 – 1939 рр.
Президіальний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства громад-�
ських робіт про організацію та функції воєводських управлінь (1929), про складання
статистичних відомостей в державних установах, про ціни на хліб, з фінансових пи-�
тань, з питань будівництва та ін.
Циркуляри, розпорядження Волинського воєводського управління про організа-�
ційний статут староств, складання та затвердження бюджетів, утворення статистично-�
го бюро при воєводському управлінні, листування староств з комендантами державної
поліції, реєстрацію іноземців, будівництво аеродромів на території воєводства, щодо
полювання.
Внутрішні 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 Волинського воєводства (1922, 1929), з’їзду старост Ста-�
ніславського воєводства (1929), з’їзду делегатів сільських гмін Волинського воєводства
(1929).
Протоколи засідань воєводської ради, комісій ради, воєводського відділу.
Протоколи засідань магістратів м. Ровно, м. Корця.
Звіти Волинського воєводського управління про загальне становище Волинського
воєводства (1929, 1930).
Звіт про діяльність воєводського управління (1929 – 1930), воєводського відділу
(1929), статистичного бюро (1930).
Звіти про діяльність Костопольського, Ровенського 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 управління (1930), во-�
єводського інспекторату комунальних кас і гмінних позичково-ощадних кас (1930),
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Віленської дирекції водних шляхів (1930), Львівської окружної дирекції державних за-�
лізниць на території Волинського воєводства (1929 – 1930).
Звіти про ІІІ з’їзд президентів і бурмістрів Волинського воєводства (1924), про з’їзд
працівників самоврядування (1922).
Звіти про перевірку Дубенського (1926, 1928), Ровенського повітових староств
(1926), магістрату м. Ровно (1930).
Протоколи перевірки Любомльського магістрату, гмін Ковельського, Любомль-�
ського повітів.
Звіт Кураторіуму Волинського шкільного округу про стан освіти у Волинському во-�
єводстві (1929 – 1930).
Короткий опис діяльності Волинської дирекції державних лісів (1929).
Звіт конференції рабинів Волині (1923).
Бюджети Ковельського повітового комунального союзу (1929 – 1930), магістрату м.
Луцька, гмін. Звіти про виконання адміністративних бюджетів гмін. Фінансові звіти
повітових комунальних союзів.
Ситуаційні рапорти повітових староств. Інструкція для повітових староств Волин-�
ського воєводства.
Статути товариств, союзів.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством віросповідань і осві-�
ти, Міністерством громадських робіт, Волинським окружним земельним управлінням,
Брестською окружною контрольною палатою, повітовими староствами, повітовими
сеймиками, воєводською командою державної поліції, товариствами про взаємозв’я-�
зок функцій адміністративної влади і державної поліції, про надання польського гро-�
мадянства, підданства, розшук іноземців, які проживали в Польщі, підозрюваних осіб,
про скарги на адміністративну владу, організацію землевпорядних комісій, організа-�
цію та узаконення товариств, про переміщення православної духовної семінарії в м.
Хелм, затвердження статуту союзу рабинів, купівлю земельних ділянок, призначення
і переміщення по службі духовенства, з кадрових питань. Журнали реєстрації корес-�
понденції (1923, 1925).
Статистичні дані про кількісний та національний склад населення повітів Волин-�
ського 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 Волинського воєводства (1928).
Відомості про збитки, завдані Польщі на території Волинського воєводства під час
Першої світової війни.
Штатні розписи Волинського воєводського управління (1925, 1927), Дубенського
повітового комунального союзу (1926), Ровенського магістрату (1923, 1924).
Журнали і картки на службовців воєводського управління. Трудові угоди, кваліфі-�
каційні описи, метричні витяги працівників воєводського управління, повітових ста-�
роств. Книга обліку видачі платні працівникам воєводського управління, повітових
староств (1925). Справи про прийняття та звільнення з роботи, призначення пенсій,
переміщення по службі працівників. Повідомлення про звільнення з роботи праців-�
ників. Дисциплінарні справи. Характеристики на осіб, які влаштовувались на роботу в
державні установи (1925). Заяви громадян про прийняття на роботу.
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Програма екзаменів для службовців. Протоколи атестаційних екзаменів. Свідоцтва
службовців воєводського управління.
Проект номенклатури справ повітових староств (1931).
Книга обліку виданих паспортів, посвідчень та інших документів. Відомості та жур-�
нали обліку видачі закордонних паспортів (1925 – 1927, 1929). 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, староств, магістратів м.
Луцька, м. Ковеля, м. Любомля, м. Ровно, гмінних управлінь Горохівського, Ковель-�
ського, Кременецького повітів, бургомістрів та їх замісників міст Волинського воєвод-�
ства, членів сеймиків Ковельського, Любомльського повітів. Списки підлеглих уста-�
нов 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 по-�
віту по виборах в сейм і сенат (1922), промислових підприємств Ковельського повіту,
початкових шкіл Любомльського повіту (1927), населених пунктів Володимирського
повіту (1924),
Списки прохань, поданих президенту Польщі під час його перебування на Волині
(1929).
Відділ самоврядування
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про репатріацію хворих польських гро-�
мадян з-за кордону, видачу закордонних паспортів іноземцям, затвердження геогра-�
фічних назв, про заробітну плату службовців самоврядних установ.
Циркуляри Волинського воєводського управління про норми заробітної плати,
службові категорії бурмістра та інших службовців міських управлінь, про бюджети ко-�
мунальних союзів.
Розпорядження Волинського воєводського управління про будівництво нових доріг
та осушувальних каналів, зниження цін на сільськогосподарські продукти у зв’язку з
кризою, про вирощування худоби та боротьбу з заразними хворобами, про правила до-�
рожнього руху. Внутрішні розпорядження воєводи з питань діяльності управління та з
кадрових питань.
Протоколи засідань Волинської воєводської ради, воєводського відділу.
Протоколи з’їздів старост Волинського воєводства (1927, 1929, 1930), старост По-�
ліського воєводства (1926), старост Білостоцького воєводства (1929). Протоколи кон-�
ференцій староств Волинського воєводства (1928, 1929).
Протоколи з’їздів начальників повітових відділів та інспекторів самоврядування Во-�
линського воєводства (1921, 1924). Протокол з’їзду бурмістрів, секретарів магістратів,
війтів (1930). Звіти з’їздів президентів міст, бурмістрів і війтів (1929, 1930). Протоколи
з’їздів гмінних інспекторів Волинського воєводства (1929, 1930).
Протоколи засідань Варшавської воєводської ради (1929), Новогрудської воєвод-�
ської ради (1929), Віленської воєводської ради (1931). Статут Білостоцької воєводської
ради (1929).
Протоколи засідань воєводської комісії самоврядування (1927).
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Протоколи засідань комісії з надання допомоги в будівництві шкіл (1921 – 1923),
комісії з перевірки господарства самоврядних союзів (1924), комісії із затвердження
бюджетів (1929), технічної комісії (1929).
Протоколи, витяги з протоколів засідань повітових сеймиків, повітових відділів
сеймиків. Протоколи засідань, витяги з протоколів, контрольні журнали засідань
міських рад, магістратів, гмінних рад.
Рішення та копії рішень магістратів.
Рішення та статути повітових сеймиків, магістрату м. Луцька, гмінних рад про по-�
датки.
Протоколи перевірки магістратів, гмінних управлінь, повітових комунальних кас.
Звіти про перевірку повітових староств, магістратів, Луцького повітового комуналь-�
ного союзу.
Протоколи засідань міських громадсько-господарських комітетів.
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства та адміністративнодержавну діяльність (1929).
Проект і рапорти Волинського воєводи в Президію Ради Міністрів про сільсько-�
господарську кризу на Волині (1929).
Інструкція Міністерства землеробства про допомогу сільському господарству зі
сторони самоврядних органів.
Звіти про роботу відділів Волинського воєводського управління.
Звіт комітету допомоги безробітним (1927 – 1928).
Звіти про діяльність Ковельського староства, повітових сеймиків, повітових відді-�
лів сеймиків, повітових комунальних союзів, магістратів, гмінних рад.
Документи по виборах в повітові сеймики, міські ради, магістрати. Документи про
вибори війтів та їх замісників у гмінах (1923).
Бюджети повітових комунальних союзів, магістратів, гмін. Звіти про виконання
бюджету та фінансові звіти повітових сеймиків, повітових відділів сеймиків, пові-�
тових комунальних союзів, магістратів, гмінних управлінь.
Документи про громадську опіку.
Відомості про господарський стан комунальних союзів сеймиків.
Ситуаційний звіт Володимирського староства (1922).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами, сейми-�
ками, повітовими комунальними союзами, Волинською фінансовою палатою про
організацію сільських громад, вибори в повітові сеймики, переділ общинних земель,
прийняття особами польського підданства, повернення польських сімей з-за кордо-�
ну, облік резервістів, про бюджет, податки, надання позик, санітарний стан населе-�
них пунктів, будівництво шпиталю в м. Любомлі, зміну кордонів населених пунктів,
з кадрових питань.
Документи про виділення кредитів та дозвіл на будівництво в містах Волинського
воєводства. Відомості про будівництво шкіл.
Інструкція для повітових староств про ведення діловодства.
Інструкція для інспекторів гмінного самоврядування.
Донесення староств про наявність війтів і бурмістрів у гмінах (1929).
Документи про видання спеціального журналу «Волинський огляд», присвячено-�
го 10-літтю польської влади (1929 – 1930).
Статистичні дані про кількість єврейських гмін, єврейського населення, рабинів
(1925).
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Документи про утворення нових сіл у Волинському воєводстві.
Перелік нерухомого майна сільських гмін.
Статут повітових ощадних кас.
Відомості про кількість пожеж на Волині.
Журнал обліку православного духовенства Володимирського повіту.
Копії метричних витягів та трудові угоди працівників воєводського управління.
Службові справи бурмістрів.
Скарги, прохання, заяви громадян.
Списки президентів і бурмістрів міст, працівників повітових сеймиків, повіто-�
вих комунальних союзів, гмінних управлінь Волинського воєводства, працівників
міських рад і магістратів Володимирського староства, вчителів Луцької української
гімназії. Списки підприємств комунальних союзів, промислових підприємств, дру-�
карень, 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 Волинсько-�
го воєводства.
Список печаток установ Волинського воєводства та відтиски печаток.
Перелік цін на продукти першої необхідності.
Адміністративний відділ
Постанова Ради Міністрів Польщі про реорганізацію державної адміністрації
(1924).
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про введення організаційного стату-�
ту відділів Міністерства внутрішніх справ (1923), щодо статуту державної цивільної
служби (1926), про реорганізацію окружних дирекцій громадських робіт (1926) та ін.
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства вій-�
ськових справ, Міністерства закордонних справ, Волинського воєводського управ-�
ління про надання чи позбавлення польського громадянства, репатріацію хворих
польських підданих з-за кордону та виселення хворих іноземців з Польщі, з питань
еміграції, про видачу закордонних паспортів та посвідчень особи, про допризовни-�
ків, порядок звільнення від військової повинності, з фінансово-адміністративних,
господарських, кадрових та судових питань.
Внутрішні розпорядження Волинського воєводи з адміністративно-організацій-�
них, господарських та кадрових питань.
Службові розпорядження начальника адміністративного відділу.
Рішення воєводського управління про встановлення цін на паливні лісоматеріали.
Організаційний статут Міністерства внутрішніх справ.
Протоколи з’їзду начальників повітових відділів самоврядування Волинського во-�
єводства. (1924).
Протоколи з’їздів повітових староств Варшавського, Поліського воєводств
(1930).
Протоколи зборів начальників установ І інстанції в повітах.
Протоколи засідань воєводської та повітових комісій по боротьбі з алкоголізмом.
Циркуляр Волинського духовного консистора про реєстрацію метричних актів.
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства і діяльність держав-�
ної адміністрації (1929).
Протоколи перевірок Луцького магістрату (1929), повітових староств. Звіти про пе-�
ревірку діяльності Ровенського староства (1925 – 1926).
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Звіти про роботу комісії з надання позик на будівництво.
Звіт промислового відділу Волинського воєводського управління (1928).
Звіти гмін про наявність промислових підприємств (1927).
Звіт про роботу Союзу пожежних команд Волинського воєводства (1928).
Документи про вибори в сейм і сенат (1930).
Документи про вибори рабинів у єврейських гмінах (1930).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Українським Центральним Коміте-�
том в Польщі, повітовими староствами, Волинським окружним земельним управлін-�
ням про репатріацію польських громадян з Росії, про надання чи позбавлення поль-�
ського громадянства, про підтвердження польського громадянства, збір коштів для
українських емігрантів, видачу посвідчень особи, закордонних паспортів, дозвіл зміни
прізвища громадянам, про воєнно-польові суди, розшук офіцерів російської армії, про
розшук осіб, які ухилялися від військової служби, дозвіл на продаж спиртних напоїв,
про зміну кордонів Ковельського повіту, утворення нових сільських громад і церковних
парафій, з питань контролю кінофільмів. Журнал реєстрації кореспонденції (1924).
Статистичні дані про кількість населених пунктів, господарств, кількість жителів та
їх національність по повітах воєводства, про релігійні товариства і костьоли, кількість
службовців Волинського воєводського управління. Відомості та списки відновлених
міст.
Інструкція для повітових інспекторів гмінного самоврядування.
Інструкція про доставку товарів військам та укладання договорів.
Документи про реєстрацію промислових підприємств. Анкети про стан комуналь-�
них підприємств Волинського воєводства (1929).
Місячні звіти Володимирського, Дубенського та Любомльського староств про роз-�
гляд кримінально-адміністративних справ.
Повідомлення повітових лікарів про кількість захворювань і смертність в інфекцій-�
них лікарнях Волинського воєводства.
Список православних парафій та журнал обліку православних священиків Волин-�
ського воєводства. Реєстраційні листи на православні церкви Горохівського повіту.
Донесення староств про відкриття нових поштових відділень, про визнання сект,
про складання метричних книг релігійних сект, про розшук офіцерів російської армії.
Протоколи з’їздів євангельських християн-баптистів.
Статут товариства фізичного виховання «Ютжня» (1928).
Відомості повітових староств про кількість виданих закордонних паспортів на право
виїзду в Росію. Справи про надання особам польського громадянства. Документи про
позбавлення жителів польського громадянства. Метричні витяги та заяви громадян
про отримання громадянства, видачу дублікатів втрачених документів, дозвіл на право
проживання в Польщі.
Документи про дозвіл жителям Волині на зміну прізвища. Документи про присво-�
єння прізвищ дітям, в яких не було батьків (1927 – 1928).
Списки працівників Волинського воєводського управління, повітових староств, Го-�
рохівського повітового сеймика, членів повітових відділів, магістратів, гмінних управ-�
лінь; працівників дирекції громадських робіт, Волинської дирекції державних лісів,
комісарів та підкомісарів охорони лісів, співробітників відділів еміграційного синди-�
кату; осіб, які мали закордонні паспорти та дозвіл на проживання в Польщі, осіб, які
отримали посвідчення особи і довідки про польське громадянство; рабинів і підраби-�
нів, призовників, виселених осіб, осадників. Списки та анкетні дані жителів м. Луцька
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(1930 – 1935). Списки друкарень у воєводстві, пекарень Кременецького і Ровенського
повітів, млинів Горохівського повіту, православних і католицьких парафій.
Списки стародавніх пам’яток Волинського воєводства.
Заяви громадян про прийом на роботу.
Бюджетно-господарський відділ
Циркуляр, розпорядження Міністерства внутрішніх справ про протидію нелегаль-�
ному ґуральництву, організацію ощадних комунальних кас (1927), порядок надання
медичної допомоги, підвищення податків від залізничних вантажів, про бюджети, бу-�
дівництво та з ін. фінансових питань.
Циркуляри, розпорядження Волинського воєводського управління про сплату ко-�
мунальних податків, контроль над державними прибутками, страхування приватних
підприємств, про службові інструкції староств, сеймикові 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 во-�
єводства.
Протоколи проведення ревізій по гмінах Волинського воєводства.
Протокол конференції про стан залізниць на Волині (1923).
Інструкція про складання міських бюджетів.
Бюджети повітових сеймиків, гмін, повітових комунальних союзів, магістратів,
гмін, повітових рад громадської опіки, державних лікарень та інших установ Волин-�
ського воєводства.
Звіти, відомості про виконання бюджету, фінансові звіти Волинського воєводсько-�
го управління (1921), повітових сеймиків, повітових комунальних союзів, магістратів,
гмін, установ та організацій воєводства.
Відомості про податки, зібрані магістратами воєводства, про кошти, затрачені на
репатріантів (1922 – 1923).
Відомості повітових староств про ціни на м’ясо та м’ясні продукти.
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 староствами, повітовими відді-�
лами сеймиків, Волинською фінансовою палатою про податки, статути, організацію
міських комісій по податках, виділення кредитів, порядок надання медичної допомо-�
ги, відкриття базарів та ярмарків, про конфісковану зброю, боротьбу з марнотратством
та з інших фінансових питань. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції (1926).
Звіти староств про заходи щодо боротьби з марнотратством.
Звіти про стан промислів Познанського і Поліського воєводств (1928). Звіти Лю-�
блінської торгово-промислової палати про господарський стан в окрузі (1929 – 1930).
Піврічна статистична відомість про цивільні автомашини та велосипеди (1930).
Баланси і статистичні зведення державного земельного банку (1929).
Відомості про зарплату працівників відділів громадського здоров’я воєводського
управління та повітових староств.
Заяви власників торгових фірм про видачу патентів. Заяви православного духовен-�
ства про видачу грошової допомоги.
Списки працівників Волинського воєводського управління, повітових староств,
гмінних управлінь Дубенського повіту, іменний список співробітників магістрату м.
Кременця.
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Відділ землеробства і ветеринарії
Директивний лист, розпорядження Міністерства земельних реформ про парцеля-�
цію землі, розподіл кредитів.
Розпорядження Волинського воєводського управління про боротьбу із заразними
захворюваннями тварин і нелегальним забоєм худоби, про умови здачі худоби на за-�
готівельні пункти.
Циркуляри, розпорядження Волинського окружного земельного управління.
Постанови Волинського воєводи про право власності на землю.
Статути, протоколи засідань повітових земельних комісій.
Інструкція Міністерства землеробства про порядок видачі землі військовим осад-�
никам.
Звіти про роботу відділу (1923).
Листування з Міністерством землеробства і державних маєтків, Міністерством гро-�
мадських робіт, Волинською дирекцією державних лісів, повітовими староствами,
Луцькою курією-біскупією, духовними особами про користування державною зем-�
лею, організацію класифікаційно-оцінювальної комісії для перевірки земельних ді-�
лянок, облік державних маєтків і гідротехнічних споруд, оренду земельних ділянок,
введення податків на землю, про організацію сільськогосподарських шкіл та їх викла-�
дацький склад, про церковні землі, утворення нових парафій, передачу землі костьо-�
лам, заготівлю фуражу, про шкідників рослин, боротьбу з заразними хворобами тва-�
рин, наявність ветеринарних лікарів у повітах, виставку тварин. Журнали реєстрації
кореспонденції.
Інформації староств про обмір землі і стягнення податків за землю.
Документи щодо проведення парцеляції та комасації землі.
Дані про кількість землі осадників у Ковельському повіті. Анкетні дані про майно-�
вий стан осадників Кременецького повіту.
Відомості про кількість нерухомого майна в гмінах Волинського воєводства
(1923). Відомості повітових відділів про хід робіт з обкладання податком нерухомого
майна.
Статистичні дані повітових староств і Головного статистичного управління про по-�
сіви та збір урожаю (1921), про кількість непридатних земель в гмінах. Відомості про
кількість худоби в повітах Волинського воєводства.
Звіти ветеринарних комісій про захворювання тварин. Відомості повітових староств
про заразні захворювання тварин та боротьбу з ними.
Трудові угоди ветеринарних працівників. Книга обліку видачі платні службовцям
відділу (1924).
Справи про врегулювання права власності на землю, купівлю земельних ділянок.
Договори з громадянами воєводства на оренду державних земельних ділянок.
Реєстраційні картки осадників.
Перелік земельних управлінь воєводств та повітів Польщі (1929).
Плани земельних ділянок.
Списки ветеринарних працівників і фельдшерів у староствах воєводства, воєнних
осадників Луцького повіту, власників маєтків Володимирського повіту, власників ве-�
ликих земельних ділянок Луцького повіту. Списки державних маєтків та лісових ді-�
лянок, які перевищували 50 га, церковних земельних ділянок та будинків у повітах,
нерухомого майна, повітів Волинського воєводства.
Відділ громадського здоров’я
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Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Міністерства громадського здоров’я
про організацію закритих дитячих лікувальних закладів, курсів підвищення кваліфі-�
кації лікарів, про виробництво і контроль за медикаментами, порядок прийому на ро-�
боту в аптеки кваліфікованих працівників, проведення щеплень, вимоги до власників
продуктових магазинів та ін.
Циркуляри, розпорядження Міністерства громадського здоров’я, Волинського во-�
єводського управління про боротьбу з епідеміями, про нагляд за лікарською практи-�
кою, про аптечні склади та ін.
Протоколи засідань Волинської воєводської ради, воєводського відділу.
Рішення, витяги з протоколів засідань повітових сеймиків про обов’язки повітових
лікарів.
Документи з’їздів повітових лікарів.
Протоколи засідань повітових відділів про централізацію опікунських закладів.
Інструкція Міністерства громадського здоров’я про правила роботи в лікувальних
закладах. Перелік найважливіших сфер діяльності санітарної адміністрації.
Звіт про роботу відділу громадського здоров’я (1927).
Відомості, звіти воєводських управлінь, повітових староств, повітових лікарів про
рух хворих, інфекційні захворювання та смертність, боротьбу з туберкульозом, вене-�
ричними захворюваннями, проведені щеплення, про роботу лікарів та медичних за-�
кладів, особовий склад лікарень, санітарний стан повітів і міст Волинського воєвод-�
ства.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством громадського здо-�
ров’я, повітовими староствами про надання медичної допомоги державним службов-�
цям, боротьбу з венеричними хворобами, про вартість лікування, дозвіл медпраців-�
никам на проходження практики, відкриття в м. Ковелі лікарні, відкриття аптек, з
кадрових питань.
Донесення староств про наявність громадських організацій для боротьби з алкого-�
лізмом.
Статистичні звіти про кількість інфекційних захворювань і смертність у повітах Во-�
линського воєводства та воєводствах Польщі.
Офіційний бюлетень Міністерства громадського здоров’я (1923).
Відомості Ровенського магістрату про результати аналізу води.
Бюджети повітових комунальних союзів (1928 – 1929).
Дозволи на відкриття аптек, експлуатацію нових кладовищ.
Інструкція Міністерства громадського здоров’я для повітових санітарних нагляда-�
чів.
Статути єврейських повітових лікарень.
Книги та брошури з медицини.
Особові справи, реєстраційні картки, анкетні дані медпрацівників Волинського
воєводства. Особові рахунки співробітників відділу громадського здоров’я. Облікові
картки фармацевтів. Реєстраційні картки власників аптекарських складів повітів.
Списки лікарів, фельдшерів, акушерок, працівників аптек Волинського воєводства,
лікарів Львівського і Поліського воєводств, дітей Острозького та Устилузького при-�
тулків, вихованців ремісничої школи у м. Володимирі, службовців та членів їх сімей,
які мали право на медичну допомогу за рахунок держави, осіб, які отримали щеплення
від віспи. Список медичних закладів і лазень Волинського воєводства, аптек Луцького
повіту, опікунських установ Ковельського повіту.
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Заяви лікарів про дозвіл на приватну практику. Заяви громадян про видачу довідок
про стан здоров’я. Скарги громадян на лікарів.
Відділ праці і громадської опіки
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Міністерства громадського здоров’я.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства праці і громадської
опіки, Волинського воєводського управління про опіку над дітьми, молоддю, репа-�
тріантами, реорганізацію опікунських закладів, про допомогу польському товариству
Червоного Хреста, боротьбу з туберкульозом, висилання хворих іноземців.
Рішення Вищого адміністративного трибуналу в Варшаві про призначення пенсії
інвалідам війни (1929). Рішення Волинського воєводського управління про страхуван-�
ня.
Протоколи з’їзду староств воєводства (1922). Документи з’їзду старост і начальників
земельних відділів із сільськогосподарських питань (1929).
Протоколи засідань комісії опіки над дітьми та інвалідної комісії при Волинському
воєводському управлінні.
Статути і регламенти опікунських закладів Волинського воєводства. Статути про за-�
безпечення працівників комунальних союзів пенсією.
Ситуаційні рапорти староств про стан опікунських закладів (1922). Інформації ста-�
роств про діяльність інвалідних організацій.
Донесення повітових староств і магістратів про медичний нагляд в школах, про опі-�
ку над бідними сім’ями.
Повідомлення повітових відділів про контроль діяльності опікунських закладів Во-�
линського воєводства.
Документи про організацію, звіти про діяльність опікунських закладів воєводства.
Звіти про роботу відділу праці і громадської опіки.
Звіти і рапорти біржі праці про кількість безробітних на території Волині. Рапорти з
ринку праці про забезпечення безробітних роботою.
Звіти про роботу літніх шкільних таборів.
Листування з Міністерством праці і громадської опіки, Міністерством земельних
реформ, повітовими староствами, повітовими сеймиками про виділення коштів на
утримання опікунських закладів, про реєстрацію інвалідів, призначення допомоги ін-�
валідам, непрацездатним громадянам, голодуючим жителям, службовцям, про репа-�
тріацію громадян та виділення їм допомоги, діяльність санітарних комісій опіки над
дітьми, організацію кас взаємодопомоги, про притулок для дітей-сиріт в м. Кременці,
переведення дітей в дитячі будинки за місцем проживання, розшук батьків дітей, які
перебували в опікунських закладах, про регулювання річки Сапалаївки в м. Луцьку.
Журнал вхідної кореспонденції (1939).
Фінансові документи опікунських закладів.
Статистичні дані про кількість опікунських закладів, кількість їх мешканців та
смертність серед них.
Відомості повітових староств про кількість репатріантів у повітах.
Анкети санітарного стану міст і містечок Волині (1927).
Звіти підприємців про стан підприємств (1925).
Статут про забезпечення військових інвалідів та їх сімей.
Листи обліку військових інвалідів та їх сімей. Особові справи інвалідів. Анкети вій-�
ськових інвалідів Ковельського повіту.
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Списки працівників відділу праці і громадської опіки; керівників, вихователів,
пенсіонерів, дітей опікунських закладів; сиріт, лікарів воєводства, емігрантів. Книга
обліку та списки опікунських закладів воєводства. Списки промислових підприємств
воєводства.
Заяви громадян про виплату пенсій, матеріальної допомоги, страховок, про влашту-�
вання на роботу.
Промисловий відділ
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управ-�
ління про графік роботи базарів та ярмарків, про ціни на продовольчі товари.
Статут про податки від промислу.
Звіти про роботу промислового відділу.
Звіти про стан промисловості у Волинському воєводстві (1924), Лодзинському воє-�
водстві (1926, 1927), Поморському воєводстві (1928).
Донесення повітових староств про ціни на зерно, хліб і борошно, про кількість хліб-�
них 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 продовження терміну дії промислових свідоцтв на роботу заводів, фабрик,
електростанцій, 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 сві-�
доцтв.
Списки власників водяних млинів у Дубенському і Луцькому повітах, ремісників
воєводства. Списки державних млинів, пекарень, приватних майстерень воєводства,
водяних млинів і рибних господарств Луцького повіту.
Відділ продовольчого постачання
Інструкція про продовольче постачання міст.
Інформації повітових староств про встановлення цін на м’ясо (1931).
Прейскурант ринкових цін на продукти харчування і палива на території Волин-�
ського воєводства (1928 – 1929).
Список цін на продукти харчування в Поморському, Поліському та інших воєвод-�
ствах.
Список млинів на території Волинського воєводства.
Дирекція громадських робіт
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства громад-�
ських робіт, Міністерства фінансів, Волинського воєводського управління про з’їзд
воєвод, будівництво нових телефонних і телеграфних ліній, охорону річок, про прави-�
ла видачі довідок польським громадянам, які працювали за кордоном, продаж майна
російських громадян та ін.
Інструкції Міністерства громадських робіт про проведення меліоративних робіт.
Рішення дирекції громадських робіт про проведення дорожніх робіт, затвердження
проектів доріг.
Протоколи засідань аукціонних комісій у м. Луцьку.
115

Протоколи засідань магістрату м. Ровно про будівництво.
Звіти про діяльність водного і будівельного підвідділів.
Відомості повітових дорожніх управлінь про стан доріг.
Листування з повітовими староствами, повітовими сеймиками, Луцьким магістра-�
том про будівництво будинків у містах, кінотеатру в м. Луцьку, дороги Луцьк–Торчин,
про стан доріг і мостів на кордоні, стан лікарень в м. Луцьку, про дозвіл на будівництво
млинів.
Документи про будівництво та ремонт мостів і доріг. Звіти про роботу дорожніх ро-�
бітників (1929).
Документи про перебудову вулиць м. Луцька.
Документи про складання топографічних карт східного кордону Польщі.
Проект осушування боліт на території маєтків Ковельського повіту (1929).
Плани і проекти будівель, доріг, мостів.
Справи громадян про отримання водійських прав.
Списки службовців воєводства, Волинської окружної дирекції громадських робіт,
інженерів і техніків Волині, працівників повітових дорожніх управлінь, власників во-�
дяних млинів. Список меліоративних каналів Дубенського повіту, річок і меліоратив-�
них каналів Ровенського повіту, які потребували очисних робіт; доріг і мостів, побу-�
дованих в 1930 р. 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.
Опис 2
Справ: 1170; 1922 – 1939 рр.
Загальний відділ
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управління
про роботу воєводських рад, зміну організаційного статуту воєводського управління,
організацію бюджетно-фінансових підвідділів у воєводських управліннях, організацію
державної будівельної служби, охорону службової таємниці, обмеження бюджету ко-�
мунальних союзів, приєднання Сарненського повіту до Волинського воєводства, про
канцелярські правила роботи для староств, з’їзд повітових лікарів, облік ветеринарних
лікарів, контроль за вивезенням м’яса за кордон, охорону церковних лісів, позбавлен-�
ня польського підданства осіб, які вступили в шлюб з турецькими підданими, емігра-�
цію в Палестину, з кадрових питань.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про облік видачі закордонних пас-�
портів, протидію нелегальному ґуральництву, з питань санітарії, освіти, з організацій-�
них та господарських питань.
Розпорядження та інструкції Волинського воєводського управління з адміністра-�
тивно-організаційних питань. Внутрішні розпорядження воєводи з питань діяльності
управління та з кадрових питань.
Рішення воєводи про стягнення податків за страхування підприємств.
Протоколи засідань воєводської ради (1931), воєводського відділу (1931).
Протоколи засідань комісії по освіті (1931), технічної комісії (1931) воєводської
ради.
Протоколи конференцій та з’їздів старост Волинського воєводства (1931, 1932), ста-�
рост інших воєводств (1931, 1932).
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Протоколи засідань повітових сеймиків, повітових відділів сеймиків, Луцької, Ро-�
венської міських рад, магістрату м. Луцька, гмінних рад.
Протоколи зборів начальників установ І інстанції (1931, 1932).
Організаційні статути Міністерства внутрішніх справ, Волинського та Варшавсько-�
го воєводських управлінь.
Звіт Волинського воєводського управління про загальне становище воєводства, про
адміністративно-державну діяльність (1931, 1932), про фінансово-господарську діяль-�
ність (1932 – 1934).
Звіт Люблінської торгово-промислової палати про господарський стан в окрузі
(1931).
Звіти про діяльність повітових комунальних ощадних кас.
Рапорти начальника бюджетно-господарського відділу управління про перевірку
староств Волинського воєводства.
Бюджети, попередні бюджетні кошториси повітових комунальних союзів, магістра-�
тів, гмін. Звіти про виконання бюджету, фінансові звіти повітових сеймиків, повітових
комунальних союзів, магістратів, міських та сільських гмін.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про при-�
йняття жителями Волині польського громадянства, про кредити, з кадрових питань.
Донесення староств про ведення діловодства.
Статистичні відомості про кількість та рух службовців державних установ Міністер-�
ства внутрішніх справ.
Штатні розписи установ Міністерства внутрішніх справ.
Проект заснування кооперативів у Волинському воєводстві (1932).
Проекти зміни кордонів повітів та назв населених пунктів Волинського воєводства
(1932). Рапорт Любомльського повітового старости про зміну кордонів повіту і гмін.
Документи публікацій «Волинської воєводської газети» (1932).
Відомості про приватні журнали та видання (1932).
Справи про надання особам польського громадянства.
Кваліфікаційні листи на працівників староств. Анкетні дані співробітників гмінних
управлінь. Журнал обліку виданих характеристик службовцям воєводства. Характе-�
ристики на осіб, які влаштовувались на роботу в державні установи. Трудові угоди. До-�
кументи про нагородження службовців.
Списки працівників воєводського управління, державних установ Міністерства
внутрішніх справ; артистів Луцького театру; осіб православного духовенства, які отри-�
мали дотації; мешканців королівського замку президента Польщі І. Мосьціцького у
Варшаві.
Відділ самоврядування
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управ-�
ління про порядок виборів у міські ради (1934), про примірний статут службових шта-�
тів комунальних союзів, про удосконалення кваліфікації службовців.
Протоколи з’їздів старост Волинського воєводства (1932), старост, інспекторів гмін-�
них управлінь інших воєводств.
Протоколи та витяги з протоколів засідань Костопольського повітового сеймика,
магістрату м. Луцька, гмінних рад Любомльського та Ровенського повітів.
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства і державно-адміні-�
стративну діяльність (1931,1932).
Документи про проведення перевірок магістратів.
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Бюджети повітових комунальних союзів, магістратів, гмін. Звіти про виконання
бюджетів, фінансові звіти повітових сеймиків, повітових комунальних союзів, магі-�
стратів, гмін.
Звіти про діяльність опікунських закладів Луцького повіту.
Листування з повітовими староствами про податки.
Статути комунальних ощадних кас.
Оголошення про поділ Володимирського і Костопольського повітів на виборчі діль-�
ниці під час виборів у сейм в 1938 р.
Документи про зміну кордонів м. Ковеля (1932).
Списки працівників повітових комунальних союзів, магістратів, гмінних управ-�
лінь Волинського воєводства, осіб православного духовенства, які отримали дотації.
Списки гмін Волинського воєводства із зазначенням поштових відділень, підприємств
Луцького комунального союзу, церковних будівель Ковельського повіту.
Адміністративний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєвод-�
ського управління про видачу паспортів, позбавлення польського громадянства, про
спадкове нерухоме майно іноземців у прикордонній смузі, порядок ведення записів
актів громадянського стану і метричних книг для євреїв, про кредитування комуналь-�
них союзів, з інших адміністративних та господарських питань.
Рішення Волинського воєводського управління про присвоєння прізвищ дітям не-�
відомих батьків, зміну прізвищ громадян.
Рішення воєводської комісії про призначення штрафів за порушення порядку жи-�
телями Волині.
Протокол з’їзду інспекторів гмінних управлінь (1932).
Рапорти староств про роботу комісій по відбудові господарств.
Документи перевірки повітових староств.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами, відділом
землеробства про повернення емігрантів-українців у Польщу, надання чи позбавлення
польського громадянства жителів Волинського воєводства, видачу метричних витягів
колишнім громадянам Волині, які проживали за кордоном, реєстрацію дітей невідо-�
мих батьків, про контроль над проведенням парцеляції землі, видачу ремісничих сві-�
доцтв.
Документи (рішення воєводи, акти, заяви) про надання жителям Волині польсько-�
го громадянства.
Документи про проведення перепису населення у воєводстві (1931 – 1932). Списки
округів для проведення перепису населення.
Донесення староств про демографічну статистику, про надання концесій жителям
воєводства.
Відомості про податки, ринкові ціни на пшеницю і жито.
Витяг з цивільного кодексу.
Статут, протоколи засідань товариства польського театру на Волині. Відомості про
бюджет театру.
Протоколи нарад власників кінотеатрів воєводства.
Статистичні відомості повітових староств про кількість знищених будинків під час
воєнних дій та відомості про будівництво нових будівель.
Списки промислових підприємств, земельних маєтків, парафій і церков.
Військовий відділ
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Документи про роботу комісії по призову в армію.
Листування зі штабом корпусу в м. Любліні і повітовими староствами про звільнен-�
ня військових зі служби, про навчання резервістів.
Списки офіцерів запасу, призваних на перепідготовку (1932, 1933). Алфавітний спи-�
сок допризовників (1931).
Відділ громадського здоров’я
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про лікування в громадських лікар-�
нях.
Звіти Ровенського повітового староства і магістрату м. Ровно про діяльність опікун-�
ських закладів та про смертність у цих закладах (1930 – 1931).
Звіти лікарень про рух хворих.
Звіти про роботу повітових лікарів.
Відомості повітових лікарів воєводства про кількість інфекційних захворювань в
повітах (1931).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про про-�
ведення санітарної перевірки в опікунських закладах.
Карти поділу повітів на медичні округи.
Списки військових інвалідів, які пройшли медкомісію.
Відділ праці і громадської опіки
Циркуляри, розпорядження Міністерства праці і громадської опіки про видачу до-�
помоги військовим інвалідам.
Розпорядження, інструкції Міністерства внутрішніх справ про боротьбу з безробіт-�
тям.
Постанови Вищого адміністративного трибуналу про матеріальне забезпечення ін-�
валідів.
Протоколи засідань інвалідної комісії при Волинському воєводському управлінні
(1932).
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства і державно-адміні-�
стративну діяльність (1931).
Звіти, статистичні дані про діяльність опікунських закладів воєводства.
Щотижневі рапорти біржі праці про кількість безробітних у повітах (1931).
Листування з Міністерством праці і громадської опіки, повітовими староствами,
повітовими відділами сеймиків про виділення матеріальної допомоги безробітним та
на будівництво і утримання літніх дитячих таборів.
Документи про розшук зниклих дітей і громадян Волинського воєводства.
Фінансовий звіт магістрату м. Ковеля (1932).
Відомості, списки про загиблих під час війни.
Списки працюючих іноземців. Список опікунських закладів Волинського воєвод-�
ства.
Заяви громадян про прийняття на роботу, виплату пенсій, матеріальної допомоги.
Дирекція громадських робіт
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ про виділення коштів
на будівельні матеріали, про пільги при оподаткуванні приватного будівництва, про
призначення премій за виявлення зловживань та ін.
Доповідна записка воєводи Міністерству внутрішніх справ про реорганізацію ди-�
рекції громадських робіт (1932).
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Звіти повітових дорожніх управлінь про ведення господарства (1932). Звіти про ви-�
конання дорожніх робіт по повітах, про побудовані мости і дороги. Відомості про кіль-�
кість затрачених коштів на будівництво доріг і мостів у воєводстві.
Звіти про меліоративні роботи.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами, Кураторі-�
умом Волинського шкільного округу, Волинським краєзнавчим товариством про залу-�
чення безробітних на роботах, регулювання річки Луги, організацію курсів для дорож-�
ніх наглядачів, будівництво шкіл, знахідку останків мамонта в с. Горники Дубенського
повіту. Журнали реєстрації кореспонденції (1931, 1932).
Звіт про діяльність Волинського музею (1931).
Опис кордонів Луцького повіту і гмін.
Проект регулювання річки Стир і її притоки Сапалаївки. Таблиця середньодобового
рівня річки Стир. Документи про регулювання річки Турії.
Плани і креслення мостів і доріг Волинського воєводства (1932).
Договори про оренду земельних ділянок.
Справи громадян про отримання водійських прав.
Трудові угоди працівників дирекції громадських робіт. Списки службовців дирекції
громадських робіт Волинського воєводського управління.
Списки забруднених річок і каналів у Луцькому повіті.
Опис 3
Справ: 396; 1921 – 1939 рр.
Загальний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєвод-�
ського управління про зміну організаційного статуту воєводського управління, про за-�
сади карно-адміністративної політики, організацію дисциплінарної комісії, інструк-�
цію повітової інспекції, організацію в староствах будівельних відділів, додаткові по-�
сади в староствах, навчання службовців, прийняття польського підданства іноземця-�
ми, про записи змін в реєстрах актів цивільного стану, про кредити та бюджети союзів
самоврядування, додаткові кошти для вчителів, про гербовий збір, видачу офіцерам
Польщі офіцерських патентів та ін.
Розпорядження Міністерства промисловості і торгівлі з кадрових питань.
Внутрішні розпорядження воєводи з питань діяльності управління та з кадрових пи-�
тань.
Приписи воєводи про діловодство в державних установах Волині (1933).
Протокол засідання Волинської воєводської ради (1933).
Протоколи інспекційних конференцій повітових староств.
Протоколи зборів керівників державних установ Волині (1933).
Протокол перевірки Луцького староства. Звіти інспекторів Волинського воєводства
про перевірку магістратів м. Луцька, м. Ровно (1933).
Протоколи перевірки гмінних управлінь. Звіти повітових староств про перевір-�
ки.
Проект інструкції для солтисів.
Документи про надання жителям Волині польського громадянства. Справи про
прийняття польського підданства.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про терито-�
ріальний поділ громадських судів, введення нових правил діловодства в комунальних
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союзах, прийняття чи позбавлення жителів Волині польського громадянства, розпо-�
всюдження поетичних творів Міцкевича.
Звіт Волинського воєводи про суспільно-політичне і господарське становище воє-�
водства та діяльність державної адміністрації (1933).
Документи про організацію та роботу установ Волинського воєводства.
Адміністративний бюджет Волинського воєводського управління (1933 – 1934).
Бюджети гмін (1933 – 1934). Звіти про виконання бюджетів, фінансові звіти повітових
союзів самоврядування, магістратів.
Цінники на продукцію промислових фірм Польщі.
Штатний розпис магістрату м. Ровно (1933).
Характеристики на осіб, які влаштовувались на роботу в державні установи Волині.
Трудові угоди. Заяви громадян про прийняття на роботу.
Іменний список службовців та техперсоналу Волинського воєводського управління.
Списки працівників повітових староств, магістратів м. Луцька, м. Ровно, службовців
державних установ. Список книг бібліотеки Волинського воєводства, газет і журналів,
що надходили в державні установи Волині.
Відділ самоврядування
Протокол засідання воєводської фінансової комісії (1933).
Протоколи, виписки з протоколів засідань повітових сеймиків, засідань гмінних
управлінь Волинського воєводства (1933).
Протокол з’їзду бурмістрів, війтів Дубенського повіту (1933).
Протоколи засідань повітових комісій із затвердження ринкових цін.
Протокол конференції староств Віленського воєводства (1933).
Звіт про становище Волинського воєводства (1933).
Документи перевірки воєводського управління.
Документи про зміни кордонів Волинського воєводства.
Звіти про діяльність Дубенського повітового сеймика (1933), гміни м. Луцька
(1933).
Фінансовий статут Дубенського сеймика (1933).
Бюджети повітових сеймиків, повітових відділів, повітових комунальних союзів,
гмін. Бюджетні витрати Волинського воєводського управління. Звіти про виконання
бюджетів, фінансові звіти повітових комунальних союзів, повітових союзів самовря-�
дування, гмін.
Донесення повітових староств про діяльність кооперативних організацій.
Адміністративний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів,
Волинського воєводського управління про порядок перевірки державних установ, про
адміністративні покарання, про збір лісового податку, з інших адміністративно-орга-�
нізаційних та господарських питань.
Протокол засідання воєводської ради (1938).
Протокол секретного засідання військового відділу (1933).
Рішення воєводи, заяви жителів Волині про надання чи підтвердження польського
громадянства. Документи про позбавлення польського громадянства.
Річний звіт промислового відділу (1931).
Звіти староств про збір лісового податку.
Звіт Келецького воєводи про загальне становище воєводства.
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції (1933).
121

Проект розташування православних парафій в Луцькому повіті.
Зведення про ринкові ціни на предмети першої необхідності по Волинському воє-�
водству (1933).
Документи про присвоєння прізвищ дітям невідомих батьків. Справи про зміну
прізвищ громадян.
Списки жителів Волині, які отримали польське громадянство (1933).
Відділ землеробства
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про
проведення парцеляції державної землі, про зайнятість безробітних.
Протоколи засідань повітових комітетів з розподілу землі про передачу державної
землі у власність селянам.
Звіти, фінансові звіти повітових бюро у фінансово-земельних справах Волинського
воєводства (1933).
Інформації староств про роботу молочарень і маслозаводів на Волині (1933).
План проведення земельних робіт.
Документи по виборах в гмінні ради (1933).
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, повітовими старо-�
ствами про проведення парцеляції, об’єднання земельних ділянок, про нелегальний
вивіз птиці за кордон.
Справи про встановлення права власності на землю, про проведення парцеляції,
комасації землі.
Звіти воєводського управління, повітових ветеринарних лікарів про боротьбу із за-�
разними хворобами тварин.
Документи про надання землі воєнним осадникам.
Книга перепису державного нерухомого майна, орендованих та вільних земельних
ділянок Здолбунівського і Сарненського повітів (1933).
Повідомлення Головного статистичного управління про ціни на продукти сільсько-�
го господарства.
Плани та описи лісових ділянок.
Анкетні дані власників лісів.
Списки громадян, які мали державні земельні ділянки.
Заяви громадян про придбання землі.
Військовий відділ
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про зміну
системи обліку коней, про перевірку коней.
Відділ праці, опіки та здоров’я
Циркуляри, циркулярні листи Міністерства громадської опіки про забезпечення лі-�
кування та протезування інвалідів, про перевірку справ інвалідів.
Протоколи засідань інвалідної комісії при Волинському воєводському управлінні
про встановлення громадянам групи інвалідності.
Постанови Вищого адміністративного трибуналу про неправильні рішення інвалід-�
ної комісії.
Повідомлення повітових староств про надання роботи іноземцям, які не мали поль-�
ського громадянства.
Листування з Міністерством праці та громадської опіки, повітовим відділом Луць-�
кого сеймика про видачу матеріальної допомоги безробітним, про скарги громадян у
Вищий адміністративний трибунал.
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Звіт про кількість дітей та стариків, які перебували в опікунських будинках Волині.
Статистичні дані про кількість інвалідів, які проходили інвалідну комісію.
Реєстраційні листи військових інвалідів.
Заяви інвалідів війни про призначення одноразової допомоги.
Комунікаційно-будівельний відділ
Розпорядження Міністерства комунікацій про складання звітів про роботу дорож-�
нього господарства.
Розпорядження Міністерства фінансів про видачу позик на будівництво будинків.
Звіти повітових дорожніх управлінь.
Звіти повітових староств про будівництво будинків.
Статистичні дані про службовців воєводства, які входили в штати Міністерства ко-�
мунікацій.
Договори на оренду земельних ділянок в повітах.
Документи про надання квартир службовцям воєводського управління в м. Луцьку.
Справи громадян про отримання водійських прав.
Опис 3 (додатковий)
Справ: 8; 1921 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про розширення компетенції судів.
Рішення Волинського воєводського управління про право на купівлю земельних ді-�
лянок в прикордонній смузі (1938).
Протоколи засідання представника Міністерства юстиції і папської комісії про по-�
рядок визначення нерухомого майна костьолів (1926).
Донесення повітових староств про бойкот тютюнової монополії.
Листування з Міністерством віросповідань та освіти, Міністерством громадських
робіт, Луцьким і Ковельським повітовими староствами про повернення римсько-като-�
лицьких костьолів, в яких знаходилися греко-католицькі парафії, про нерухоме майно
римсько-католицьких костьолів.
Анкети-заяви приватних осіб з проханням про видачу дозволів на купівлю земель-�
них ділянок.
Опис 4
Справ: 773; 1921 – 1939 рр.
Загальний відділ
Копія рішення Ради Міністрів Польщі про створення при воєводських управлін-�
нях комісій для попередньої підготовки матеріалів щодо установлення назв населених
пунктів.
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ про нові назви органів
союзів самоврядування, про державні позики, з організаційних питань.
Розпорядження воєводи про зміни в організації воєводського управління і організа-�
ційному статуті повітових староств.
Внутрішні розпорядження воєводи з питань діяльності управління та з кадрових пи-�
тань.
Протоколи повітових інспекційних конференцій староств (1934).
Протокол засідання Лодзинської воєводської ради (1934).
Рапорти староств про проведену роботу щодо змін в організаційному статуті.
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства (1934).
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Звіт Тернопільського воєводи про суспільно-політичне становище воєводства (1934
– 1935).
Звіти про діяльність повітових союзів самоврядування.
Звіти про діяльність воєводського комітету фонду праці.
Інформації староств про роботу інспекторів.
Документи про надання жителям Волині польського громадянства.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про при-�
йняття жителями Волині польського громадянства, з кадрових питань.
Копії матеріалів, розміщених у «Волинській воєводській газеті» (1933, 1934).
Документи про ведення діловодства в канцелярії воєводського управління. Звіти
староств про ведення діловодства.
Документи про перевірку староств.
Анкета про організацію бюджетно-господарського відділу у воєводському управлін-�
ні.
Бюджети Волинського воєводського відділу, Ковельського і Луцького повітових со-�
юзів самоврядування, гмін (1934 – 1935). Бюджетні кошториси відділів воєводського
управління. Звіти про виконання бюджетів, фінансові звіти воєводського управління,
повітових союзів самоврядування, міських управлінь, гмін.
Статистичні дані про кількість службовців воєводського управління.
Донесення староств про зміни поштово-телеграфних пунктів.
Штатний розпис воєводського управління. Трудові угоди. Характеристики на служ-�
бовців. Документи про дисциплінарні порушення службовців воєводського управлін-�
ня.
Списки службовців Волинського воєводського управління, староств, Ковельського
міського управління і міських підприємств. Списки громадян, які отримали позики на
відбудову господарств.
Скарги жителів на службовців державних установ.
Відділ самоврядування
Розпорядження та інструкція Міністерства внутрішніх справ про порядок прове-�
дення виборів у міські ради та списки виборчих округів.
Директивні листи Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управ-�
ління про бюджети, фінансові звіти та часткову зміну статуту комунальних ощадних
кас.
Протоколи з’їздів, конференцій працівників гмінних самоврядувань воєводства.
Протоколи засідань повітових комунальних ощадних кас.
Документи (донесення, відомості, звіти) про вибори до міських і гмінних рад
(1934).
Звіт Келецького воєводи про загальне становище воєводства (1934 – 1935).
Бюджети гмін. Звіти про виконання бюджетів, фінансові звіти магістратів, гмін.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, староствами, повітовими відділами
про зміну організаційного статуту бюро повітових відділів воєводства, про зміну кор-�
донів м. Володимира, м. Острога.
Інструкція з діловодства для сільських гмінних управлінь воєводства.
Списки членів гмінних управлінь Кременецького і Сарненського повітів.
Адміністративний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства громад-�
ської опіки, Волинського воєводського управління про повноваження органів само-�
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врядування щодо накладання адміністративних покарань, про зарахування грошового
штрафу за порушення промислового права, про звільнення опікунських закладів від
оплат у фонд праці, про лісові податки.
Рішення Волинського воєводи про позбавлення жителів Волині польського грома-�
дянства.
Документи про надання жителям Волині польського громадянства.
Документи про ведення метричних книг євреїв.
Листування з повітовими староствами, державним земельним банком про позики,
узяті громадянами на будівництво, про зміну громадянами прізвищ, оплату за метрич-�
ні витяги, відомості про рух населення.
Акти про зміну прізвищ жителями Волині (1934).
Статистичні відомості про православні парафії, церкви і парафіян Володимирсько-�
го повіту. Статистичні дані і відомості про віросповідання та релігійні секти. Плани їх
розташування у Волинському воєводстві.
Списки кандидатів у президенти, бурмістри і віце-бурмістри міст, кандидатів у чле-�
ни повітових відділів (1934). Списки жителів Волині, які отримали польські паспорти
(1934).
Відділ землеробства і земельних реформ
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про зменшення за-�
боргованості сільських господарств по земельному податку після земельної реформи.
Постанови Волинського воєводи про право власності на земельні ділянки.
Рішення Волинського воєводи про купівлю жителями земельних ділянок, про опла-�
ту за земельні роботи.
Протоколи засідань Ровенської земельної повітової комісії (1934).
Документи про проведення парцеляції чи об’єднання земельних ділянок.
Відомості про земельні ділянки.
Звіти про проведення земельної реформи.
Звіти про меліоративні роботи.
Господарські комунікати Волинської земельної палати.
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, повітовими старо-�
ствами, гмінними управліннями про проведення парцеляції, об’єднання земельних
ділянок, ліквідацію сервітутів, продаж майна громадян, які мали заборгованість в дер-�
жавному земельному банку, про лісові ділянки, облік воєнних осадників, з фінансових
питань.
Статистичні дані про сільське господарство, про кількість землі по повітах, кіль-�
кість господарств воєнних осадників на Волині.
Справи про роботу землемірів, техніків, інженерів.
Відомості з нарахування оплати за земельні роботи.
Реєстр сільськогосподарських товариств і союзів Волинського воєводства.
Описи та плани лісових ділянок.
Списки працівників відділу землеробства та співробітників по повітах. Списки гро-�
мадян, які платили за об’єднання землі.
Військовий відділ
Алфавітний перелік до списків допризовників (1934).
Відділ праці, опіки та здоров’я
Циркуляри Міністерства громадської опіки, Волинського воєводського управління
про звільнення опікунських закладів від оплат у фонд праці, про кошти для лікарень.
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Рішення Волинського воєводи про надання матеріальної допомоги військовим ін-�
валідам, про прийняття на роботу іноземців, які проживали на Волині.
Рішення Вищого адміністративного трибуналу про відновлення групи інвалідності
інвалідам війни.
Протоколи засідань воєводської ради, воєводської комісії громадської опіки, воє-�
водського відділу.
Протоколи засідань інвалідної комісії при Волинському воєводському управлінні
про встановлення інвалідності.
Інструкція для інспекторів громадської опіки.
Звіти про діяльність опікунських закладів.
Документи про опікунство над військовими інвалідами та розумово хворими людь-�
ми Волинського воєводства.
Документи про нагляд за діяльністю опікунських закладів.
Документи про надання допомоги громадянам, які зазнали збитків від пове-�
ні.
Листування з повітовими староствами про громадську опіку, про підтвердження
польського громадянства осіб, загиблих на війні.
Повідомлення воєводського управління про розшук дітей та їх родичів.
Статистичні дані про кількість інвалідів (1934).
Відповіді на скарги інвалідів.
Списки дітей, які перебували на утриманні міського управління м. Луцька, інвалі-�
дів, ветеринарних лікарів. Списки службовців інвалідної комісії.
Заяви військових інвалідів та сімей загиблих про надання матеріальної допомоги.
Комунікаційно-будівельний відділ
Циркуляри Міністерства комунікацій, Міністерства громадських робіт, Волинсько-�
го воєводського управління про виконання загальних вимог щодо будівництва доріг,
про будівництво та охорону доріг, оплату за користування державними дорогами, про
виготовлення карт.
Вказівки Міністерства комунікацій про цільове та економне ведення дорожнього
господарства.
Звіти повітових дорожніх управлінь.
Програма утримання та будівництва державних доріг і мостів. Документи (плани,
проекти, дозволи, рапорти) про будівництво державних доріг на Волині. Звіти про ви-�
конані дорожні роботи.
Програма меліоративних робіт на Волині.
Листування з Міністерством комунікацій, повітовими відділами, фірмами про бу-�
дівництво залізничного вузла в м. Луцьку, будівництво доріг, забезпечення знаками
перехресть залізниць і брукованих доріг, про дорожні вимірювання, технічні паспорти
мостів.
Відомості про кількість доріг на Волині.
Документи про будівництво шкіл.
Документи про зруйнування замку в с. Губков Ровенського повіту.
Звіт про діяльність відділення польського туристично-краєзнавчого товариства в
Луцьку (1935).
Анкетні дані на працівників комунікаційно-будівельного відділу.
Справи громадян на отримання водійських прав.
Списки доріг і мостів Волинського воєводства.
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Опис 5
Справ: 738; 1925 – 1939 рр.
Загальний відділ
Циркулярні листи Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ про 3-від-�
соткову інвестиційну позику.
Внутрішні розпорядження Волинського воєводи з адміністративно-організаційних
та кадрових питань.
Протоколи засідань Волинської воєводської ради (1935), Люблінської воєводської
ради (1935).
Протоколи конференцій староств Волинського воєводства (1935).
Протоколи засідань Ровенської повітової ради (1935).
Протокол з’їзду інспекторів гмінного самоврядування (1935).
Протоколи зборів керівників установ І інстанції Здолбунівського повіту (1935).
Звіти Волинського воєводи про загальне становище воєводства та адміністративнодержавну діяльність (1933, 1935).
Звіт Краківського воєводи про адміністративно-державну діяльність у воєводстві
(1935).
Звіт інспектора воєводського управління на конференції службовців воєводства про
перевірку староств.
Звіт про роботу комісії з наукового дослідження східних земель (1935).
Звіти про роботу Палестинського еміграційного товариства в містечку Чарторийськ
Луцького повіту.
Організаційні статути Волинського воєводського управління, комунікаційно-буді-�
вельного відділу, фонду праці.
Бюджети Волинської земельної палати (1935 – 1936), повітових союзів самовряду-�
вання, магістрату м. Ровно (1935 – 1936). Звіти про виконання бюджетів, фінансові
звіти повітових союзів самоврядування, магістратів, гмін.
Регламент Центрального бюро у фінансово-земельних справах про організацію ро-�
боти воєводських бюро у фінансово-земельних справах.
Регламент та інструкція міського управління м. Володимира про проведення пере-�
пису населення.
Листування з Міністерством комунікацій, повітовими староствами, Державною
пенсійною установою про прийняття жителями Волині польського громадянства,
страхування службовців, забезпечення інвалідів, призначення опікунів, з кадрових
питань.
Документи про прийняття польського громадянства. Повідомлення староств
про надсилання свідоцтв для взяття шлюбів громадянами, які проживали за кор-�
доном.
Документи про присвоєння прізвищ дітям-сиротам, про зміни в записах метричних
книг, зміну прізвищ громадян.
Справа про організацію Волинського театру імені Ю.Словацького.
Відповіді Волинського воєводського управління на скарги в Вищий адміністратив-�
ний трибунал.
Листи розподілу підписки державної позики на Волині.
Листи присяги жителів повітів у відданості Польщі в день смерті Ю. Пілсудського.
Справа про встановлення опіки над майном розумово хворих жителів.
Статистичні дані про службовців воєводства.
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Трудові угоди. Документи про накладання дисциплінарних стягнень на працівників
державних установ.
Списки службовців Волинського воєводського управління, повітових староств,
державних установ Волинського воєводства.
Відділ самоврядування
Розпорядження Волинського воєводи про зміни в організації воєводського управ-�
ління.
Протокол засідання воєводського відділу (1935).
Протоколи, витяги з протоколів засідань повітових рад, міської гміни м. Ровно,
ощадно-кредитної комісії для органів самоврядування при воєводському управлінні.
Протоколи конференцій інспекторів повітових відділів (1935).
Бюджети повітових союзів самоврядування, єврейських гмін. Звіти про виконан-�
ня бюджету, фінансові звіти повітових союзів самоврядування, міських управлінь,
гмін.
Листування з повітовими староствами про продаж землі, нерухоме майно жителів
прикордонної смуги, допомогу полякам, які проживали за кордоном.
Протоколи перевірки повітових відділів і гмін Волинського воєводства (1934 –
1935).
Звіт Вищої Палати Контролю Держави про діяльність лісового господарства (1934
– 1935).
Програма та тексти лекцій інспекторів воєводського управління для представників
органів самоврядування.
Документи (статути, протоколи) про штати службовців гмін воєводства.
Списки начальників відділів повітових староств, повітових делегатів окружного
з’їзду самоврядних установ. Списки членів правління єврейської гміни в м. Любомлі,
платників членських внесків єврейських гмін. Відомості про сплату членських внесків
у єврейських гмінах.
Відділ землеробства і земельних реформ
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про
купівлю і продаж землі, звітність щодо парцеляції, проведення водно-меліоративних
робіт, про придбання нерухомого майна іноземцями.
Рішення Ковельського, Луцького повітових староств про об’єднання земель.
Витяг з протоколу конференції сільськогосподарсько-торгових кооперативів (1935).
Пропозиції делегатів щодо збору і зберігання сільськогосподарських культур та креди-�
тування селян.
Документи (рішення, протоколи, плани, заяви) про проведення парцеляції, об’єд-�
нання земельних ділянок, ліквідацію сервітутів, встановлення права власності на зем-�
лю.
Звіт відділу землеробства і земельних реформ про роботу (1935).
Звіти про проведення меліоративних та вимірювальних робіт.
Інструкція Міністерства землеробства і земельних реформ про ціну на землю при
поділі її на ділянки.
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, повітовими старо-�
ствами про об’єднання земельних ділянок, облік придбаних земельних ділянок.
Статистичні дані про земельні маєтки по повітах.
Облікові листи щодо забудови земельних ділянок у Волинському воєводстві.
Плани лісів маєтків.
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Списки малоземельних громадян (1935), власників маєтків, ветеринарних ліка-�
рів. Списки гмін, які увійшли в план роботи з об’єднання земельних ділянок (1934
– 1935).
Військовий відділ
Розпорядження Волинського воєводи про розшук осіб, які ухилялися від призову в
армію.
Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ та відомості повітових староств
про облік коней, повозок і упряжі.
Інформації повітових староств про осіб, які ухилялися від призову в армію.
Звіт воєводи про проведення призову в армію допризовників Волинського воєвод-�
ства (1935).
Статистичні дані повітових староств про призовників армії (1934 – 1935).
Журнал реєстрації кореспонденції (1935 – 1936).
Списки осіб, які ухилялися від призову в армію.
Відділ праці, опіки і здоров’я
Розпорядження Волинського воєводи і донесення повітових староств про боротьбу
з бродяжництвом, алкоголізмом, розпустою і торгівлею людьми.
Рішення відділу праці, опіки і здоров’я про призначення допомоги інвалідам Воли-�
ні.
Протоколи засідань інвалідної комісії при Волинському воєводському управлінні.
Звіти про діяльність опікунських закладів (1934 – 1936).
Документи про контроль за діяльністю опікунських закладів Волинського воєвод-�
ства.
Повідомлення повітових староств про кількість інфекційних захворювань в пові-�
тах.
Документи (заяви, анкети, дозволи) про забезпечення роботою жителів, які не мали
польського підданства. Повідомлення повітових староств про реєстрацію забезпече-�
них роботою жителів, які не мали польського підданства.
Статистичні дані про кількість військових інвалідів; про попит на роботу в устано-�
вах і організаціях Польщі.
Інструкції про порядок призначення пенсій.
Список військових інвалідів, дітей-вихованців опікунських будинків у містах Бе-�
рестечку і Дубно, лікарів Волинського воєводства.
Заяви інвалідів та потерпілих від стихійних лих громадян воєводства про надання
допомоги.
Комунікаційно-будівельний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства комунікацій про пільги при перевезен-�
нях будматеріалів, про належне утримання доріг для безпеки руху, про виконання до-�
рожніх робіт за громадські кошти, ремонт доріг, під’їзних до залізничних станцій, про
тарифи на будматеріали та ін.
Розпорядження Волинського воєводського управління про організаційний
статут комунікаційно-будівельного відділу, про облік та перевірку державних до-�
ріг.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, внутрішні розпорядження Волинського
воєводи з кадрових питань (1935).
Циркулярні листи Волинського воєводського управління про зниження комуналь-�
них податків, ремонт вулиць в містах.
129

Рішення комунікаційно-будівельного відділу про затвердження проектів доріг на
Волині.
Протоколи повітових комісій по дослідженню цін на будматеріали і будівельні ро-�
боти.
Документи (рішення, ескізи, листування) про затвердження напрямку державних
доріг на Волині.
Звіти повітових дорожніх управлінь про будівництво доріг і мостів на Волині. Пла-�
ни, креслення доріг та мостів.
Звіт про прибутки державного дорожнього фонду (1934 – 1935).
Бюджети повітових союзів самоврядування (1935 – 1936).
Листування з Міністерством комунікацій, Радомською окружною дирекцією дер-�
жавних залізниць, повітовими староствами, повітовими дорожніми управліннями про
ведення дорожнього господарства, будівництво доріг, викуп земельних ділянок під бу-�
дівництво доріг, доставку будматеріалів, насадження дерев уздовж доріг та встановлен-�
ня дорожніх знаків, про кредити на перевезення.
Відомості про виконані роботи на державних дорогах (1936), про запроектовані до-�
роги (1937 – 1938).
Відомості повітових відділів про ціни на кам’яні будівельні матеріали для будівни-�
цтва шосейних доріг на Волині.
Документи про ремонт церкви в містечку Клевані.
Договори про оренду земельних ділянок.
Дані про археологічні знахідки, знайдені на колишньому православному кладовищі
в с. Городок Ровенського повіту.
Трудові угоди.
Справи про отримання громадянами водійських прав.
Списки працівників Дубенського повітового дорожнього управління. Списки до-�
рожніх машин та інвентаря повітових дорожніх управлінь, проектів шосейних доріг.
Опис 5а
Справ: 3; 1935 – 1938 рр.
Рішення Волинського воєводського управління про виділення земельних ділянок
під будівництво залізниці Клесів–Вири та кам’яного каналу в с. Тинному Сарненсько-�
го повіту. Проекти будівництва.
Опис 6
(тт. 1,2)
Справ: 3483; 1923 – 1939 рр.
Загальний відділ
Копія постанови Ради Міністрів Польщі про введення в дію приписів про організа-�
цію та діяльність загальної адміністративної влади (06.09.1939 р.).
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про амністію (1935).
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про
реорганізацію відділів землеробства і земельних реформ воєводських управлінь, утво-�
рення меліоративного підвідділу в староствах та з інших питань.
Циркуляри, розпорядження Волинського воєводи про зміну структури відділів во-�
єводського управління, організацію меліоративних підвідділів у староствах, ведення
обліку фінансово-господарської діяльності в староствах, з’їзд інспекторів гмінного са-�
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моврядування, проведення виборів у сейм і сенат, правила ліквідації безгосподарних
маєтків, встановлення прикордонної смуги, телефонізацію сіл, оподаткування ново-�
будов при дорогах та з інших адміністративно-організаційних і господарських питань.
Внутрішні розпорядження воєводи з діяльності управління та з кадрових питань.
Рішення воєводи про позбавлення польського громадянства жителів Волині, від-�
шкодування власникам вартості земельних ділянок, які були передані державі, про
ліквідацію безгосподарних маєтків на Волині.
Протоколи засідань Волинської та інших воєводських рад, Волинського воєвод-�
ського відділу.
Протоколи з’їздів старост і інспекторів Волинського та інших воєводств Польщі.
Протоколи конференцій службовців Волинського воєводства.
Протоколи зборів службовців староств.
Протоколи зборів начальників відділів Варшавського і Келецького воєводств.
Протоколи інспекторських конференцій, звіти воєводського інспектора про пере-�
вірку роботи староств.
Протоколи засідань комісій з ліквідації безгосподарних маєтків.
Інструкція про розподіл сфери діяльності відділів і службових обов’язків працівни-�
ків Волинського воєводського управління. Інструкція щодо кадрів. Відомості про ор-�
ганізацію роботи Волинського воєводського управління. Показники роботи відділів.
Звіти про роботу інспекторів відділів воєводського управління (1937 – 1938).
Звіти Волинського воєводи та інших воєводств про загальне становище воєводств та
діяльність державних адміністрацій.
Звіт Люблінської торгово-промислової палати про господарський стан округу.
Повідомлення воєводи Міністерству внутрішніх справ про зміну кордонів повітів.
Рапорт воєводи про поділ староств на три категорії.
Документи (вказівки, відомості, списки) про вибори в польський сейм (1938).
Бюджетні кошториси відділів воєводського управління (1936). Звіти про бюджетні
прибутки Волинського воєводського управління.
Бюджети повітових союзів самоврядування, гмін. Звіти про виконання бюджетів,
фінансові звіти воєводського управління, повітових союзів самоврядування, магістра-�
тів.
Документи про прибутки державного дорожнього фонду.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про при-�
йняття польського громадянства, облік державних маєтків, збір податків, вилучення
земельних ділянок у власників під державне будівництво, здачу в оренду жителям дер-�
жавних земельних ділянок, присвоєння прізвищ дітям-сиротам, затвердження шлюбів
осіб, які перебували за кордоном, узаконення шлюбів євреїв, порядок ведення метрич-�
них книг єврейського населення, з кримінально-адміністративних питань. Журнал ре-�
єстрації вхідної кореспонденції (1936 – 1937).
План спеціальної комісії щодо забудови Волині (1938 – 1939). Програма і відомості
будівництва залізниць на Волині. Донесення воєводи про розвиток шляхів сполучення
у воєводстві (1939).
Відомості про кількість населення і землі по повітах воєводства. Відомості шкіл про
кількість учнів. Статистичні дані про кількість робітників на промислових підприєм-�
ствах.
Матеріали публікацій «Волинської воєводської газети» та інших друкованих видань
Волині. Книга реєстрації друкованих видань Волині.
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Звіти про роботу Волинського театру і Товариства розповсюдження театральної
культури на Волині.
Документи про облік земельних ділянок, переданих жителями державі.
Документи про сплату податків за земельні ділянки жителями Волині (1936).
Рапорти староств про ринкові ціни на продовольчі та промислові товари у повітах.
Доповідь воєводи на тему «Ремесло на Волині».
Штатні розписи воєводського управління, староств. Звіт про переміщення кадрів
службовців воєводського управління. Статистичні дані про кадри воєводського управ-�
ління. Трудові угоди, анкети, кваліфікаційні листи працівників воєводського управ-�
ління, повітових староств, повітових дорожніх управлінь. Відомості про видачу платні
службовцям воєводського управління і староств. Характеристики осіб, які влаштову-�
вались на роботу в державні установи.
Справи про надання жителям Волині польського громадянства.
Документи (заяви, характеристики, метричні витяги, оголошення) про присвоєння
прізвищ дітям-сиротам, про зміну прізвищ жителями Волині.
Особові справи порушників законів (1935 – 1936).
Алфавітний покажчик до реєстру іноземців (1936 – 1938).
Повідомлення воєвод Польщі про втрату та отримання нових державних печаток.
Плани земельних ділянок.
Каталог воєводської бібліотеки.
Списки службовців воєводського управління, повітових староств, державних уста-�
нов; священиків; жителів Волині, які отримали польське громадянство. Списки епіде-�
мічних лікарень, кінотеатрів, костьолів, безгосподарних маєтків та державних земель-�
них ділянок воєводства. Список вулиць міста Луцька.
Заяви, скарги і прохання жителів Волині.
Відділ самоврядування
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про розподіл комунального податку
по повітах (1935 – 1936), про нагляд за цінами.
Проекти постанови Міністерства внутрішніх справ, розпорядження Волинсько-�
го воєводи про громади (1936). Постанови воєводи про затвердження нових громад
(1938).
Внутрішні розпорядження Волинського воєводи з питань діяльності управління та
з кадрових питань.
Протоколи, витяги з протоколів засідань воєводського відділу (1936), повітових,
гмінних та міських рад Волинського воєводства.
Протоколи засідань Віленської, Келецької, Тернопільської воєводських рад.
Протокол конференції секретарів повітових відділів і начальників загальних відділів
міських управлінь (1938).
Протоколи з’їздів та конференції інспекторів гмінних управлінь (1936, 1937).
Протоколи перевірки діяльності повітових союзів самоврядування.
Протоколи засідань повітових комісій з оцінювання землі.
Протоколи засідань Центральної ощадно-кредитної комісії для органів самовря-�
дування (1935, 1936), ощадно-кредитної комісії для органів самоврядування при во-�
єводському управлінні (1936). Протоколи перевірки роботи повітових комунальних
ощадних кас.
Протоколи виборів членів повітових відділів, бургомістрів, війтів (1935 – 1938). Звіт
про вибори в міські ради (1927). Документи виборів у гмінні ради (1939).
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Рішення, повідомлення, інформації повітових відділів про підвищення податків.
Рішення 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, По-�
ліського і Віленського воєводств.
Квартальні звіти про інспекційно-інструкторську діяльність відділу самоврядуван-�
ня воєводського управління.
Звіт про роботу інспекторів гмінних самоврядувань (1936).
Звіти про діяльність повітових староств, повітових союзів самоврядування, повіто-�
вих комунальних ощадних кас, гмінних позичково-ощадних кас.
Звіти про перевірку повітових староств, повітових союзів самоврядування, гмінних
рад, міських управлінь, установ м. Луцька, опікунських закладів у повітах.
Звіти Віленського, Львівського, Тернопільського воєвод про загальне становище
воєводств та діяльність державних адміністрацій (1937 – 1939).
Бюджети Міністерства внутрішніх справ (1939 – 1940), воєводського відділу, воєвод-�
ського управління, повітових союзів самоврядування, гмін, міських управлінь, Волин-�
ської земельної палати. Звіти про виконання бюджетів, фінансові звіти воєводського
відділу, повітових союзів самоврядування, міських управлінь, гмін. Баланси повітових
комунальних ощадних кас.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими відділами, міським
управлінням м. Ковеля, гмінами, торговими фірмами, Луцьким шкільним інспекто-�
ратом про поділ сільських гмін на громади, затвердження герба м. Ровно, будівництво
електростанції в м. Ковелі, будівництво шкіл, відкриття музеїв, купівлю земельних ді-�
лянок, надання позик для будівництва, продаж лісоматеріалів, про ціни на продукти
харчування, санітарний стан базарних площ і криниць, зміну кордонів повітів, міст і
гмін, про дисциплінарні стягнення зі службовців, з фінансових та кадрових питань.
Доповідь Волинського економічного комітету про програму інвестицій для органів
самоврядування (1936).
Документи (витяги з протоколів засідань, рішення, листування) про зміну назв ву-�
лиць міст (1937, 1938).
Статистичні відомості про кількість членів міських та сільських гмінних управлінь
(1937).
Рапорти повітових відділів Волинського воєводства, відомості про ціни на продукти
харчування (1936), на предмети широкого вжитку (1937). Ціни на продукти харчуван-�
ня у воєводствах Польщі (1936).
Відомості повітових староств про кількість виданих закордонних паспортів, посвід-�
чень особи, дозволів на мисливську зброю.
Відомості про кількість штатних одиниць, рух службовців та іменний список штатів
Міністерства внутрішніх справ по Волинському воєводству.
Кваліфікаційні листи працівників староств. Анкетні дані та характеристики на
службовців, представлених до нагородження.
Списки службовців староств, повітових союзів самоврядування, гмінних управлінь
воєводства, працівників установ м. Ровно, військових осадників Луцького повіту, без-�
робітних м. Луцька, членів єврейських гмін, жителів містечка Торчина. Списки опі-�
кунських закладів у повітах, промислових підприємств Дубенського повіту, населених
пунктів Володимирського і Луцького повітів.
Заяви та скарги жителів Волині.
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План м. Дубно.
Відділ землеробства і земельних реформ
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства землеробства і земельних ре-�
форм про порядок проведення земельної реформи на Волині, викуп землі після зе-�
мельної реформи, об’єднання земельних ділянок та ін.
Рішення воєводи та справи про затвердження права власності на землю жителів Во-�
лині.
Протокол з’їзду земельних комісарів Волинського воєводства (1937). Протокол з’їз-�
ду луківників Польщі (1937).
Протоколи засідань Волинської земельної палати (1939).
Закон про державне земельне управління господарськими органами самоврядуван-�
ня і територіальними органами самоврядування (1939).
Плани та звіти відділу землеробства і земельних реформ про проведення земельної
реформи (1938).
Документи (плани, протоколи, звіти, технічні виміри) про проведення парцеляції,
комасації, меліорації земель. Відомості про проведену земельну реформу на Волині
(1939).
Донесення повітових староств про стан маєтків (1936).
Звіти про землевпорядкування.
Бюджети відділу землеробства і земельних реформ (1940 – 1941) та Келецької зе-�
мельної палати (1939).
Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, повітовими старо-�
ствами про запаси державної землі, об’єднання, поділ, купівлю, продаж, здачу в орен-�
ду земельних ділянок, придбання жителями Волині нерухомого майна в прикордонній
смузі, про вилучення земельних ділянок у власників під державне будівництво, при-�
значення опікунів безгосподарних маєтків, про зміни в організації відділу землероб-�
ства і земельних реформ.
Фінансовий звіт (1935 – 1936), план роботи (1939 – 1940) Волинської земельної па-�
лати.
Відомості про зернову продукцію на Волині. Норми середнього прибутку сільських
господарств (1936).
Справи про роботу землемірів. Відомості про нарахування оплати за проведені регу-�
ляційні та меліоративні роботи.
Відомості про рух службовців у воєводському управлінні, повітових староствах.
Службові атестаційні листи, трудові угоди службовців відділу землеробства і земель-�
них реформ.
Особові документи ветеринарних працівників.
Облікові листки на землевласників прикордонної смуги.
Інструкції Міністерства землеробства і земельних реформ про видачу державних
позик.
Описи та плани лісів. Ескіз обміру річок та озер Ковельського повіту.
Списки працівників штату Міністерства землеробства і земельних реформ, зем-�
левласників, осадників, осіб, які отримали дозвіл 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 у м. Воло-�
димирі.
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Заяви громадян про дозвіл на купівлю землі, затвердження права власності, надан-�
ня пільг по податках.
Військовий відділ
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про призови в армію.
Звіти повітових староств про призови в армію.
Інструкція Міністерства військових справ про призов в армію офіцерів запасу
(1938).
Листування з повітовими староствами про мобілізацію в армію, військові пільги,
надання відстрочок від служби.
Статистичні звіти про набір призовників в армію по Волинському воєвод-�
ству.
Списки службовців воєводства, які підлягали мобілізації на випадок війни, осіб, які
були звільнені від військової служби, військових осадників, які проживали на терито-�
рії Кременецького повіту.
Відділ праці, опіки і здоров’я
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про боротьбу з жебрацтвом і бродяжни-�
цтвом (1933).
Циркуляри, розпорядження Міністерства громадської опіки про працевлаштуван-�
ня інвалідів та ін. (1937). Розпорядження Волинського воєводи з питань роботи інва-�
лідних комісій (1938).
Рішення Волинського воєводського управління про страхування працівників під-�
приємств, установ, організацій.
Протоколи засідань, рішення воєводського відділу, воєводської комісії громадської
опіки. Витяг з протоколу засідання Волинського окружного управління Союзу воєн-�
них інвалідів (1936).
Протокол з’їзду начальників відділів праці, опіки і здоров’я воєводств (1937).
Протокол конференції керівників управлінь і установ Міністерства громадської
опіки (1938).
Рішення Вищого адміністративного трибуналу, інвалідного адміністративного суду
про встановлення інвалідності громадян. Рішення інвалідної комісії про призначення
допомоги інвалідам та сім’ям загиблих.
Рішення воєводського управління про сплату страхових внесків власниками під-�
приємств.
Книга протоколів лікарської комісії при воєводському управлінні.
Документи (статути, протокол засідання ради, проект бюджету) Волинського воє-�
водського міжкомунального союзу громадської опіки.
Статути, звіти, відомості про діяльність та кількість опікунських закладів, благодій-�
них товариств і союзів на Волині. Відомості про осіб, які перебували в опікунських
закладах, та опікунів. Відомості повітових відділів, міських та гмінних управлінь про
контроль над опікунами. Звіти та відомості повітових староств про сім’ї, в яких вихо-�
вувались нерідні діти.
Фінансові звіти опікунських закладів (1936 – 1937).
Звіти про роботу медичних пунктів по повітах (1939).
Документи (заяви, анкети, дозволи) про забезпечення роботою жителів, які не мали
польського підданства.
Інформації повітових староств про роботу інвалідних комісій, про іноземців, які
працювали в повітах.
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Донесення староств про боротьбу з бродяжництвом та жебрацтвом, про організацію
народних домів у повітах.
Листування з Міністерством громадської опіки, повітовими староствами, гмінни-�
ми та міськими управліннями, повітовими закладами громадської опіки про роботу
інвалідної комісії, інвалідних підвідділів, діяльність опікунських закладів та кошти на
утримання осіб, які в них перебували, про допомогу та забезпечення інвалідів, видачу
грошової допомоги безробітним та громадянам, які постраждали від стихійних лих,
забезпечення роботою іноземців.
Статистичні відомості про кількість опікунських установ воєводства, безробітних
і дітей, які потребували опіки, воєнних та військових інвалідів. Статистичні дані про
опікунські заклади воєводств Польщі (1936, 1937).
Відомості повітових староств про інфекційні захворювання (1938). Табелі захворю-�
ваності та смертності жителів воєводства (1934, 1938).
Звіти про організацію літніх таборів.
Анкети товариств, союзів та організацій, що отримували кошти на громадську опі-�
ку.
Щотижневі інформаційні бюлетені еміграційного синдикату (1937, 1938).
Трудові угоди медичних працівників.
Особові справи військових інвалідів. Пенсійні справи.
Висновки лікарів та інвалідної комісії про причини смерті колишніх військових
(1938).
Реєстраційні зошити сімей емігрантів у повітах.
Списки працівників відділу праці, опіки і здоров’я, медичних працівників держав-�
них та приватних лікарень і аптек, осіб, яким призначалась матеріальна допомога, ді-�
тей, які перебували в опікунських закладах Луцького повіту. Списки опікунських за-�
кладів, лікарень, медичних пунктів, лазень воєводства.
Заяви, прохання громадян про видачу матеріальної допомоги, прийняття на роботу.
Скарги жителів на незаконні дії страхового товариства.
Комунікаційно-будівельний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства комунікацій про будівництво доріг, заліз-�
ниць, ремонт дорожнього транспорту.
Циркуляри, розпорядження Волинського воєводського управління про будівни-�
цтво доріг, зберігання вибухових речовин, рух на дорогах, складання карт доріг та ін.
Внутрішні розпорядження воєводи.
Директивні вказівки Міністерства комунікацій та воєводи про будівництво нових
доріг на Волині, порядок стягнення податків на будівництво.
Рішення воєводи про затвердження проектів будівництва доріг у воєводстві (1937).
Протоколи засідань повітових рад, воєводської туристичної комісії, комітету екс-�
плуатації залізниць, державної комунікаційної ради, загальноволинської спортивної
конференції (1936, 1937).
Протокол перевірки Луцького повітового дорожнього управління (1937).
Інформації воєводського управління і повітових відділів про дорожню службу на
території Волинського воєводства (1938). Відомості про дорожнє господарство Волин-�
ського воєводства (1936).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством комунікацій, пові-�
товими староствами, Волинською дирекцією державних лісів, Радомською окружною
дирекцією державних залізниць про виділення земельних ділянок під будівництво,
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оренду землі жителями, вилучення земельних ділянок у власників під державне бу-�
дівництво, про ремонт та будівництво доріг, залізниць, мостів, водоканалів, доставку
каміння та лісоматеріалів для будівництва, врегулювання руху поїздів, про дорожні
знаки, з кадрових питань.
Програма комунікаційно-будівельних робіт на Волині (1937). Програма робіт
на державних дорогах (1938 – 1939). Доповідь про стан комунікацій у воєводстві
(1937).
Плани роботи, відомості, звіти повітових дорожніх управлінь про будівництво доріг
і мостів. Рапорти, повідомлення, відомості про довжину і стан доріг у воєводстві.
Плани, проекти, ескізи будівельних об’єктів (навчальних закладів, лікарень, елек-�
тростанцій, млинів, пекарень, лісопильних заводів, церков, костьолів, молитовних до-�
мів, кінотеатрів, житлових будинків, доріг, мостів, каналізацій, водопроводів та ін.) на
Волині. Проекти доріг і вулиць в містах (1937).
Документи (протоколи, карти, листування, списки) про військові стратегічні до-�
роги в Ровенській гміні.
Звіти про роботу комісії з наукового дослідження східних земель (1937, 1939).
Звіт про роботу Волинського економічного комітету (1936).
Звіт про роботу залізничного транспорту на Волині.
Звіти про прибутки державного дорожнього фонду (1936 – 1937).
Справа щодо проведення інвентаризації державного нерухомого майна на території
воєводства.
Штатний розпис комунікаційно-будівельного відділу.
Анкетні дані, трудові угоди працівників дорожніх управлінь (1936, 1937).
Справи про отримання громадянами водійських прав.
Карти доріг воєводства.
Списки службовців комунікаційно-будівельного відділу, працівників дорожніх
управлінь воєводства. Списки державних доріг по повітах, машин та інвентарю в до-�
рожніх управліннях воєводства, поштових пунктів.
Опис 7
Справ: 2939; 1919 – 1939 рр.
Особові справи службовців Волинського воєводства.
Опис 8
Справ: 1578; 1921 – 1939 рр.
Загальний відділ
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводи
про організацію статистичного бюро при воєводському відділі (1930), про дисциплі-�
нарні стягнення зі службовців державних установ та з інших адміністративно-органі-�
заційних питань.
Директивні вказівки Волинського воєводського управління про розподіл повнова-�
жень повітових інженерів, архітекторів, начальників дорожніх управлінь та старост.
Протоколи з’їзду заступників старост Волинського воєводства (1931).
Протоколи з’їздів староств Білостоцького та Краківського воєводств.
Протоколи засідань воєводської ради (1929), Луцької міської ради (1936 – 1937).
Протокол засідання повітової земельної комісії Костопольського сеймика та звіт зе-�
мельного підвідділу про піднесення культури землеробства (1931).
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Рішення воєводи про відчуження земельних ділянок для державного будівництва
(1937).
Проект організаційного статуту Волинського воєводського управління. Організа-�
ційний статут повітових староств (1930).
Документи про надання жителям Волині польського громадянства, про позбавлен-�
ня громадянства осіб, які проживали за кордоном.
Звіт про діяльність Волинського воєводського бюро у фінансово-земельних справах
(1932 – 1934).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством віросповідань і осві-�
ти, повітовими староствами про організацію статистичного бюро, видачу паспортів
для виїзду за кордон та дозволів на в’їзд в Польщу, узаконення релігійних сект, про
дисциплінарні стягнення зі службовців державних установ, з кадрових питань.
Статистичне зведення про службовців штату Міністерства внутрішніх справ у воє-�
водстві (1936).
Звіт про стан початкових шкіл на Волині (1927 – 1928).
Проект заснування кооперативів у Волинському воєводстві (1931).
Трудові угоди, кваліфікаційні листи, характеристики та іменні списки службовців
воєводства.
Списки службовців воєводського управління, староств. Списки сектантів.
Заяви жителів Волині про надання польського громадянства.
Листи присяги жителів повітів в день смерті Ю. Пілсудського (1935).
Відділ самоврядування
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про регламент виборів до гмінних
рад, про адміністративні стягнення, про допомогу для учнів, про порядок контролю за
цінами на м’ясо.
Внутрішні розпорядження Волинського воєводи з кадрових питань.
Протоколи, витяги з протоколів засідань воєводської ради, повітових сеймиків, по-�
вітових відділів, магістратів, гмінних рад, Луцької міської ради.
Документи (розпорядження, протоколи, рапорти, звіти) про перевірку діяльності ста-�
роств, повітових відділів, повітових комунальних союзів, міських та гмінних управлінь
воєводства. Інструкція воєводи про нагляд за діяльністю міських та гмінних управлінь.
Звіт Волинського воєводи про становище воєводства та діяльність державної адмі-�
ністрації (1930).
Звіти Здолбунівського староства про становище повіту та діяльність державної ад-�
міністрації (1928, 1935).
Звіти повітових комунальних ощадних кас.
Звіти про діяльність гмінних позичково-ощадних кас (1931, 1937).
Документи (протоколи, регламент, списки) по виборах делегатів у повітові сейми-�
ки, членів повітових відділів.
Бюджет магістрату м. Луцька (1925). Звіт повітового відділу Костопольського сей-�
мика про виконання бюджету (1933 – 1934).
Статути і постанови повітових сеймиків воєводства про комунальні податки.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, староствами про створення нових
громад.
Карта Сарненського повіту (1933).
Списки членів повітових союзів самоврядування, міського управління м. Володи-�
мира, гмінних управлінь воєводства.
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Скарги жителів на рішення воєводського управління, на війтів за зловживання
службовим становищем.
Адміністративний відділ
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Міністерства праці і громадської опіки,
Міністерства комунікацій з адміністративно-організаційних питань.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про набір в армію в східних воєвод-�
ствах. Проект розпорядження Міністерства внутрішніх справ про надання повнова-�
жень органам самоврядування щодо кримінальних покарань (1929).
Внутрішні розпорядження Волинського воєводи з питань діяльності управління та
з кадрових питань (1930).
Протоколи засідань та рішення дисциплінарної комісії при воєводському управлін-�
ні.
Документи (рішення воєводи, листування, справи, заяви) про надання чи позбав-�
лення польського громадянства жителів Волині.
Документи про присвоєння прізвищ дітям невідомих батьків.
Зведення Міністерства внутрішніх справ про ціни на продукти харчування у воєвод-�
ствах Польщі (1933).
Звіт (1931) та програма діяльності Волинського краєзнавчого товариства (1932).
Дисциплінарні справи службовців.
Листи дотацій для православного духовенства в повітах.
Бюджетно-господарський відділ
Бюджетний кошторис гміни міста Ровно (1930 – 1931).
Звіти про виконання бюджету Володимирського та Любомльського повітових кому-�
нальних союзів, містечка Рожище (1929 – 1930).
Відділ землеробства і земельних реформ
Циркуляри, директивні вказівки та інструкції Міністерства земельних реформ, Мі-�
ністерства землеробства і земельних реформ про проведення земельної реформи.
Розпорядження Міністерства землеробства і земельних реформ про ліквідацію сер-�
вітутів.
Рішення Волинського воєводи про закріплення землі за селянами, воєнними осад-�
никами.
Рішення Волинського окружного земельного управління про передачу права влас-�
ності на земельні ділянки.
Розпорядження Волинського воєводського бюро у фінансово-земельних справах.
Документи (протоколи засідань, повідомлення, вимірювально-оцінювальні реє-�
стри, плани, листування, заяви) про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідації
сервітутів. Справи про оцінювання землі, обмін ділянок, встановлення чи передачу
права власності на земельні ділянки, ліквідацію іпотечної заборгованості, розрахунки
за землю, що перейшла в держфонд, розгляд скарг громадян на рішення повітових ко-�
місій по наділенню землею.
Звіт Волинського воєводи про загальне становище воєводства та діяльність держав-�
ної адміністрації (1933).
Загальний звіт про діяльність державного земельного банку (1926 – 1928).
Звіт про діяльність воєводської інспекції (1933).
Проекти планів оборотного фонду земельної реформи (1932 – 1935).
Відомості про землі, що надходили в держфонд, та їх розподіл.
Донесення повітових староств про збір сільськогосподарського податку.
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Листування з Міністерством землеробства і земельних реформ, повітовими старо-�
ствами, гмінними управліннями, державним земельним банком, генеральною проку-�
ратурою про видачу позик для проведення земельної реформи, про розрахунки за про-�
ведення робіт з виділення хутірських наділів, про облік робіт із землевпорядкування,
по позовних справах.
Статистичні відомості про кількість зернових культур, рогатої худоби та коней на
Волині (1913, 1920). Статистичні відомості про кількість великих маєтків на Волині,
про кількість населення в Луцькому та Ровенському повітах.
Щоденники діяльності землемірів, повітових ветеринарних лікарів.
Характеристики на службовців воєводства.
Списки приватних земельних ділянок, переданих в держфонд.
Карта водоймищ і річок Волинського воєводства.
Відділ праці, опіки та здоров’я
Розпорядження Міністерства праці і громадської опіки про допомогу безробітним,
оплату за лікування хворих.
Розпорядження Волинського воєводи про організацію підвідділу громадського здо-�
ров’я, про збір податків.
Протокол з’їзду начальників відділів здоров’я воєводських управлінь (1928).
Рішення воєводи про надання допомоги жителям воєводства.
Звіти про діяльність опікунських закладів.
Звіт про з’їзд представників воєводських комітетів «Тиждень дитини» (1931). Про-�
токоли засідань президії Волинського комітету «Тиждень дитини» (1931).
Річні звіти про санітарний стан повітів (1926 – 1927).
Звіти повітових лікарів про роботу, про кількість інфекційних захворювань та смерт-�
ність серед населення.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими відділами та міськими
управліннями про кошти для утримання дітей-сиріт, про статут з виплати пенсій служ-�
бовцям.
Проект мережі лікарень в Польщі.
Документи (заяви, анкети, дозволи) про забезпечення роботою жителів, які не мали
польського підданства.
Відомості про кількість безробітних.
Статистичні дані про захворюваність та смертність від інфекційних хвороб в Поль-�
щі.
Звіт про діяльність Союзу осадників (1929 – 1931).
Списки лікувальних закладів, санаторіїв, опікунських установ для дорослих на Во-�
лині.
Заяви жителів про надання допомоги, дозвіл на відкриття аптек та ін.
Комунікаційно-будівельний відділ
Циркуляри, директивні вказівки Міністерства громадських робіт і Волинського во-�
єводського управління про кошти на будівництво, гербові збори та ін.
Програма водно-меліоративних робіт (1921 – 1931).
Звіти про будівництво доріг і мостів (1931).
Доповідь начальника комунікаційно-будівельного відділу про стан шляхів сполу-�
чення та програму інвестицій на їх розбудову.
Листування з повітовими відділами про дорожнє господарство.
Плани та проекти будівельних об’єктів.
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Особові справи водіїв.
Список домовласників вулиць м. Ковеля (1936).
Відділ промисловості і торгівлі
Журнали обліку млинів у Горохівському повіті, пекарень у Ровенському повіті.
Військовий відділ
Рішення воєводи про звільнення від служби в армії.
Донесення староств про організацію загонів легкої кавалерії.
Звіти про проведення набору в армію.
Листування воєводського управління зі штабами дивізій про проведення воєнних
маневрів.
Заяви громадян про звільнення від військової служби в армії.
Опис 9
Справ: 4767; 1919 – 1939 рр.
Відділ безпеки
Циркуляри, циркулярні вказівки Міністерства внутрішніх справ про організацію
роботи державної поліції, дисциплінарні стягнення службовців, про охорону прикор-�
донних зон, про видачу закордонних паспортів та порядок продовження їх терміну,
про виселення жителів з прикордонної смуги, про еміграцію громадян, про іноземців,
які проживали в Польщі, про встановлення нагляду за друкованими виданнями, про
мову написів у громадських місцях та ін.
Циркуляри Міністерства військових справ про роботу промислових підприємств у
воєнний період.
Циркуляри та інструкція Генерального комісара по виборах для окружних виборчих
комісій (1938).
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про боротьбу з комуністичним ру-�
хом, про запобіжні заходи на випадок страйків, про облік і рух іноземців, про видачу
закордонних паспортів емігрантам, про контроль за іноземними друкованими видан-�
нями, про порядок організації виборчих округів та безпеку під час виборів, про вста-�
новлення форми та відзнак для службовців державних установ, про збір зведень про
торгові і промислові підприємства Польщі, про амністію та ін.
Розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про усунення від служби небла-�
гонадійних православних священиків.
Розпорядження Волинського воєводи про введення нового кримінального кодексу
(1931), про обов’язки старост, про духовну семінарію у м. Володимирі та створення
нових парафій.
Накази комендантів Головної і воєводської команд державної поліції.
Проект декрету президента Польщі про амністію (1939).
Протоколи конференцій Міністерства внутрішніх справ (1938, 1939).
Протоколи засідань воєводської ради (1930, 1935).
Протокол конференції воєводського управління (1936).
Протокол, програма, рішення з’їзду старост Волинського воєводства (1924). Звіт
про з’їзд старост воєводства (1936). Протокол конференції старост воєводства (1929).
Протоколи конференцій начальників, референтів відділів безпеки повітових ста-�
роств воєводства (1930, 1934, 1935).
Протоколи з’їздів старост Білостоцького (1927), Тернопільського (1935) воєводств.
Протоколи нарад комендантів повітових поліцій.
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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 з питань організації роботи державної по-�
ліції (1936), про охорону кордонів Польщі (1921), про придушення страйків (1936), про
видачу закордонних паспортів (1938), про облік та нагляд за іноземцями (1923), з про-�
типовітряної оборони, про поштово-телеграфну службу (1935), про структуру відділу
безпеки Міністерства внутрішніх справ (1935).
Ситуаційні звіти, інформаційні комунікати Міністерства внутрішніх справ про сус-�
пільно-політичне становище в Польщі.
Ситуаційні звіти Волинського воєводського управління та інших воєводських
управлінь Польщі про суспільно-політичне становище у воєводствах.
Ситуаційні звіти, рапорти воєводської та повітових команд державної поліції, пові-�
тових староств про суспільно-політичне становище у воєводстві.
Ситуаційні рапорти, донесення корпусу прикордонної охорони про становище на
кордоні, про нелегальний перетин кордону.
Відомості про політику польського уряду щодо українців.
Відомості про стан безпеки у воєводстві (1932).
Документи (програми, статути, постанови, циркуляри, інформації, листування, зві-�
ти, реєстраційні листи, облікові листи, списки, листівки, відозви) про створення та
діяльність партій, громадсько-політичних, профспілкових, культурно-освітніх органі-�
зацій, об’єднань, товариств, союзів.
Документи (протоколи зборів, листування, заяви) про діяльність релігійних това-�
риств, сект.
Повідомлення та донесення Міністерства внутрішніх справ, воєводських управлінь,
повітових староств та держполіції про суспільно-політичний рух на Волині: створення
та діяльність партій, громадсько-політичних товариств, союзів, організацій, гуртків,
про з’їзди, конференції, конгреси, політичні виступи, страйки, дії партизанських заго-�
нів, голодовку політв’язнів у тюрмах; про хід та результати виборів в сейм, сенат та ор-�
гани самоврядування, нелегальний перетин та охорону кордону, репатріацію українців
із СРСР, облік руху населення, укрупнення початкових шкіл, антисемітські виступи,
організацію і переміщення постерунків у повітах, дисциплінарні стягнення поліцей-�
ських.
Інформації Міністерства внутрішніх справ про еміграцію українців за кордон.
Інформації воєводського управління, повітових староств, воєводської та повітових
команд державної поліції про стан безпеки у воєводстві, про комуністичний, проф-�
спілковий, сіоністський рухи, арешти членів КПЗУ, УСРП, УВО, ОУН, про страйки та
виступи, нагляд за друкованими виданнями, розповсюдження забороненої літератури,
конфіскацію друкованих видань, вилучення українських календарів, розшук та висе-�
лення осіб, підозрюваних у розвідувальній діяльності, нелегальний перехід кордону,
переселення жителів з прикордонної зони, видачу посвідчень та закордонних паспор-�
тів, про іноземців, які приїздили з-за кордону чи проживали у воєводстві, про безпеку
на залізницях, розслідування зловживань під час виборів у сейм і сенат, про чеські та
німецькі колонії, проведення призову в армію, про безробіття, кримінальні злочини,
розповсюдження православної віри в Польщі, діяльність парафій, монастирів, релі-�
гійних товариств, сект, про духовенство римсько-католицького віросповідання, пере-�
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міщення по службі ксьондзів, про єврейські гміни, єврейську пресу, вибори рабинів,
про агентів, накладання дисциплінарних стягнень на поліцейських, з кадрових питань
та ін.
Інформація агентури з приводу вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Б. Пє-�
рацького членами ОУН.
Інформації і донесення конфідентів про політичну діяльність громадян, про осіб,
які проводили розвідувальну роботу.
Звіти Міністерства внутрішніх справ про політичне життя національних меншин у
Польщі (1927 – 1929), про безробіття у воєводстві (1934 – 1935).
Звіти воєводи про боротьбу з комуністичним рухом.
Звіти і відомості повітових староств про реєстрацію та кількість безробітних.
Звіти повітових староств про вибори до єврейських гмін.
Зведення воєводських управлінь, повітових староств, корпусу прикордонної охоро-�
ни про політичний і національний рух, про безробіття, страйки та виступи, судові про-�
цеси, стан злочинності, виселення іноземців, кількість парафій римсько-католицько-�
го та православного віросповідання, про перевірку благонадійності священиків, про
кількість релігійних сект та ін.
Протоколи, копії протоколів розслідувань, допитів членів КПЗУ, КСМЗУ, УСРП,
УВО та ін. за звинуваченням у комуністичній, націоналістичній, розвідувальній діяль-�
ності.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами, Головною,
воєводською та повітовими командами держполіції про введення нового кримінально-�
го кодексу, реєстрацію та діяльність партій, громадсько-політичних, культурно-освіт-�
ніх, спортивних організацій, товариств, об’єднань, гуртків, клубів, сект, про нагляд за
їх діяльністю, про страйки та виступи, боротьбу з партизанським рухом, про розшу-�
ки, арешти, судові процеси, з питань виїзду за кордон, в’їзду і проживання в Поль-�
щі громадян та іноземців, встановлення за ними нагляду, затримання листів з СРСР,
про видачу паспортів та посвідчень, про еміграцію, рееміграцію, нелегальний перетин
кордону, охорону кордонів, відселення жителів з прикордонної зони, виселення іно-�
земців з Польщі, надання дозволів на проживання і придбання жителями воєводства
та іноземцями нерухомого майна, поділ повітів на виборчі округи, проведення вибо-�
рів у сейм, сенат та органи самоврядування, зловживання на виборах, про друковані
видання, нагляд за друкарнями, роботу опікунських закладів, відкриття українських,
німецьких шкіл, про заборону українських пісень, про виступи членів ОУН проти на-�
вчання українських дітей польською мовою, про відкриття бібліотек, роботу кіноуста-�
новок, про православні церкви, земельні ділянки для церков, про єврейські гміни, уні-�
атів, молитовні доми, будівництво костьолів, про безробіття, залучення арештованих
на громадських роботах, про розгляд скарг на поліцію, надання дозволів на володіння
зброєю, про розшук осіб, які ухилялись від військової служби, з кадрових питань.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством віросповідань і осві-�
ти, митрополитом православної церкви, повітовими староствами з питань релігії,
мови, про будівництво, охорону і ремонт церков, ведення метричних записів, про гро-�
шову допомогу священикам.
Журнали реєстрації кореспонденції (1921, 1930, 1931, 1935). Алфавітний покажчик
термінової і секретної кореспонденції (1934).
Статистичні відомості про територію, населення, національний склад, віросповіда-�
ння, громадсько-політичне і культурно-господарське життя воєводства, кількість пра-�
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вославних 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, громадські ор-�
ганізації, профспілки, товариства, союзи, про працівників воєводського управління і
староств штату Міністерства внутрішніх справ. Статистика кримінальних злочинів по
воєводству.
Документи (циркуляри, розпорядження, положення, інструкції, інформації,
відомості, статистичні дані, звіти, списки) з виборів у сейм, сенат та органи місцевого
самоврядування.
Документи про вибори членів управлінь єврейських гмін.
Інтерпеляції депутатів сейму і сенату про зловживання поліції і адміністрації у во-�
єводстві, про повстання селян на Поліссі і Волині, про тероризування людей воєвод-�
ською поліцією, про випадки нападу осадників на цивільне населення.
Щотижневик з життя політичних партій в Польщі «Усі партії». Періодична преса,
інформаційні бюлетені, комунікати. Огляди преси воєводства. Огляд закордонної пре-�
си. Огляд преси національних меншин (1929). Облікові листи друкованих видань. Ан-�
кети газет і брошур воєводства.
Реферат комісара поліції Унсінга "Фашизм як зародок нової суспільно-політичної
культури".
Статут еміграційного синдикату.
Відомості про римсько-католицькі церкви, що будувались у воєводстві.
Відомості про релігійні секти.
Відомості повітових староств про іноземців, які проживали на Волині, про участь
партій і національних меншин в органах самоврядування, про зайнятість безробітних,
про священиків, які не прийняли польське підданство.
Штатний розпис центрального управління Міністерства внутрішніх справ (1932).
Характеристики на працівників державних установ та на осіб, які влаштовува-�
лись на роботу в державні установи.
Анкетні дані депутатів сейму і сенату; арештованих членів КПЗУ; німців, які виїхали
в Німеччину.
Справи виселених з країни осіб.
Службові справи, характеристики на священиків та ксьондзів. Облікові листи на
духовенство. Листи дотацій православному духовенству.
Книга обліку виданих закордонних паспортів (1928 – 1934).
Договори на купівлю земельних ділянок у прикордонній смузі.
Облікові листи на могили солдатів, які загинули в Першу світову війну.
Списки особового складу центрального управління Міністерства внутрішніх
справ, начальників відділів безпеки воєводських управлінь, працівників Волинсько-�
го воєводського управління, повітових староств, членів повітових сеймиків, міських
рад, гмінних рад та управлінь, повітових комендантів держполіції, службовців відді-�
лу безпеки воєводського управління, службовців слідчих управлінь і відділів, осіб, які
проводили розвідувальну роботу, звільнених зі служби таємних агентів, співробітників
корпусу прикордонної охорони. Списки депутатів сейму по клубах. Списки співро-�
бітників посольства СРСР у країні, службовців радянських представництв у Польщі;
виселених з країни, репатрійованих, іноземців, іммігрантів з СРСР. Списки осіб, які
нелегально перетнули державний кордон, розшукуваних, арештованих, засуджених,
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осіб, які значились в картотеках слідчого управління воєводської команди держполіції,
звільнених по амністії, політичних в’язнів Луцької тюрми. Списки членів окружних
виборчих комісій, осіб, позбавлених виборчих прав. Списки ремісників, працівників
залізниць, вчителів громадських шкіл, студентів вищих навчальних закладів, власни-�
ків приватних лісів. Списки православного духовенства, ректорів православних відді-�
лень у повітах, неблагонадійних священиків, ксьондзів, які не мали польського під-�
данства. Списки членів єврейських гмін. Списки греко-католиків, членів релігійних
сект. Списки колишніх офіцерів армії гетьмана П. Скоропадського, армії С. Петлюри
та української Галицької армії.
Списки повітових команд держполіції, господарських підприємств, партій, громад-�
сько-політичних, профспілкових, культурно-освітніх, спортивних організацій, това-�
риств, об’єднань, союзів, кооперативів, гуртків та їх членів, друкарень, громадських
та приватних шкіл, бібліотек, книжкових магазинів, кінотеатрів, кіноустановок, єв-�
рейських гмін та шкіл, парафій, церков, монастирів, сект. Списки періодичних видань
воєводства, легальної іноземної літератури.
Заяви громадян про дозвіл на в’їзд, виїзд та на право проживання в країні. 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 пові-�
тів (1928).
Опис 9а
Справ: 1196; 1921– 1939 рр.
Відділ безпеки
Циркуляр, циркулярні вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського
воєводського управління про заборону органам поліції надання інформації у пресу,
про організацію роботи відділу безпеки воєводського управління (1936) та ін.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про організацію воєводських управ-�
лінь, роботу поліції, про порядок видачі закордонних паспортів, конфіскацію вогне-�
пальної зброї та ін.
Розпорядження Міністерства віросповідань і освіти про видачу дотацій православ-�
ному духовенству.
Розпорядження Волинського воєводи про залучення безробітних на громадських
роботах, про звіти щодо проведення виборів у сейм, про затвердження рабинів єврей-�
ських гмін.
Накази Головної, воєводської та повітових команд державної поліції.
Протокол засідання Волинської воєводської ради (1937).
Протокол з’їзду (1922), конференцій (1928, 1929) повітових старост Волинського
воєводства.
Протокол з’їзду повітових старост і земельних референтів сеймиків (1929).
Протоколи конференції віце-воєводи, начальників відділів воєводського управлін-�
ня та представника Кураторіуму Луцького шкільного округу (1936).
Протокол з’їзду повітових комендантів державної поліції (1929).
Звіт про з’їзд рабинів (1921).
Протокол з’їзду старост Станіславського воєводства (1935).
Протоколи засідань радянсько-польської комісії з ліквідації прикордонних кон-�
фліктів.
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Тимчасовий організаційний статут Волинського воєводського управління (1928).
Інструкції Міністерства внутрішніх справ про проведення розслідувань органами
поліції (1932), про виконання радянсько-польського договору про прикордонну тор-�
гівлю (1925), про проведення репатріації (1921), про збереження службової таємниці
(1939), про зберігання документів в управліннях загальної адміністрації (1934).
Інструкції воєводського управління для відділів повітових староств.
Ситуаційні звіти, рапорти, оперативні зведення воєводської та повітових команд
державної поліції, корпусу прикордонної охорони, повітових староств про громад-�
сько-політичне становище у воєводстві.
Ситуаційні звіти воєводських управлінь Польщі про громадсько-політичне стано-�
вище у воєводствах.
Повідомлення та донесення Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєвод-�
ського управління, повітових староств, корпусу прикордонної охорони про громад-�
сько-політичне становище у воєводстві: діяльність партій, громадсько-політичних ор-�
ганізацій, товариств, союзів, профспілковий рух, про страйки, саботажі, події на кор-�
доні та нелегальний перетин кордону, про кримінальні злочини, залучення безробітних
на громадських роботах; про організацію роботи поліції, про структуру розвідувальної
мережі СРСР на території Польщі, про осіб, запідозрених у розвідувальній роботі, про
кількість осіб, які змінили православне віросповідання на римсько-католицьке.
Документи (програми, статути, накази, розпорядження, протоколи зборів, відо-�
мості, звіти, монографії, реєстраційні листи, облікові листи, списки, характеристики,
листівки, відозви, заяви) про створення та діяльність партій, громадсько-політичних,
культурно-освітніх, спортивних організацій, об’єднань, союзів, товариств, гуртків.
Документи (повідомлення, інформації, характеристика, звіти Міністерства вну-�
трішніх справ, воєводських управлінь, повітових староств, карта розташування під-�
пільних організацій КПЗУ) про комуністичний рух.
Інформації Міністерства внутрішніх справ, воєводського управління, повітових
староств, воєводської і повітових команд державної поліції про створення та діяль-�
ність партій, громадсько-політичних організацій, товариств, союзів, кооперативів,
про страйки, мітинги, діяльність партизанських загонів, голодовку та втечу політв’яз-�
нів з Луцької тюрми, про стан безпеки та кримінальні злочини, нелегальний перетин
кордону, відкриття прикордонних пунктів для торгівлі з СРСР, розшуки осіб, встанов-�
лення нагляду за громадянами, про осіб, підозрюваних у розвідувальній роботі та шпи-�
гунстві, настрої серед населення та безробітних, еміграцію українців за кордон, масову
втечу населення в СРСР, конфіскацію газет, діяльність українських театральних груп,
про православне духовенство, автокефальну церкву.
Звіти Міністерства внутрішніх справ про стан безпеки, профспілковий рух у Поль-�
щі.
Звіти воєводи про загальне становище у воєводстві і діяльність воєводського управ-�
ління (1930, 1938), про стан безпеки у воєводстві (1937).
Звіти повітових староств, повітових команд держполіції про громадсько-політичне
становище в повітах (1937 – 1938), про охорону польсько-радянського кордону.
Звіти про перевірку відділів безпеки повітових староств.
Документи (інформації, відомості, звіти, листування, списки) про життя національ-�
них меншин в Польщі. Доповідь сенатора Даля Лазаря про економічне і політичне ста-�
новище єврейського народу на Волині (1928).
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Документи (статути, інформації, відомості) про діяльність релігійних товариств,
сект.
Інтерпеляції, протести депутатів сейму з приводу побиття політв’язнів, вилучення
землі у малоземельних селян, конфіскації газет.
Листування з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, воєвод-�
ською та повітовими командами державної поліції, корпусом прикордонної охорони,
повітовими староствами про реєстрацію та діяльність партій, громадсько-політичних
організацій, товариств, союзів, гуртків, про напади партизан, нелегальний перехід та
охорону кордону, надання дозволів на в’їзд і виїзд за кордон, на проживання та перебу-�
вання іноземців у воєводстві, на придбання нерухомого майна в прикордонній смузі,
про виселення громадян та іноземців з Польщі й прикордонної смуги, відкриття при-�
кордонних пунктів для торгівлі з СРСР, про репатріацію громадян, про кількість ви-�
даних закордонних паспортів, про проект «Зводу законів» Польщі, про продовження
термінів роботи воєнно-польових судів, про осіб, запідозрених у шпигунстві, про роз-�
шуки, судові процеси, про результати виборів у міські ради, про інтерпеляції депутатів
сейму, про створення нових постерунків, про проведення агітації за навчання україн-�
ських дітей в школах рідною мовою, про конфіскацію українських друкованих видань,
про реєстрацію і діяльність релігійних сект, про єврейські гміни, про зловживання по-�
ліцейських, про скарги громадян на поліцію, з кадрових питань поліції, надання до-�
зволів на носіння вогнепальної зброї та ін.
Листування з Міністерством віросповідань і освіти, Волинською духовною консис-�
торією та з повітовими староствами з питань релігії, про нерухоме майно костьолів,
про службові переміщення та виділення дотацій духовенству.
Журнали реєстрації кореспонденції (1922, 1923, 1929, 1931). Алфавітний покажчик
до журналу реєстрації кореспонденції (1932).
Журнали реєстрації секретних документів (1933 – 1938).
Статистичні відомості, дані про страйки, про кількість виданих закордонних пас-�
портів, про релігійні секти. Статистичні відомості про штати воєводської та повітових
команд державної поліції.
Щотижневий спеціальний інформаційний журнал "Усі партії", інформаційні бюле-�
тені, статті. Огляди преси воєводства. Огляди закордонної преси. Облікові листи на
друковані видання Волині.
Реферати, статті про діяльність ОУН, ВУО.
Статут православних духовних консисторій у Польщі.
Статут автокефальної православної церкви в Польщі.
Документи про надання польського підданства жителям Волинського воєводства.
Протоколи допитів затриманих за підозрою у розвідувальній роботі.
Документи (протоколи, рішення дисциплінарної комісії, дисциплінарні справи)
про розслідування дисциплінарних порушень службовців поліції. Скарги громадян на
поліцію.
Характеристики на працівників державних установ та на осіб, які влаштовувались
на роботу в державні установи. Характеристики на вчителів. Характеристики на свя-�
щеників. Анкети на звільнених із тюрми членів КПЗУ. Особові справи, характеристи-�
ки, анкети на священиків.
Списки працівників воєводського управління, повітових староств, членів міських
та гмінних рад. Список учасників партизанського руху. Списки осіб, які нелегально
перетнули кордон, репатрійованих із СРСР, підозрюваних у розвідувальній роботі та
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шпіонажі, виселених, арештованих, звільнених із тюрем. Список депутатів сейму і се-�
нату, які були обрані на Волині (1922, 1928, 1930, 1935). Списки православного духо-�
венства, членів єврейських гмін. Список колишніх військовослужбовців армій Дені-�
кіна, Врангеля, Петлюри. Списки працівників повноважного представництва СРСР
в Польщі, Генерального консульства в м. Гданську, консульства в м. Львові, торгового
представництва СРСР в Польщі, працівників радянських установ 1918 – 1919 рр.
Списки партій, громадсько-політичних організацій, товариств, союзів, кооперати-�
вів та їх членів. Списки промислових підприємств. Списки тюрем і таборів Радянсько-�
го Союзу та їх колишніх в’язнів. Списки газет і журналів.
Заяви громадян про прийняття на роботу, видачу закордонних паспортів та ін.
Фотографії воєвод, повітових старост, віце-старост, референтів безпеки Волинсько-�
го воєводства. Фотографії членів ОУН.
Карти розташування постерунків.
Опис 10
Справ: 60; 1922–1924, 1927 – 1939 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про організацію воєводських управлінь
та розподіл сфер діяльності (1931) та ін.
Циркулярні вказівки Міністерства фінансів, Волинського воєводського управління
про збір податків.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства військових справ
про проведення призову в армію (1935).
Протоколи засідань воєводської ради (1931, 1932).
Документи (протоколи, звіти, статистичні дані, листування, списки) про вибори у
повітові сеймики, міську раду м. Луцька, гмінні ради та управління.
Звіти повітових староств про військове навчання резервістів, про проведення
призову в армію.
Звіти про діяльність Ровенського повітового гуртка Союзу воєнних інвалідів Поль-�
щі (1932 – 1939).
Листування з Міністерством внутрішніх справ, повітовими староствами про
надання дозволу на придбання нерухомого майна у прикордонній зоні, про мобілі-�
зацію, охорону кордону, про вибори у сейм і сенат, про видачу і продовження посвід-�
чень особи та службових посвідчень, про зміну форми адміністративно-кримінальних
бланків і протоколів.
Документи про ревізію Кременецького, Луцького повітових староств (1927 – 1928).
Особові рахунки працівників Волинського воєводського управління, повіто-�
вих староств, фінансових та інших установ воєводства.
Реєстраційні картки на духовенство воєводства.
Списки службовців Луцького повітового староства.

Ф. 47

Луцька міська тюрма, м. Луцьк Волинського воєводства, 1918 –
1939 рр.

Справ: 3213; 1919 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1664; 1921 – 1939 рр.
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Статистичні дані про в’язнів Луцької тюрми.
Журнал реєстрації в’язнів.
Книга реєстрації прибуття та вибуття в’язнів.
Особові справи службовців тюрми. Відомості на видачу платні тюремній охороні.
Особові справи в’язнів.
Алфавітні списки в’язнів. Списки політичних в’язнів-українців, в’язнів-комуніс-�
тів.
Опис 2
Справ: 61; 1920 – 1922, 1927 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства юстиції про надання службовцям тимчасової допомо-�
ги, про зміни в розрахунково-касових інструкціях.
Накази начальника тюрми (1929).
Службові рапорти про наявність в’язнів. Відомості про кількість в’язнів.
Листування з Міністерством юстиції про виділення додаткового кредиту на виплату
платні службовцям тюрми, на ремонт тюремного приміщення.
Касові документи.
Особові справи службовців тюрми. Відомості на видачу платні, грошової надбавки
службовцям тюрми.
Особові справи, особові картки в’язнів.
Журнал реєстрації в’язнів, переведених в інші тюрми (1931). Журнал реєстрації осіб,
звільнених з тюрми (1932).
Журнал реєстрації службових рапортів про чергування в тюрмі.
Журнал реєстрації особистих речей в’язнів.
Опис 3
Справ: 133; 1921 – 1930, 1934 – 1939 рр.
Особові справи в’язнів.
Опис 4
Справ: 1355; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, циркулярні листи Міністерства юстиції про освітлення та опалення
тюремного приміщення, про доставку вугілля, про санітарний стан тюрми, про хар-�
чування, лікування, роботу в’язнів, про видачу кредитів та контроль над їх витратою,
потребу друкованих видань, призов в армію громадян, про в’язнів єврейської націо-�
нальності та ін.
Розпорядження Міністерства юстиції про переміщення в’язнів, реєстрацію в’язнів
при слідчому відділі, роботу в’язнів, закупівлю необхідного інвентарю для відділу пра-�
ці, про тюремну бібліотеку, протипожежні заходи, богослужіння для в’язнів іудейсько-�
го віросповідання, з інших господарських, фінансових та кадрових питань.
Накази начальника тюрми.
Рапорти начальника тюрми Міністерству юстиції про лікування в’язнів, придбання
для в’язнів одягу, білизни, взуття та ін., про обмундирування службовців тюрми, про
прийняття та звільнення з роботи, дисциплінарні порушення тюремних працівників,
з фінансових питань.
Службові рапорти та відомості про стан тюремної служби, наявність в’язнів, кіль-�
кість прибулих та вибулих в’язнів, про дострокове звільнення, голодовки, самогубства,
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дисциплінарні порушення та втечу в’язнів, про виконану роботу в’язнями, кількість
використаних на харчування в’язнів продуктів.
Звіти про виконання бюджету. Господарські звіти.
Звіти про санітарний стан тюрми.
Звіти про особовий склад тюрми.
Журнали 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 ін-�
вентарю, медикаментів, господарських речей, обмундирування службовців, заку-�
півлю продуктів, про харчування в’язнів, забезпечення їх білизною та одягом, про
опалення, освітлення, санітарний стан приміщення тюрми, будівництво лазні та
пральні в тюрмі, про тюремну школу та бібліотеку, голодовку в’язнів, цензуру ко-�
респонденції в’язнів, облік роботи в’язнів, виконання бюджету, про медперсонал,
розведення шовковиків та з інших фінансових, господарських та кадрових питань.
Журнали реєстрації кореспонденції тюрми. Журнали реєстрації кореспонденції
в’язнів.
Документи (протоколи зборів, звіти, бюджет, списки) товариства опіки над тюр-�
мою.
Документи (відомості, листування, списки, заяви) про роботу каси взаємодопомоги
при тюрмі.
Касові документи.
Статистичні відомості, дані про кількість і склад в’язнів, про роботу, захворюваність
і смертність в’язнів, про роботу тюремної школи і бібліотеки.
Санітарні інструкції для лікарів та начальників тюрми.
Книги обліку речей, цінностей та грошових вкладів в’язнів.
Розклад лекцій та уроків тюремної школи.
Особові справи службовців тюрми. Відомості на видачу платні службовцям тюрми.
Відомості про особовий склад.
Особові справи в’язнів. Алфавітний перелік в’язнів. Свідоцтва про дострокове
звільнення в’язнів. Табелі успішності.
Списки службовців тюрми. Списки в’язнів тюрми, прибулих 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’яз-�
нів. Списки тюремних приміщень, книг тюремної бібліотеки.
Заяви громадян про прийняття на роботу в Луцьку тюрму. Заяви в’язнів про медич-�
ну допомогу, видачу метричних свідоцтв для прийняття римсько-католицького вірос-�
повідання та ін. Журнал обліку заяв в’язнів.

Ф. 48

Виборча комісія 57-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки 2-го скликання, м. Луцьк Волинського воєводства,
1928 р.

Справ: 263; 1927 – 1928, 1930 рр.
Опис 1
Справ: 263; 1927 – 1928, 1930 рр.
Протоколи засідань окружної та дільничних виборчих комісій.
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Донесення окружної виборчої комісії Генеральному комісару по виборах про орга-�
нізацію виборчих дільниць, складання списків виборців. Донесення дільничних ви-�
борчих комісій і староств про роботу на виборчих дільницях.
Листування з воєводським та гмінними управліннями, дільничними виборчими ко-�
місіями про призначення керівників виборчих комісій, про хід роботи на виборчих
дільницях та з фінансових питань.
Список виборчих дільниць. Списки виборців, членів окружної, дільничних вибор-�
чих комісій.
Бюлетені Волинського об’єднаного громадянського виборчого комітету (1930).
Заяви.

Ф. 49

Луцький окружний суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1880 – 1919 рр.

Справ: 2398; 1876 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 2398; 1876 – 1919 рр.
Канцелярія голови суду
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 судових
справ УНР про повідомлення повітових військових начальників при арешті колишніх
офіцерів російської армії.
Журнал розпорядчих засідань суду по кримінальному відділенню.
Рапорти судових приставів про кількість зібраних грошей за виконання судових рі-�
шень.
Рапорти повітових судових виконавців про виконання службових доручень.
Листування з Міністерством юстиції, головою Київської судової палати про особо-�
вий склад Луцького окружного суду.
Статистичні відомості про рух кримінальних та цивільних справ.
Реєстри справ цивільного та кримінального відділів по повітах.
Журнали обліку розгляду судових справ на публічних судових засіданнях.
Розподіл прокурорських дільниць (1918).
Книга запису речових доказів.
Алфавітна книга камери прокурора суду.
Списки, особові справи службовців суду.
Кримінальний відділ
Кримінальні справи.
Цивільний відділ
Цивільні справи.
Реєстраційний відділ
Справи про реєстрацію споживчих, виробничих, благодійних, освітніх товариств,
кооперативів, союзів, спілок, трудових артілей.
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Ф. 51

Ремісничо-промисловий і землеробський кооперативний банк
(товариство з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк Волинського
воєводства, початкова дата не встановлена, кінцева – 1937 р.

Справ: 30; 1933 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 30; 1933 – 1938 рр.
Книга протоколів засідань правління банку.
Фінансові звіти. Місячні баланси банку.
Книги особових рахунків.
Журнали оборотних відомостей.
Касова книга.
Щоденні звіти про касові надходження.
Книга реєстрації інкасових документів.
Щоденник касових надходжень.
Книги обліку нарахування відсотків на видані позики.
Протоколи ревізій банку.
Відомості на видачу платні працівникам банку.
Заяви громадян.

Ф. 52

Секція дефензиви на Волині 2-го відділу командування 6-ої армії,
м. Луцьк Волинського воєводства, 1920 – 1921 рр.

Справ: 12; 1920 – 1921 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1920 – 1921 рр.
Донесення агентів, листування з постерунками державної поліції, відділеннями де-�
фензиви, 2-м відділом штабу командування генерального округу в м. Кракові про роз-�
шук комуністів, членів ревкомів та ін. осіб, з контрольними пунктами про особовий
склад.
Альбом фотографій розшукуваних осіб.

Ф. 54

Луцька повітова «Просвіта» на Волині, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1918 – 1934 рр.

Справ: 695; 1920 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 695; 1920 – 1934 рр.
Статут товариства.
Директивні розпорядження про правила ведення зборів, про проведення Шевчен-�
ківських свят, обрання делегатів на з’їзди, підписку на журнал „Життя і знання”, від-�
криття курсів та ін.
Протоколи засідань ради товариства, загальних зборів членів Луцької повітової
„Просвіти”, філій товариства, ревізійних комісій.
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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 повітової „Просвіти”.
Листування з Луцьким повітовим староством про дозвіл на відкриття філій товари-�
ства в селах та проведення заходів. Книги та журнали реєстрації кореспонденції.
Бюджети, проекти бюджетів повітового товариства. Фінансові звіти Луцької пові-�
тової „Просвіти”. Касові книги товариства та його філій.
Меморіальна книга товариства.
Книги реєстрації членів філій товариства. Книги обліку надходжень членських вне-�
сків повітового товариства та його філій.
Книги обліку читачів бібліотек товариства.
Інвентарні книги майна та книг Луцької повітової „Просвіти”.
Каталоги книг бібліотек товариства.
Статут крайового господарського товариства «Сільський господар» у м. Львові.
Посвідчення членів товариства.
Списки філій товариства. Списки книг бібліотек товариства. Списки рекомендо-�
ваної літератури для бібліотек Луцької повітової „Просвіти” та її філій. Списки членів
товариства та його філій.
Заяви про дозвіл на відкриття та реєстрацію філій, про видачу довідок та рекоменда-�
цій. Заяви про прийняття в члени товариства.

Ф. 55

Богдановський Сергіуш, адвокат, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 194; 1909, 1915, 1920 – 1922, 1925 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 194; 1909, 1915, 1920 – 1922, 1925 – 1937 рр.
Провадження по судових справах.
Особова справа С. Богдановського.
Списки судових справ адвоката.

Ф. 56

Мировий суддя 3-ої дільниці Луцького судово-мирового округу, м.
Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 38; 1913 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 38; 1913 – 1919 рр.
Копії розпоряджень Міністерства юстиції про гербовий збір, казначейство, судові
позови та ін.
Цивільні та кримінальні справи.
Особова справа секретаря С. Лисенка.
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Ф. 57

Український кооперативний банк на Волині з обмеженою
відповідальністю, м. Луцьк Волинського воєводства, 1924 –
1939 рр.

Справ: 41; 1924 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 41; 1924 – 1939 рр.
Протоколи засідань дирекції банку, наглядової ради, загальних зборів членів банку.
Інструкції для роботи.
Книги обліку надходжень вкладів. Книга 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 Львівським крайовим споживчим союзом „Народна торгівля” про
вклади.
Висновки Львівського міського суду про стягнення грошей, заборгованих членами
банку за векселями.
Список членів банку. Заяви про вступ і вихід з членів банку.
Списки книг бібліотеки банку.

Ф. 58

Цивільне управління земель Волині і Подільського фронту, м.
Луцьк Волинського округу, 1919 – 1921 рр.

Справ: 265; 1919 – 1921, 1923 рр.
Опис 1
Справ: 183; 1919 – 1921 рр.
Наказ командуючого Волинським фронтом про організацію контрольних пунктів.
Копія циркуляра Волинського окружного управління про проведення перепису на-�
селення (1920).
Копії розпоряджень та директивних вказівок Цивільного управління земель Волині
і Подільського фронту повітовим староствам про реєстрацію золотих і срібних монет,
здачу телефонів і телеграфів для військових цілей, відкриття нових пошт і телеграфів
та ін.
Протокол засідання вищої народної ради Волинської землі.
Накази, розпорядження, інструкція Володимирського старости.
Копія листа Міністерства громадського здоров’я про надання допомоги дітям.
Копії листів Міністерства праці та громадської опіки, начальника Волинського
округу про сприяння при виїзді євреїв в Америку.
Ситуаційні рапорти начальника Волинського округу, повітових старост.
Оголошення Луцького повітового комісара і старости про розстріли, штрафи та ін.
(1919).
Рапорти про діяльність Кременецького повітового староства (1920).
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Інструкції про порядок заготівлі, переробки та перевезення зерна, про перевірку
пропусків.
Листування з Цивільним управлінням східних земель, начальником Волинського
округу, повітовими староствами, Луцько-Житомирським єпископом, інспекторами
продовольчо-зернових відділів про заготівлю зерна для постачання армії і населення,
примусове стягнення зерна з селян, про реставрацію костьолу в містечку Радзивілові,
проведення перепису населення, передачу приміщень костьолів, монастирів, Луць-�
кого повітового староства, надання матеріальної допомоги дітям поляків, відкриття
телефонно-телеграфних пунктів, перевезення солі, про наявність друкарень, про мову
видання газет, про затвердження цін на сільськогосподарські продукти, притягнення
до відповідальності осіб, які здійснили правопорушення.
Протоколи про притягнення до відповідальності осіб за невиконання вказівок міс-�
цевої влади, приховування зброї, спекуляцію, самогоноваріння.
Статут та програма православних духовних шкіл і духовної семінарії Волинського
воєводства.
Бюджети витрат на утримання Луцької тюрми на грудень 1919 р.
Попередні бюджети витрат надлісництв та з надання грошової допомоги духовен-�
ству Волинського округу.
Акти ліквідаційної комісії Цивільного управління земель Волині і Подільського
фронту.
Анкети, листи обліку парафій Заславського, Звягельського повітів.
Алфавітний перелік циркулярів, наказів, розпоряджень Цивільного управління
східних земель (1919).
Відомості на видачу платні службовцям Цивільного управління земель Волині і По-�
дільського фронту.
Списки церков та костьолів Ковельського, Острозького повітів, православних і ка-�
толицьких парафій Звягельського повіту. Списки працівників колишніх поштово-те-�
леграфних російських установ, Ровенського продовольчо-зернового відділу, Старокос-�
тянтинівського повітового староства, Острозької тюрми, вчителів шкіл Дубенського,
Заславського, Луцького, Острозького і Ровенського повітів, в’язнів Луцької тюрми.
Заяви 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), про зниження податків, дозвіл на
право власності землі, призначення пенсій та ін. Заяви редактора української газети
«Громада» про дозвіл на випуск газети, начальника прикордонної охорони про випуск
газети «Голос Волині».
Скарги селян на дії поліції та жандармерії.
Зразки шрифтів типолітографії.
Опис 2
Справ: 76; 1919 – 1921, 1923 рр.
Розпорядження начальника Волинського округу про охорону військового телефон-�
ного зв’язку.
Протоколи засідання магістрату м. Луцька (1920).
Розпорядження, оголошення Дубенського повітового старости про санітарний стан
міста, польові суди, конференцію в м. Ризі.
Наказ начальника Луцького гарнізону про організацію нічної охорони.
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Щоденні рапорти Луцького повітового старости про загальне становище у повіті.
Рапорти начальника Луцької тюрми про становище тюрми та виділення коштів для
боротьби з епідемією тифу.
Протокол з’їзду делегатів польського населення Луцького повіту (1919).
Відозва голови Ради Міністрів Польщі Владислава Сікорського про визнання схід-�
них кордонів Польщі (1923).
Попередній бюджет Луцького староства (1919).
Приймально-здавальні акти ліквідаційної комісії.
Звіт про роботу Луцької повітової ліквідаційної комісії.
Протоколи ревізій гмінних управлінь.
Статистичні відомості про школи і церкви Луцького повіту.
Листування з Колківським гмінним управлінням про промисли, торгівлю і коопе-�
ративи.
Відомості на видачу платні службовцям повітової держполіції, Луцької тюрми, ме-�
дичним працівникам Луцького повіту.
Статут Луцького повітового товариства «Просвіта».
Протоколи та реєстри про накладання штрафів на громадян за правопорушення.
Інвентарні списки лікарень.
Списки медикаментів аптек Луцького повіту.
Списки працівників староства, службовців, в’язнів Луцької тюрми, іноземців, які
проживали в Луцькому повіті.
Заяви громадян про отримання характеристик, будматеріалів, повернення майна,
звільнення з-під арешту родичів, про дозвіл на оренду земельних ділянок, на право
носіння зброї та ін.
Опис 3
Справ: 6; 1920 – 1921 рр.
Ситуаційні рапорти про суспільно-політичне становище в Заславському, Ковель-�
ському, Кременецькому, Ровенському повітах.
Відношення про призначення на посаду поліцейських.

Ф. 59

Демочані Дмитро Миколайович, нотаріус, м. Ковель Ковельського
повіту Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 91; 1913 – 1915, 1918 рр.
Опис 1
Справ: 91; 1913 – 1915, 1918 рр.
Справи про укладання купчої, закладної купчої, про складання нотаріального духо-�
вного заповіту.

Ф. 60

Українська парламентарна репрезентація Волині, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1922 – 1939 рр.

Справ: 12; 1923, 1926 – 1927, 1931 – 1934, 1936 – 1939 рр.
Опис 1
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Справ: 12; 1923, 1926 – 1927, 1931 – 1934, 1936 – 1939 рр.
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 у сейм, від-�
криття українських шкіл, про парафії, будівництво церков, богослужіння українською
мовою, про Волинський український театр в м. Луцьку, ІV з’їзд Української Політичної
Еміграції, проведення днів пам’яті Ю.Пілсудського, С. Петлюри, Т.Шевченка, надан-�
ня польського підданства, роботи.
Статті, доповіді, виступи посла сейму С. Козицького проти ополячення, про укра-�
їнську школу, церкву, політику, землю, „Просвіту”.
Звіт, резолюція мітингу українських послів сейму в м. Ровно (1934).
Повідомлення про організацію похорону М. Левицького.
Автобіографія посла С. Тимошенка.

Ф. 62

Луцький відділ Російського благодійного товариства в Польщі, м.
Луцьк Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 18; 1925 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1925 – 1937 рр.
Протоколи засідань правління, ревізійної комісії, загальних зборів членів товари-�
ства.
Протоколи засідань педради, зборів початкової школи Російського благодійного
товариства. Виписки з протоколів батьківського комітету.
Проект тимчасового положення про управління російською гімназією Російського
благодійного товариства.
Відомості про російські гімназії в Польщі (1935).
Листування з Кураторіумом Волинського шкільного округу, гімназією А.М.Колен-�
ко, російською гімназією про бюджет гімназії та з організаційних питань.
Звіти про діяльність правління товариства (1936 – 1937).
Бюджет.
Відомості на видачу платні службовцям гімназії. Особові рахунки членів товари-�
ства.
Інвентарна книга, опис справ і документів Луцького відділу товариства.
Опис 2
Справ: 6; 1925 – 1934, 1936 – 1937 рр.
Протоколи засідань правління, загальних зборів та ревізійної комісії товариства.
Звіти про діяльність правління товариства (1936 – 1937).
Звіти про грошові надходження і витрати.
Особові рахунки, списки членів товариства.

Ф. 63

Управа товариства прихильників православної освіти та охорони
традицій православної віри імені митрополита Петра Могили, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1931 – 1939 рр.
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Справ: 31; 1931 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 31; 1931 – 1939 рр.
Статут товариства ім. Петра Могили.
Протоколи засідань управи, президії управи, установчих та загальних зборів, засі-�
дань правління богословської секції при товаристві.
Звіт про діяльність товариства.
Листування з митрополитом Діонісієм, Українською парламентарною репрезента-�
цією, Волинською духовною консисторією, Луцьким повітовим староством, відділами
товариства та ін. про роботу товариства, видання часопису „Шлях” та журналу „За со-�
борність”, про бібліотеку ім. С. Петлюри в Парижі, богослужіння українською мовою,
статут богословської секції, організацію бібліотек, пожертву голодуючим Радянської
України.
Бухгалтерські документи. Фінансовий звіт. Книга обліку адміністративних видат-�
ків.
Списки членів управи, товариства, богословської секції, священиків повітів Воли-�
ні.
Декларації та заяви про вступ в члени товариства.
Книга членів товариства у м. Львові.

Ф. 65

Луцьке фінансове управління акцизів і державних монополій, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 34; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 34; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінансової палати,
дирекції польської соляної монополії про введення спиртової монополії, встановлен-�
ня цін на спиртні напої, про порядок торгівлі сіллю, про нелегальне перевезення тю-�
тюну, продаж цигарок.
Місячні відомості про фінансові перевірки, кількість виданих патентів.
Листування з Волинською фінансовою палатою, повітовими інспекторами про на-�
дання кредитів, з кадрових питань.
Описи та відомості про обіги лікеро-горілчаних фабрик.
Статистичні відомості про кількість працівників спиртово-горілчаного виробни-�
цтва.
Справи по звинуваченню осіб в нелегальному зберіганні та продажі горілки і тютю-�
ну.
Списки працівників.

Ф. 66

Володимирський мировий суд, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1919 – 1928 рр.

Справ: 10; 1927 – 1928 рр.
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Опис 1
Справ: 10; 1927 – 1928 рр.
Цивільні судові справи.

Ф. 67

Іздебський Владислав, нотаріус, м. Берестечко Дубенського повіту
Волинського воєводства, 1930 – 1932 рр.

Справ: 5; 1930 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1930 – 1932 рр.
Актова книга. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 68

Мировий суддя 4-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
селище Ківерці Луцького повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 47; 1913 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 47; 1913 – 1919 рр.
Копії циркулярних розпоряджень Міністерства юстиції про кабінети науково-судо-�
вої експертизи, про розгляд справ про незаконний продаж алкогольних напоїв та ін.
Копія циркуляра Міністерства судових справ УНР про українську мову в державних
актах і діловодстві (1918).
Листування з Міністерством юстиції, з’їздом мирових суддів з судових питань.
Цивільні судові справи.
Особова справа секретаря О. Беккера.

Ф. 69

Луцьке приватне жіноче училище 2-го розряду А.М.Коленко,
1898 – 1902 рр.
Луцька прогімназія А.М.Коленко, 1902 – 1903 рр.
Луцька жіноча гімназія А.М.Коленко, 1903 – 1934 рр.
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, з 1921 р. –
Волинського воєводства

Справ: 74; 1902 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 74; 1902 – 1934 рр.
Циркулярні розпорядження попечителя Київського навчального округу про нові
зразки атестатів і свідоцтв та ін.
Протоколи засідань педагогічної ради, піклувальної ради, батьківського комітету.
Листування з попечителем Київського навчального округу з адміністративно-гос-�
подарських та кадрових питань.
Повідомлення попечителя Київського навчального округу з кадрових питань.
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Особові справи викладачів.
Формулярні списки викладачів.
Відомості на видачу платні викладачам.
Списки вчителів, нагороджених медалями, учнів, яких опікав батьківський комі-�
тет.
Прохання батьків учнів гімназії про звільнення їх від оплати за навчання.

Ф. 70

Луцька державна гімназія ім. Т. Костюшка, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1918 – 1939 рр.

Справ: 1474; 1918 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1472; 1918 – 1939 рр.
Циркуляри, директивні вказівки Міністерства віросповідань та освіти, Міністер-�
ства фінансів, Кураторіуму Волинського шкільного округу про обов’язкове вивчення
української мови (1927 – 1928), підвищення кваліфікації вчителів, про позашкільну
освіту, військову підготовку та фізичне виховання учнів, методику викладання латин-�
ської мови, оплату навчання, з організаційних, методичних, господарських, кадрових
питань, про вивчення католицької релігії.
Книги наказів і розпоряджень директора гімназії.
Протоколи засідань педагогічної ради, методичних нарад, батьківських зборів.
Плани та звіти про роботу гімназії.
Звіти про науково-виховну роботу. Звіти про успішність, фізвиховання учнів. Звіти
класних керівників про роботу в класах.
Листування з Кураторіумом Волинського шкільного округу з організаційних, гос-�
подарських, фінансових, кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Протоколи екзаменаційних комісій. Методичні вказівки до проведення екзаменів.
Інструкція щодо проведення екзаменів на атестат зрілості, екзаменаційні листи.
Статистичні 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.
Характеристики, 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.
Опис 2
Справ: 2; 1937 – 1938 рр.
Книга протоколів засідань педагогічної ради, комісій.
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Ф. 71

Луцька приватна учительська семінарія ім. Г. Коллонтая, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1924 – 1939 рр.

Справ: 655; 1924 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 655; 1924 – 1939 рр.
Директивні вказівки Міністерства віросповідань та освіти, Кураторіуму Волинсько-�
го 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 товари-�
ства опіки над семінарією.
Плани, програми, звіти про виховну роботу.
Звіти про роботу педагогічної ради, опікунської комісії, комітетів учнівських орга-�
нізацій та гуртків.
Листування з Кураторіумом Волинського шкільного округу з методичних, госпо-�
дарських та кадрових питань.
Бюджети семінарії і школи. Фінзвіти семінарії, гімназії і школи. Касова книга.
Статистичні відомості 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 шко-�
ли.
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.

Ф. 72

Луцька російська гімназія Луцького відділу Російського
благодійного товариства в Польщі, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 29; 1928 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1928 – 1937 рр.
Протоколи засідань предметних і класної комісій, батьківського комітету, батьків-�
ських зборів.
Проект тимчасового положення про управління гімназією.
Класні журнали.
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Листування з Луцьким відділом Російського благодійного товариства з адміністра-�
тивних питань.
Опис 2
Справ: 3; 1925, 1927 – 1937 рр.
Шкільні свідоцтва учнів.
Контрольні роботи учнів з латинської мови.

Ф. 73

Луцька приватна чоловіча українська гімназія, 1921 – 1928 рр.
Луцька приватна змішана українська гімназія, з 1929 р. –
товариства ім. Лесі Українки, 1928 – 1931 рр.
Луцька приватна українська гімназія товариства ім. Лесі Українки,
1931 – 1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 223; 1917 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 223; 1917 – 1939 рр.
Циркуляри, директивні розпорядження Кураторіуму Волинського шкільного окру-�
гу з навчально-виховних питань.
Копія протоколу пленарного засідання педагогічної ради.
Статути гімназії, Луцького товариства ім. Лесі Українки, учнівських гуртків і право-�
славного братства Святого Архістратига Михаїла при гімназії.
Протоколи засідань предметних комісій, екзаменаційної комісії, батьківського ко-�
мітету, 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 товари-�
ством «Рідна школа» в м. Львові з навчально-виховних, адміністративно-господар-�
ських, 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 гімназії.
Алфавітний каталог книг бібліотеки гімназії.
Розклади уроків.
Особові справи викладачів. Відомості на видачу платні працівникам гімназії.
Персональні 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 роботу, звільнення від оплати за навчання.
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Ф. 74

Ковельське фінансове управління акцизів і державних монополій,
м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства, 1921 –
1939 рр.

Справ: 161; 1920 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 161; 1920 – 1937 рр.
Розпорядження Міністерства фінансів, Волинської фінансової палати про співпра-�
цю державної поліції з фінансовими органами, про повноваження воєводи з нагляду
за службовим порядком в державних установах, про порядок обробки та нагляд за тю-�
тюновими плантаціями та ін.
Протоколи засідань концесійної комісії управління.
Протоколи ревізій.
Опис горілчаної фабрики в с. Холоневі Володимирського повіту.
Листування з Волинською фінансовою палатою про надання кредитів, про арешт
осіб, звинувачених в нелегальному продажі спиртних напоїв.
Справи по звинуваченню в зберіганні, нелегальному перевезенні і продажі тютюну,
горілки та ін.
Список тютюнових плантацій у Володимирському повіті.

Ф. 75

Волинська реміснича палата, м. Луцьк Волинського воєводства,
початкова дата не встановлена, кінцева – 1939 р.

Справ: 4; 1929, 1933, 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1929, 1933, 1938 – 1939 рр.
Звіт ремісничої палати (1933).
Протоколи кваліфікаційної комісії.
Додатковий список виборців у ремісничу палату.
Заяви.

Ф. 76

Мировий суддя 6-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
містечко Торчин Луцького повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 28; 1912 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 28; 1912 – 1918 рр.
Цивільні судові справи.

Ф. 77

Головне управління товариства по розповсюдженню театральної
культури на Волині, м. Луцьк Волинського воєводства, 1933 –
1939 рр.
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Справ: 38; 1931 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 38; 1931 – 1938 рр.
Протоколи зборів правління товариства, організаційних зборів Ковельського, Луць-�
кого, Ровенського відділів товариства.
Статут відділу товариства.
Тимчасовий регламент Луцького відділу товариства.
Статут Союзу артистів польських сцен.
Звіти про діяльність товариства, Волинського театру ім. Ю.Словацького, про кон-�
церти товариства польської музики.
Листування з Союзом артистів польських сцен, кінотеатрами з фінансових питань.
Попередній бюджет товариства.
Фінансові звіти товариства, Польського театру ім. Ю.Словацького в м. Луцьку.
Книга обліку членських внесків.
Список членів товариства в м. Кременці.

Ф. 78

Мировий суддя 9-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
містечко Колки Луцького повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 12; 1914, 1915, 1918 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1914, 1915, 1918 рр.
Цивільні судові справи.

Ф. 79

Кооперативний ремісничий банк з обмеженою відповідальністю, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1937 – 1939 рр.

Справ: 41; 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 41; 1935 – 1939 рр.
Статут банку.
Листування з судовим виконавцем Луцького гродського суду про стягнення забор-�
гованості з осіб.
Фінансовий звіт.
Протоколи ревізії банку.
Касові книги.
Книга особових рахунків вкладників.
Книга особових рахунків інкасаторів.
Книги обліку вкладів та нарахування процентів на видані позики.
Відомості на видачу платні службовцям банку.
Заяви про надання позик. Заяви службовців банку про надання відпусток, грошової
допомоги.
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Ф. 81

Кредитний кооператив з обмеженою відповідальністю «Стир»,
1931 – 1938 рр.
Волинський кооперативний торговельний банк «Стир» (кооператив
з обмеженою відповідальністю), 1938 – 1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 9; 1931 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1931 – 1939 рр.
Протоколи засідань управи кооперативу, загальних зборів, наглядової ради.
Звіти про діяльність кооперативу.
Листування з громадянами про порядок видачі позик, порядок вступу в члени коо-�
перативу.
Журнал реєстрації членів кооперативу.
Списки вкладників.
Заяви громадян про видачу позик, вступ в кооператив.

Ф. 82

Кооператив з необмеженою відповідальністю „Кредит Луцьк”, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1935 – 1936 рр.

Справ: 8; 1935 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1935 – 1936 рр.
Договори про надання кредитів громадянам.

Ф. 83

Мировий суддя 7-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
селище Ківерці Луцького повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 7; 1914 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1914 – 1918 рр.
Копії циркулярів, розпоряджень Міністерства юстиції, Луцького з’їзду мирових
суддів про порядок виконання рішень і вироків судів, відкриття притулку для пора-�
нених і хворих в м. Луцьку, проведення благодійної лотереї на користь поранених і
хворих (1914), про правовий захист іноземних підданих в Росії та ін.
Відомості про рух цивільних та кримінальних справ.
Цивільні судові справи.

Ф. 84

Український кооперативний кінотеатр (кооператив з обмеженою
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства, 1928 –
1934 рр.

Справ: 8; 1928 – 1934 рр.
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Опис 1
Справ: 8; 1928 – 1934 рр.
Статут кооперативу.
Листування з банками, товариствами про реєстрацію та діяльність кооперативу, з
фінансових питань. Реєстр вихідних документів.
Баланси театру.
Журнал обліку прибутків і видатків.
Дані про кінофільми.
Заяви організацій та громадян про вступ в члени кооперативу.

Ф. 85

Луцька повітова земська управа, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1911 – 1919 рр.

Справ: 11; 1907 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 11; 1907 – 1918 рр.
Протокол засідання Луцьких повітових земських зборів (1914).
Звіти спеціалістів з тваринництва про поїздку на обласний ветеринарний з’їзд в м.
Катеринослав.
Рапорти дільничних лікарів Луцького повіту про кількість інфекційних хворих, на-�
правлених в Луцьку земську лікарню, про постачання медикаментами лікувальних
пунктів та ін.
Листування з Волинською губернською земською управою, ветеринарними лікаря-�
ми про боротьбу з заразними хворобами тварин, ізоляцію та знищення хворих тварин,
забезпечення ветеринарних пунктів необхідними інструментами, про штат земських
ветеринарних лікарів.
Особові справи ветеринарних лікарів та фельдшерів.

Ф. 86

Луцький відділ Центральної каси сільськогосподарських
товариств, м. Луцьк Волинського воєводства, 1924 – 1939 рр.

Справ: 44; 1924 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 44; 1924 – 1939 рр.
Звіти кас Стефчика. Фінансові звіти кас.
Листування з касами Стефчика про надання позик.
Договори про видачу позик громадянам.

Ф. 87

Волинська окружна каса Стефчика (кооператив з необмеженою
відповідальністю),
м. Луцьк Волинського воєводства, початкова дата не встановлена,
кінцева – 1939 рр.

Справ: 35; 1928 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 35; 1928 – 1939 рр.
Протоколи засідань контрольної ради окружної каси Стефчика.
Листування з Луцькою повітовою комунальною ощадною касою, Волинським воє-�
водським товариством сільськогосподарських організацій і гуртків, Луцьким відділом
центральної каси сільськогосподарських товариств, Волинською воєводською радою
Союзу осадників з фінансових питань.
Справи про стягнення позики з громадян.
Списки осіб, які отримали позики в окружній касі Стефчика.
Заяви громадян про вступ в члени кооперативу, про видачу позики.

Ф. 88

Луцька кооперативна позичково-ощадна каса ремісниківхристиян (з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 45; 1920, 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 45; 1920, 1926 – 1939 рр.
Статут позичково-ощадної каси.
Книги протоколів засідань правління і контрольної ради.
Інструкція для роботи позичково-ощадної каси.
Книга обліку надходження грошей. Книга обліку виданих кредитів. Фінансові зві-�
ти.
Листування з Луцьким гродським судом про стягнення заборгованості з громадян та
ремісничо-промислової школи.
Постанови Луцького гродського суду про стягнення заборгованості за векселями.
Відомості на видачу платні працівникам каси.
Книга особових рахунків членів каси.
Договори про видачу позики громадянам.
Інвентарна книга.
Членські книжки членів каси.

Ф. 89

Кооператив „Єдність” з обмеженою відповідальністю, с. Мощена
Ковельського повіту Волинського воєводства, початкова дата –
1929 р., кінцева дата не встановлена.

Справ: 1; 1929 – 1931 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1929 – 1931 рр.
Протоколи організаційних зборів та засідань управи кооперативу.

Ф. 90

Кооперативне банкове товариство (кооператив з обмеженою
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства, 1933 –
1939 рр.
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Справ: 3; 1933 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1933 – 1939 рр.
Протоколи загальних зборів товариства.
Протоколи спільних засідань правління і контрольної ради товариства.
Книга грошових вкладів.

Ф. 91

Судовий виконавець Луцького гродського суду 1-ої дільниці, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 788; 1932 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 788; 1932 – 1939 рр.
Справи про стягнення грошей, продаж нерухомого майна, примусове виселення,
передачу земельних ділянок та майна.
Алфавітний покажчик.

Ф. 92

Судовий виконавець Луцького гродського суду 2-ої дільниці, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 799; 1929 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 799; 1929 – 1939 рр.
Справи про стягнення грошей, продаж майна, примусове виселення.

Ф. 93

Луцьке відділення Польського банку, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1925 – 1939 рр.

Справ: 29; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 29; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри Польського банку про відкриття відділення банку в м. Луцьку, з інших
організаційних і фінансових питань.
Книга рішень кредитного відділу Польського банку.
Звіти ревізійної комісії.
Відомості про кількість опротестованих векселів.
Особові справи працівників банку.
Список працівників Луцького відділення банку.
Формулярні списки на виписку книг і бланків для ведення діловодства.

Ф. 94
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Каса соціального страхування, м. Луцьк Волинського воєводства,
1929 – 1939 рр.

Справ: 8; 1929 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1929 – 1939 рр.
Справи про встановлення пенсій.
Книга особових рахунків.

Ф. 95

Луцьке товариство взаємного кредиту (кооператив з обмеженою
відповідальністю), м. Луцьк Волинського воєводства, 1924 –
1939 рр.

Справ: 33; 1924 – 1940 рр.
Опис 1
Справ: 33; 1924 – 1940 рр.
Протоколи засідань правління товариства, зборів членів товариства, ліквідаційної
комісії, контрольної ради товариства.
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.
Відомості на видачу платні працівникам товариства, Кооперативного господар-�
ського банку.
Журнали реєстрації пайовиків товариства та внесених паїв.
Списки членів Луцького товариства взаємного кредиту. Списки боржників.

Ф. 96

Луцька єврейська громада, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1841 – 1918 рр.

Справ: 559; 1841 – 1842, 1844 – 1870, 1872, 1875 – 1880, 1882, 1887 – 1890, 1897 – 1904,
1909 – 1911, 1915 – 1916, 1918 рр.
Опис 1
Справ: 559; 1841 – 1842, 1844 – 1870, 1872, 1875 – 1880, 1882, 1887 – 1890, 1897 – 1904,
1909 – 1911, 1915 – 1916, 1918 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, розлучення, смерть синагог Воло-�
димир-Волинського, Дубенського, Луцького повітів.

Ф. 111

Луцький відділ Союзу польських харцерів, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 40; 1919 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 40; 1919 – 1939 рр.
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Статути Союзу польських харцерів, Волинського відділу Союзу польських харце-�
рів.
Циркуляри, циркулярні листи, накази Союзу польських харцерів, команди Волин-�
ського округу, команди Волинської хорунгви харцерів, команд чоловічої та жіночої хо-�
рунгв Луцького відділу, команди Луцького загону харцерів.
Протоколи зборів команди Луцького загону харцерок.
Плани і звіти про роботу дружин. Рапорти про збори дружин.
Звіти управління Волинського відділу союзу, Волинської хорунгви.
Бюджети Луцького загону харцерів, дружин.
Листування з Союзом польських харцерів, дружинами з адміністративних, органі-�
заційних, господарських питань.
Програми і правила змагань зі стрільби, інструкції.
Документи (циркуляри, протокол з’їзду (1935), рапорти, листування¸ списки) Фе-�
дерації польських союзів захисників вітчизни.
Статистичні відомості про кількість членів союзу.
Списки, анкети, характеристики на членів союзу.
Список харцерських дружин Луцького загону Волинської хорунгви.

Ф. 112

Волинський відділ Союзу польських харцерів, м. Ровно
Ровенського повіту Волинського воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 11; 1923, 1934 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 11; 1923, 1934 – 1939 рр.
Статути Союзу польських харцерів, Волинського відділу Союзу польських харце-�
рів.
Циркуляри, накази Волинського відділу Союзу польських харцерів, команди Во-�
линської хорунгви харцерів, команди Луцького загону харцерів.
Звіти, статистичні звіти харцерських дружин.
Статистичні відомості про діяльність та кількість членів союзу.
Список членів союзу.
Дипломи волинських харцерів.

Ф. 115

Ковельська повітова команда державної поліції, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 60; 1921 – 1922, 1924 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 60; 1921 – 1922, 1924 – 1939 рр.
Накази Головного коменданта державної поліції, коменданта Ковельської повітової
державної поліції.
Ситуаційні рапорти, звіти повітової команди держполіції.
Інформації про діяльність партій, громадсько-політичних організацій, розшук осіб,
виселення громадян з прикордонної смуги.
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Повідомлення повітової команди держполіції та Ковельського повітового староства
про плебісцит в українських школах, про осіб, які втекли в Радянський Союз.
Донесення співробітників поліції про членів КПЗУ.
Листування з воєводською командою державної поліції про пересилку відомостей
про політичні партії, організації, про шпигунство.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Протоколи допитів членів партій.
Документи на отримання обмундирування та спорядження.
Справи про порушення поліцейськими службової дисципліни.
Відомості на видачу платні поліцейським.
Списки поліцейських Ковельського комісаріату, слідчого відділу повітової коман-�
ди держполіції, членів КПЗУ. Списки гмін, містечок, сіл Ковельського повіту. Списки
кооперативів повіту.
Листи обліку церков, костьолів, сект. Опис нерухомого церковного майна.
Списки та облікові листи православного духовенства.
Фотоальбом учасників партизанського руху в повіті.
Тексти заборонених українських пісень.

Ф. 118

Володимирська повітова команда державної поліції, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 39; 1920 – 1921, 1924 – 1927, 1931 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 39; 1920 – 1921, 1924 – 1927, 1931 – 1939 рр.
Накази коменданта Володимирської повітової команди державної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків Володимирського повіту.
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії з кадрових питань.
Ситуаційні звіти повітової команди.
Інформації агентів поліції про діяльність членів КПЗУ, КСМЗУ, ОУН.
Книга вхідних телефонограм.
Відомості на видачу платні поліцейським.
Журнал реєстрації засуджених осіб.
Список арештованих членів КПЗУ.

Ф. 120

Горохівська повітова команда державної поліції, м. Горохів
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 9; 1925 – 1926, 1929, 1933, 1936 – 1937, 1939 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1925 – 1926, 1929, 1933, 1936 – 1937, 1939 рр.
Наказ коменданта Горохівської повітової команди державної поліції.
Ситуаційні рапорти повітової команди про політичні виступи, кримінальні злочи-�
ни.
Інформація Горохівського повітового староства про діяльність „Палестинського
еміграційного товариства” в м. Горохові.
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Справи про дисциплінарні покарання поліцейських.
Списки православного духовенства повіту.

Ф. 123

Горохівський гродський суд, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 357; 1928 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 357; 1928 – 1939 рр.
Цивільні та кримінальні судові справи.

Ф. 125

Управління Волинського округу „Морської і колоніальної ліги”, м.
Луцьк Волинського воєводства, 1935 – 1939 рр.

Справ: 6; 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1935 – 1939 рр.
Інструкції Головного управління «Морської і колоніальної ліги» щодо ведення бух-�
галтерії.
Касові чеки.
Меморіальні витяги.

Ф. 126

Луцький міський комітет фізичного виховання і військової
підготовки, м. Луцьк Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 1; 1929 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1929 – 1933 рр.
Бюджети і звіти про виконання бюджету міського комітету фізичного виховання і
військової підготовки.

Ф. 129

Управління Волинського округу Стрілецького союзу, 1921 –
1929 рр.
Управління підокругу «Волинь» Стрілецького союзу, 1929 –
1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 68; 1923 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 68; 1923 – 1939 рр.
Розпорядження, накази Головної команди, команди Варшавського округу, коман-�
ди підокругу «Волинь» Стрілецького союзу про організацію походів, спортивну діяль-�
ність, проведення стрільбищ, змагань.
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Вісник розпоряджень і наказів управління підокругу «Волинь».
Статути повітових управлінь Польського союзу спортивного стрілецтва, польської
колегії суддів зі стрільби, повітових стрілецьких змагань, походів, мотоциклетних клу-�
бів.
Документи (протоколи засідань, анкетні листи, списки відділів) управління Луць-�
кого повіту Стрілецького союзу.
Протоколи організаційних зборів відділів союзу.
Звіти про діяльність Головної команди Стрілецького союзу.
Звіти команди підокругу «Волинь», повітових команд союзу про спортивну діяль-�
ність.
Програма організації та розвитку спорту і культурно-освітня програма Волинського
округу союзу.
Програми походів, кросів, спортивної роботи, занять на курсах.
Інструкції з проведення походів, змагань, навчання, маршів, стрільби.
Відомості про відділи союзу.
Листування з Головною командою, повітовими командами союзу з організаційних
питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні відомості про склад та кількість членів підокругу «Волинь».
Звіти про перевірку відділів союзу.
Документи (статути, накази, протоколи, інструкції, звіти, кошториси, списки,
контрольні карти) про походи на Польську гору.
Книга протоколів загальних зборів та засідань правління Луцького спортивного
клубу «Стрілець».
Анкетні листи відділів союзу.
Облікові картки, листи присяги членів союзу.
Списки членів союзу. Списки книг бібліотек союзу.
Фотографії членів союзу.

Ф. 130

Луцьке 1-е міське початкове училище, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1915 – 1919 рр.

Справ: 6; 1915, 1918 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1915, 1918 – 1919 рр.
Класні журнали.
Свідоцтва про закінчення училища.

Ф. 132

Суховольський постерунок державної поліції, с. Суховоля
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 26; 1927 – 1930 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1927 – 1930 рр.
Розпорядження, копії розпоряджень президента Польщі, Міністерства внутрішніх
справ, воєводської та Луцької повітової команд державної поліції.
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Ситуаційні рапорти про діяльність партій, організацій.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність партій, організа-�
цій, товариств, конфіскацію друкованих видань, розшук осіб, шпигунство, нелегаль-�
ний перетин кордону, кримінальні злочини, з кадрових питань.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про підготовку виборів у
сейм і сенат, діяльність українських партій, організацій, об’єднань, видачу дозволів на
проведення зборів, лекцій, концертів. Журнал реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини по постерунку.
Бюджет постерунку.
Характеристики на жителів.
Щотижневик про розшукуваних осіб.
Списки поліцейських. Списки осіб, виселених з Польщі, рекрутів.
Карти розташування району постерунка.

Ф. 134

Луцький повітовий місіонерський комітет, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1924 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1924 – 1933 рр.
Книга протоколів засідань комітету.

Ф. 137

Луцько-Дубенський з’їзд мирових посередників, м. Луцьк
Луцького повіту Волинської губернії, 1861 – 1919 рр.

Справ: 28; 1910 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 27; 1910 – 1915 рр.
Справи щодо клопотань громадян про визнання за ними права викупу землі за за-�
коном від 21 березня 1888 р.
Опис 2
Справ: 1; 1911 – 1913 рр.
Справа щодо клопотання В. Ольшевського про визнання за ним права викупу землі
за законом від 21 березня 1888 р.

Ф. 138

Волинське воєводське третейське управління, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1933 – 1939 рр.

Справ: 49; 1933 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 49; 1933 – 1939 рр.
Листування з Волинським воєводським управлінням та іншими установами з орга-�
нізаційних та фінансових питань.
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Фінансові звіти Кременецького повітового третейського управління.
Справи про встановлення терміну сплати та стягнення заборгованості з громадян.

Ф. 139

Луцьке повітове третейське управління, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1933 – 1939 рр.

Справ: 19; 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 19; 1935 – 1939 рр.
Справи про переоцінку купленої землі та встановлення термінів сплати заборгова-�
ності громадян.

Ф. 140

Олицький постерунок державної поліції, м. Олика Дубенського
повіту, з 1925 р. – Луцького повіту Волинського воєводства,
1920 – 1939 рр.

Справ: 120; 1920 – 1935 рр.
Опис 1
Справ: 120; 1920 – 1935 рр.
Службові розпорядження, вказівки Міністерства внутрішніх справ, воєводської та
повітової команд державної поліції про співробітництво адміністративної влади і по-�
ліції, про зміни в кримінальному кодексі, зміцнення поліцейських гарнізонів у повіті,
про табори для інтернованих осіб, про боротьбу з нелегальним продажем тютюну та з
інших адміністративних, організаційних та господарських питань.
Протокол наради комендантів постерунків держполіції Луцького повіту (1929).
Ситуаційні рапорти коменданта постерунка про розшук осіб та кримінальні зло-�
чини.
Інформації воєводської команди держполіції, Дубенської та Луцької повітових ко-�
манд держполіції про діяльність ППС, КПП, Незалежної селянської партії, Табору Ве-�
ликої Польщі, „Взаємодопомоги”, «Табору польських монархістів», КПЗУ, „Сельробєдності”, КСМЗУ, УНДО, УВО, Українського католицького союзу, „Пласту”, україн-�
ського православного братства ім. Святих Кирила і Мефодія та ін., про українські ви-�
дання „Розбудова нації”, „Сурма”, про розшук, шпигунство, підозрюваних осіб, іно-�
земців, осіб, які втекли в СРСР, еміграцію в Америку, агітацію за вступ в американську
армію, про невтручання поліції в церковні конфлікти, про релігійні секти, їх облік.
Повідомлення Дубенської повітової команди держполіції, Дубенського і Луцького
повітових староств про вибори в міську раду м. Олики, конфіскацію закордонних дру-�
кованих видань, видачу дозволів на проведення заходів.
Звіти поліцейських про нагляд за проведенням зборів єврейських організацій.
Листування з Дубенською і Луцькою повітовими командами держполіції, повітови-�
ми староствами про діяльність українських та єврейських партій, релігійних сект, про
вибори солтисів, про дозвіл на проживання, виїзд з Польщі, з організаційних, кадро-�
вих питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Книги телефонограм.
Статистичні відомості про кримінальні злочини по Олицькому постерунку держ-�
поліції.
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Статистичні дані про чисельність українського населення в селах Луцького повіту.
Протоколи допитів осіб, які здійснили кримінальні злочини.
Журнали реєстрації осіб, які перебували під наглядом поліції, арештованих осіб.
Короткий опис створення постерунку.
Реферати комендантів держполіції про стан безпеки на території постерунку, про
історичні пам’ятки м. Луцька.
Номери конфіскованих газет.
Характеристики на жителів постерунку.
Списки поліцейських постерунка, агентів поліції, офіцерів запасу, членів громад-�
сько-політичних товариств, єврейських організацій, власників будинків, парових кот-�
лів, духовенства, розшукуваних осіб, призовників, осіб, які ухилялись від набору в ар-�
мію, виселених, офіцерів російської армії та армії С. Петлюри. Списки кооперативів,
промислових підприємств, мирових судів, друкарень, бібліотек, тюрем, відділів закор-�
донних благодійних товариств, заїжджих дворів, сіл, що входили до складу постерунку,
мостів, що знаходились в Олицькій гміні.
Ескіз району постерунку.

Ф. 141

Горохівський мировий суд, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1919 – 1928 рр.

Справ: 138; 1919 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 138; 1919 – 1928 рр.
Кримінальні та цивільні судові справи.

Ф. 145

Лаврівський постерунок державної поліції, с. Лаврів Луцького
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 226; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 226; 1921 – 1939 рр.
Розпорядження, накази Луцької повітової команди держполіції, Луцького повіто-�
вого староства про військову таємницю, охорону військових об’єктів, пошт, випуск
нових паспортів, набір в армію, будівництво телефонної лінії, стягнення податків,
контроль за іноземцями, нелегальною торгівлею, про боротьбу зі злочинцями, усунен-�
ня недоліків у роботі постерунків, з кадрових питань.
Приписи, інструкції Луцької повітової команди держполіції про правила стягнення
податків, охорону державних лісів, набір в армію та ін.
Протокол наради комендантів постерунків Луцького повіту.
Ситуаційні рапорти.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, „Визво-�
лєнє”, Незалежної селянської партії, Стрілецького союзу, КПЗУ, УСО, УНДО, УВО,
ОУН, ФНЄ, ЗУНРО, УСРП, УНАКОР, Української аграрної партії, „Просвіти”, Сою-�
зу українок, „Відродження”, КПЗБ, Молодонімецької партії, про виступ українських
студентів проти польської влади, з’їзд молоді України, друковані видання, кримінальні
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злочини, шпигунство, розшук та нагляд за особами, нелегальну еміграцію, виселених
осіб та осіб, які втекли за кордон, безробітних, про релігійні секти.
Повідомлення Луцького староства про вибори солтисів.
Листування з Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим старо-�
ством, Луцькою повітовою командою держполіції про діяльність партій, організацій,
союзів, товариств, вибори солтисів, українізацію церкви, прийняття польського під-�
данства духовенством, боротьбу з нелегальною торгівлею, про кримінальні злочини,
розшук осіб, облік німецьких поселень, характеристики на жителів постерунку, про
навчання, обмундирування та озброєння поліцейських, з господарських, кадрових пи-�
тань. Журнали реєстрації кореспонденції. Книги вихідних телефонограм.
Статистичні дані та хроніка кримінальних злочинів.
Протоколи перевірки постерунка.
Програми навчання поліцейських.
Облікові листи арештованих.
Списки поліцейських, агентів поліції, членів КПЗУ, ОУН, Волинського гуртка сіль-�
ської молоді, сільськогосподарських гуртків, вчителів української національності, свя-�
щеників, призовників в армію, іноземців, російських підданих, які отримали польське
громадянство, виселених, осіб, які втекли за кордон, злочинців, офіцерів армії Пет-�
люри. Списки постерунків, промислових підприємств, що знаходились на території
постерунку.
Прохання про видачу дозволів та дозволи Луцького повітового староства на прове-�
дення союзами і товариствами різних заходів.
Журнали реєстрації населених пунктів постерунку. Ескізи та карта розташування
району Лаврівського постерунку.

Ф. 146

Торчинський постерунок державної поліції, містечко Торчин
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 256; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 256; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського
управління, Луцького повітового староства, Головної та Луцької повітової команд дер-�
жавної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків Луцького повіту.
Повідомлення прокуратури Луцького окружного суду, Луцького повітового старо-�
ства про зміни в кримінальному кодексі, про вибори.
Ситуаційні рапорти коменданта, поліцейських.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, ППС, „Ви-�
зволєнє”, Незалежної селянської партії, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, КСМЗУ, УВО,
ОУН, МОДР, „Просвіти”, „Пласту”, КПЗБ та ін., про дозвіл іноземцям на проживан-�
ня в Польщі, розшук осіб, шпигунство, нелегальну еміграцію, кримінальні злочини.
Листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою повітовою командою дер-�
жавної поліції про діяльність партій, організацій, товариств, союзів, українського цер-�
ковного комітету, про з’їзд православних священиків, про дозвіл на проживання та ви-�
їзд з Польщі, про реєстрацію іноземців, вибори солтисів, облік релігійних сект, про бі-�
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бліотеки на території постерунку, видачу дозволів на проведення товариствами різних
заходів, з кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Книги телефонограм.
Статистичні дані про кримінальні злочини. Журнали реєстрації кримінальних зло-�
чинів на території постерунку.
Протоколи перевірки постерунку.
Відомості про німецькі колонії.
Програми навчання поліцейських.
Протоколи допитів кримінальних злочинців.
Журнали реєстрації арештованих і затриманих осіб.
Щотижневики слідчого управління воєводської команди держполіції про розшуку-�
ваних осіб.
Анкети на членів КПЗУ.
Характеристики на жителів за запитами поліції.
Списки працівників поліції, агентів, членів КПЗУ, „Сельроб-єдності”, ОУН, УСРП,
УНПО, „Просвіти”, Молодонімецької партії, „Поалей-Ціон” та ін., духовенства, осіб,
які були під наглядом поліції, засуджених, виселених іноземців, рекрутів. Списки про-�
мислових і торгових підприємств, газет і журналів, які виписували жителі постерунку,
населених пунктів на території постерунку.
Опис району Торчинського постерунку держполіції.

Ф. 147

Секретаріат Волинського округу „Табору національного єднання”
(ОЗН), м. Луцьк Волинського воєводства, 1937 – 1939 рр.

Справ: 9; 1937 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1937 – 1939 рр.
Організаційні розпорядження начальника табору.
Тимчасова організаційна інструкція з діяльності окружних інстанцій «Табору наці-�
онального єднання».
Основні положення про роботу «Табору національного єднання» в містах Волин-�
ського округу.
Бюлетені.
Історичний нарис професора В. Крижанівського з російсько-українського питан-�
ня.

Ф. 148

Холоневицький постерунок державної поліції, с. Холоневичі
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 35; 1921 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 35; 1921 – 1934 рр.
Циркуляри, накази, копії розпоряджень Міністерства внутрішніх справ, Луцького
повітового староства, Луцької повітової команди державної поліції.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, КПЗУ,
„Сельроб-єдності”, КСМЗУ, УСДП, УНДО, УВО, УСРП, «Просвіти», КПЗБ, комітету
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«Гомелес» та ін., про розшук осіб, кримінальні злочини, шпигунство, конфіскацію га-�
зет і журналів. Копія статуту Союзу боротьби за незалежну Україну.
Листування з Луцьким повітовим староством про вибори солтисів і війтів, про релі-�
гійні секти, списки духовенства та ін. Журнал реєстрації кореспонденції. Книги теле-�
фонограм.
Протоколи перевірки постерунку.
Особові рахунки поліцейських.
Списки старших сержантів держполіції Луцького повіту, рекрутів, виселених іно-�
земців. Списки постерунків держполіції Луцького повіту, населених пунктів на тери-�
торії постерунку.

Ф. 149

Княже-Фусівський постерунок державної поліції, с. Княже, с.
Фусів Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 –
1939 рр.

Справ: 15; 1927 – 1928, 1930 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 15; 1927 – 1936 рр.
Накази воєводського коменданта державної поліції.
Інформаційні повідомлення слідчого управління Волинської воєводської команди
держполіції про розшук осіб.
Щотижневики слідчого управління воєводської команди держполіції про розшуку-�
ваних осіб.

Ф. 150

Рожищенський постерунок державної поліції, містечко Рожище
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 157; 1920 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 157; 1920 – 1936 рр.
Розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського
управління, воєводської та Луцької повітової команд державної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків державної поліції Луцького повіту.
Інформації, повідомлення, листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою
повітовою командою держполіції про діяльність ППС, Табору Великої Польщі, КПЗУ,
„Сельроб-єдності”, ОУН, „Просвіти” та ін., конфіскацію друкованих видань, розшук
осіб, шпигунство, кримінальні злочини, вибори солтисів, набір в армію, осіб, які вте-�
кли за кордон, видачу союзам, товариствам дозволів на проведення заходів, з кадрових
питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Книга телефонограм.
Монографічний опис постерунку. Протоколи перевірки та обстеження постерунку.
Програма навчання поліцейських постерунку.
Відомості про результати голосування на виборах в сейм і сенат (1930).
Оголошення староств про правила торгівлі та ціни на продукти, предмети першої
необхідності, нафту, залізо.
Книга обліку кримінальних злочинів по постерунку.
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Книга обліку осіб, які були під наглядом поліції. Журнали реєстрації арештованих.
Облікові листи на звільнених з тюрем ув’язнених.
Характеристики на жителів постерунку за запитами поліції.
Особові рахунки поліцейських.
Відомості на видачу платні поліцейським.
Списки поліцейських, інформаторів поліції, комуністів ІV, V, VІ стрілецьких дивізій
Червоної Армії, рекрутів, осіб, які ухилялися від служби в армії, солдат армії Петлюри,
розшукуваних осіб, виселених, власників промислових підприємств, земельних угідь,
горілчаних складів, працівників приватних лісництв. Списки населених пунктів на те-�
риторії постерунку.
Карти розташування постерунку.

Ф. 151

Ківерцівський постерунок державної поліції, містечко Ківерці
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 156; 1921 – 1936, 1938 рр.
Опис 1
Справ: 156; 1921 – 1936, 1938 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, воєводської і
Луцької повітової команд державної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків Луцького повіту.
Рапорти коменданта постерунку.
Ситуаційний звіт постерунку.
Інформації та повідомлення воєводської та Луцької повітової команд держполіції
про діяльність КПП, „Пясту”, Незалежної селянської партії, Табору Великої Поль-�
щі, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, УНДО, УВО, ОУН, УСРП, КПЗБ, українського цер-�
ковного комітету, профспілок, сіоністських організацій, конфіскацію друкованих ви-�
дань, про вибори, агітацію проти автокефальної церкви, про шпигунство, розшук осіб,
кримінальні злочини, еміграцію, виселення з Польщі, про осіб, які втекли за кордон,
переселенців, релігійні секти, з кадрових питань.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про діяльність партій, то-�
вариств, об’єднань, релігійних сект та ін., про вибори солтисів, характеристики на жи-�
телів постерунку, про виселення іноземців, з релігійних питань. Журнали реєстрації
кореспонденції. Книга реєстрації телефонограм.
Статистичні звіти про кримінальні злочини, про національний склад населення по-�
стерунку.
Статут ощадної каси взаємодопомоги поліцейських воєводства. Протокол загаль-�
них зборів делегатів ощадної каси взаємодопомоги поліцейських.
Книга протоколів перевірок постерунку повітовим комендантом держполіції.
План зміцнення поліцейського гарнізону Луцького повіту.
Програма навчання поліцейських.
Книга реєстрації донесень.
Журнали реєстрації осіб, які розшукуються, арештованих.
Журнали реєстрації кримінальних злочинів.
Книга реєстрації поліцейських. Особові рахунки поліцейських постерунку.
Книга реєстрації населення містечка Ківерці.
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Списки поліцейських постерунку, офіцерів запасу, призовників, осіб, які ухилялись
від військової повинності, осіб, які перебували під наглядом поліції, розшукуваних,
православних священиків, членів Луцького лікарського товариства. Списки про-�
мислових підприємств, мирових судів Луцького округу, бібліотек в містечку Ківерці.
Списки населених пунктів.
Дозволи Луцького повітового староства союзам і товариствам на проведення різних
заходів.
Карти розташування постерунку.
Копія інструкції з дресирування службових собак.

Ф. 152

Уляниківський постерунок державної поліції, с. Уляники Луцького
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 65; 1928 – 1930, 1932 – 1935 рр.
Опис 1
Справ: 65; 1928 – 1930, 1932 – 1935 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, воєводської та Луцької повітової
команд державної поліції.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, КПЗУ,
„Сельроб-єдності” та інших партій, конфіскацію друкованих видань, розшук осіб,
кримінальні злочини, шпигунство, нелегальний перетин кордону, виселених осіб, на-�
гляд за іноземцями.
Інформаційні повідомлення про розшук осіб, втрату документів.
Листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою повітовою командою держ-�
поліції про діяльність українських партій, організацій, товариств, про підготовку і ре-�
зультати виборів у сейм і сенат, облік православного духовенства та релігійних сект,
набір в армію рекрутів, розшук осіб, кримінальні злочини, з кадрових питань. Журнал
реєстрації кореспонденції.
Повідомлення Луцького повітового староства про ціни на продукти харчування, на-�
фту, залізо.
Програми занять для поліцейських постерунку.
Відомості на видачу платні поліцейським постерунку.
Характеристики на жителів постерунку за запитами поліції та староства.
Списки поліцейських постерунку, інформаторів поліції, рекрутів, виселених іно-�
земців. Списки постерунків Луцького повіту, населених пунктів, що входили до по-�
стерунку.
Дозволи Луцької повітової команди держполіції на проведення зборів, лекцій, кон-�
цертів.
Карти розташування, ескізи району постерунку.

Ф. 153

Полонківський постерунок державної поліції, с. Полонка
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 91; 1924 – 1935 рр.
Опис 1
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Справ: 91; 1924 – 1935 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, Головної, во-�
єводської та Луцької повітової команд державної поліції, Волинського воєводського
управління, Луцького повітового староства про створення постерунку, службу в посте-�
рунках, гродські суди, охорону доріг, мостів, водойм, лісів, набір в армію, реєстрацію
іноземців, зброї, боротьбу з нелегальною торгівлею, кримінальними злочинами.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, ППС, Не-�
залежної селянської партії, КПЗУ, КСМЗУ, „Сельроб-єдності”, УНДО, УВО, ОУН,
УСРП, „Просвіти”, „Пласту”, КПЗБ та ін., конфіскацію друкованих видань, заборону
ввозу преси з-за кордону, шпигунство, кримінальні злочини, розшук осіб, нелегаль-�
ний перетин кордону.
Повідомлення прокуратури Луцького окружного суду, Луцького повітового старо-�
ства, Луцької повітової команди держполіції про призначення солтисів, еміграцію в
Америку та Францію, арешт та нагляд за жителями постерунку.
Листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою повітовою командою держ-�
поліції про діяльність партій, організацій, товариств, релігійних сект, про вибори сол-�
тисів, делегатів ощадної каси взаємодопомоги, дозвіл на проживання та виїзд з Поль-�
щі, про будівництво, ціни, встановлення телефонного зв’язку, навчання поліцейських,
з кадрових питань. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
Статистичні відомості про кримінальні злочини, про національний склад населен-�
ня постерунку.
Проект статуту ощадної каси взаємодопомоги поліцейських воєводства.
Протоколи перевірки постерунку.
Плани навчальних занять поліцейських постерунку.
Відомості про села постерунку.
Журнали обліку арештованих.
Облікові листи на осіб, які виїхали в СРСР і Німеччину.
Характеристики на жителів постерунку по запитах поліції.
Списки поліцейських постерунку, агентів поліції, членів Полонківської гмінної
ради, членів «Закордоту», власників магазинів, виселених іноземців, рекрутів.
Списки постерунків держполіції Луцького повіту, населених пунктів району посте-�
рунку, союзів і товариств, друкованих видань, які розповсюджувались на території по-�
стерунку.
Дозволи Луцького повітового староства на проведення зборів, концертів, вистав.
Карти розташування району постерунку.

Ф. 154

Тростянецький постерунок державної поліції, с. Тростянець
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 103; 1921 – 1933, 1939 рр.
Опис 1
Справ: 103; 1921 – 1933, 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, Головної, воє-�
водської та Луцької повітової команд державної поліції.
Ситуаційні звіти коменданта постерунку.
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Інформації воєводської та Луцької повітової команд держполіції про діяльність
ППС, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, УНДО, УВО, ОУН, ЗУНРО, УРПО, «Просвіти»,
«Пласту» та ін., про конфіскацію друкованих видань, розшук осіб, шпигунство, кримі-�
нальні злочини, набір в армію, нелегальну еміграцію в Америку, виселених з Польщі.
Повідомлення Луцького повітового староства про вибори солтисів.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції з кадрових питань. Журна-�
ли реєстрації кореспонденції.
Статистичні відомості про партії, кримінальні злочини, релігійні секти, національ-�
ний склад населення на території постерунку.
Програми та плани навчання поліцейських.
Інструкція ощадної каси взаємодопомоги поліцейських.
Протоколи допитів затриманих осіб.
Книга обліку арештованих.
Особові рахунки поліцейських.
Списки поліцейських, офіцерів запасу, рекрутів, православного духовенства, чле-�
нів Луцького лікарського товариства, іноземців, які мешкали в Тростянецькій гміні.
Списки населених пунктів постерунку, німецьких колоній.
Топографічні плани і карти Тростянецького постерунку.

Ф. 155

Доросинівський постерунок державної поліції, с. Доросині
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 129; 1922 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 129; 1922 – 1939 рр.
Розпорядження, накази воєводської, Луцької повітової команд держполіції, Луць-�
кого повітового староства.
Протоколи конференцій комендантів постерунків Луцького повіту.
Ситуаційні рапорти коменданта постерунку.
Інформації, повідомлення Луцької повітової команди держполіції про діяльність
КПП, „Табору національного єднання”, Незалежної селянської партії, КПЗУ, „Сель-�
роб-єдності”, УНДО, УВО, ОУН, УСРП, ФНЄ, УНАКОР, УРПО, „Просвіти”, „Плас-�
ту”, організації колишніх офіцерів УГА, кооперативів, сіоністських організацій та ін.,
про видання та конфіскацію друкованих видань, розшук осіб, шпигунство, криміналь-�
ні злочини, про ухиляння призовників від військової служби, облік звільнених з тюрем
осіб, про антивоєнну кампанію, збір підписів за приєднання до Радянської України,
дозвіл на будівництво костьолів, з кадрових питань.
Інструкція Луцького повітового староства про облік іноземців.
Листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою повітовою командою держ-�
поліції про діяльність партій, ліквідацію філій товариства „Просвіта”, вибори солти-�
сів, виселення іноземців, дисциплінарні покарання поліцейських та з інших кадрових
питань. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції, телефонограм.
Статистичні відомості про кримінальні злочини, національний склад населення по-�
стерунку.
Книга перевірок постерунку.
Монографічний опис Доросинівського постерунку.
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Програми навчання поліцейських.
Протоколи допитів арештованих.
Облікові листи на членів КПЗУ.
Списки поліцейських постерунку, агентів поліції, членів ощадної каси взаємодопо-�
моги поліцейських, Щуринської гмінної ради, „Закордоту”, товариства „Просвіта”,
вчителів державних та приватних шкіл Луцького повіту, членів Луцького лікарського
товариства, православного духовенства, призовників, російських емігрантів, осіб, роз-�
шукуваних поліцією, колишніх в’язнів тюрем. Списки населених пунктів постерунку,
діючих та конфіскованих друкованих видань.
Карти розташування постерунку.
Заяви філій товариства „Просвіта” про дозвіл на проведення організаційних захо-�
дів.

Ф. 156

Чарторийський постерунок державної поліції, містечко
Чарторийськ Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 –
1939 рр.

Справ: 50; 1921, 1923 – 1930 рр.
Опис 1
Справ: 50; 1921, 1923 – 1930 рр.
Розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, воєводської та Луцької по-�
вітової команд держполіції.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність Незалежної се-�
лянської партії, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, УВО, УНПО, УРПО, «Просвіти», «Плас-�
ту», про шпигунство, розшук осіб, кримінальні злочини, осіб, які втекли в СРСР, про
касу Стефчика.
Повідомлення Луцького повітового староства про набір в армію рекрутів.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції з кадрових питань. Журнал
реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про релігійні секти постерунку.
Протоколи допитів затриманих осіб.
Журнали обліку осіб, які перебували під наглядом поліції, розшукуваних та арешто-�
ваних осіб.
Характеристики на жителів постерунку за запитами поліції та староства.
Розрахункові картки поліцейських постерунку. Характеристики на поліцейських.
Списки православного духовенства, рекрутів, лісників, російських емігрантів.
Списки населених пунктів постерунку, приватних промислових підприємств, релі-�
гійних сект.
Топографічний план Чарторийського постерунку, рисунок дороги Луцьк–Чарто-�
рийськ.

Ф. 157

Софіївський постерунок державної поліції, містечко Софіївка
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 99; 1921 – 1932 рр.
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Опис 1
Справ: 99; 1921 – 1932 рр.
Копії наказу Головної команди держполіції про виконання розпорядження Мініс-�
терства внутрішніх справ і Міністерства військових справ про зміни в озброєнні та об-�
мундируванні держполіції.
Розпорядження, накази воєводської, Луцької повітової команд держполіції, Луць-�
кого повітового староства.
Інструкція Головної команди держполіції про роботу постерунків держполіції.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність КПП, ППС, „Ви-�
зволєнє”, „Незалежної селянської партії”, Стрілецького союзу, КПЗУ, „Сельроб-єд-�
ності”, КСМЗУ, УНДО, УВО, УСДП, ЗУНРО, „Просвіти”, „Пласту”, КПЗБ та ін.,
конфіскацію друкованих видань, розшук осіб, шпигунство, кримінальні злочини, до-�
звіл іноземцям на проживання в повіті, в’їзд та виїзд громадян з Польщі, про осіб, які
втекли в СРСР.
Повідомлення Луцького повітового староства, Луцької повітової команди держпо-�
ліції про видачу дозволів на поселення в повіті та з кадрових питань.
Відомості про національний склад населення постерунку, про німецьких колоністів
у повіті.
Листування з Луцьким повітовим староством, Луцькою повітовою командою держ-�
поліції, про діяльність українських партій, товариств, організацій, єврейських орга-�
нізацій, облік духовенства та релігійних сект, з кадрових питань. Журнали реєстрації
кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Протоколи перевірки постерунку.
Розрахункові картки поліцейських.
Журнали реєстрації розшукуваних та арештованих осіб.
Характеристики на жителів постерунку за запитами повітового староства і поліції.
Списки працівників поліції Луцького повіту, Софіївського постерунку, агентів полі-�
ції, членів Сильненської гмінної ради, Волинського гуртка сільської молоді, Стрілець-�
кого союзу, Луцького лікарського товариства, розшукуваних осіб, рекрутів, виселених
з Польщі іноземців. Списки постерунків Луцького повіту, друкованих видань, бібліо-�
тек і читалень на території постерунку.

Ф. 158

Магістрат міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства, 1919–
1939 рр.

Справ: 7486; 1909–1939 рр.
Опис 1 Загальний відділ
Справ: 1050; 1909–1939 рр.
Копії розпоряджень президента Польщі.
Циркуляри, постанови, директиви, розпорядження Ради Захисту Держави, Мініс-�
терства внутрішніх справ, Міністерства праці і громадської опіки, Міністерства зем-�
леробства і державних маєтків, Міністерства фінансів, Міністерства промисловос-�
ті і торгівлі, Міністерства пошт і телеграфів, Волинського воєводського управління,
міської ради про внутрішню організацію міського управління, міжкомунальні союзи,
діяльність державних міських установ, про організацію комітету фізичного вихован-�
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ня і військової підготовки, про податки, гербовий збір, оплату за послуги юридичних
контор, за видачу закордонних паспортів, про виділення приміщень для державних
установ, боротьбу з дорожнечею, закупівлю імпортних товарів, відновлення базарів,
санітарний нагляд на базарах та ярмарках, про трудовлаштування військових інвалідів,
допомогу сім’ям військовослужбовців, плату за лікування в госпіталях, про військовофізичну підготовку молоді, порядок встановлення пенсій, надання грошової допомоги
суддям, прокурорам, службовцям магістрату, перевірку працівників, які влаштовува-�
лись на роботу в магістрат, порядок пересилання кореспонденції, видачу посвідчень
особи, про еміграцію в Америку та ін.
Постанови, накази, рішення магістрату про видачу позик установам міста, поря-�
док та організацію публічних торгів, виділення земельних ділянок, забудову міста,
будівництво шкіл, організацію базару, про санітарний стан, благоустрій та освітлен-�
ня міста, підвищення податків за в’їзд у місто, збір грошей за послуги нотаріальної
контори, надання допомоги сім’ям військовослужбовців, встановлення цін, з кадро-�
вих питань.
Циркуляри, внутрішні розпорядження бургомістра про внутрішній розпорядок
служби, зміни функцій відділів, виконання службових обов’язків, тривалість робочого
дня, про вступ в члени Ліги протиповітряної та протихімічної оборони, з інших орга-�
нізаційних та кадрових питань.
Протоколи засідань Волинської воєводської ради.
Протоколи засідань міської ради.
Протоколи засідань магістрату.
Документи (протоколи засідань, бюджет, списки) міського громадсько-господар-�
ського комітету.
Звіти, листування комітету розбудови міста.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету опіки над притулком для старців та
калік.
Протоколи засідань комітету фізичного виховання і військової підготовки (1928).
Протоколи засідань господарської комісії при міській 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 з встановлення цін на сільськогосподарські
продукти і промислові товари.
Протоколи засідань і постанови дисциплінарної комісії магістрату.
Протоколи засідань статутної комісії.
Протоколи засідань будівельної комісії про будівництво водоканалу в місті. Звіт про
діяльність комісії із забудови міста (1934).
Протоколи засідань санітарної комісії з питань знесення старих будівель.
Протоколи засідань ревізійної комісії про перевірку діяльності магістрату, каси ма-�
гістрату, міської комунальної ощадної каси.
Протоколи засідань театральної ліквідаційної комісії Луцького міського театру ім.
Ю.Словацького (1926).
Протоколи по виборах президента міста, членів магістрату (1934).
Протоколи загальних зборів жителів Луцького повіту (1926 – 1929).
Статут та інструкції організаційної структури магістрату і його відділів (1934).
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Організаційний статут міського управління (1933). Статут службовців місько-�
го управління (1933). Статути штату посад магістрату (1935) і Луцької міської гміни
(1937).
Статути та інструкції для роботи установ і підприємств міста (1938, 1939).
Інструкції та положення для роботи міської ради (1931, 1934).
Інструкції про діяльність ревізійних комісій міської ради (1929), магістрату (1926).
Інструкції магістрату про нарахування податків (1925).
Інструкція про статистичні звіти про рух населення (1934).
Звіти магістрату про діяльність (1919 – 1925).
Звіти голови управління Союзу польських міст (1922).
Книга протоколів загальних зборів, засідань управління Луцького відділу товари-�
ства польських купців.
Листування з Міністерством комунікацій, державним земельним банком, Голо-�
вним статистичним управлінням, Волинською фінансовою палатою, Волинським во-�
єводським управлінням, повітовими староствами, гмінними управліннями, Луцьким
окружним судом, товариствами «Вольт», «Волинь», «Дизель», установами, касами,
школами про забезпечення міста електроенергією і паливом, викуп електростанції,
приєднання 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 забезпечення 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, паспортиза-�
цію населення, надання польського громадянства, проходження студентами практики,
проведення щеплень учням від віспи, про пожежні команди, безробіття, сектантські
групи, з питань торгівлі, з кадрових питань та ін. Журнали реєстрації кореспонденції
(1938).
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 ді-�
лянки і будівництво в місті, промисловість і сільське господарство. Статистичні звіти
лікувальних установ про рух хворих. Статистичні відомості початкових і середніх на-�
вчальних закладів міста про кількість учнів у школах. Відомості про кількість житлових
будинків у місті.
Бюджет магістрату (1929). Кошторис магістрату (1929 – 1930). Кошторис на ремонт
замку Любарта (1923).
Штатний розпис магістрату.
Рапорти коменданта пожежної охорони про пожежі (1931).
Звіти про діяльність спортивних товариств (1932).
Журнал обліку установ м. Луцька із зазначенням кількості службовців.
Книга обліку земельних ділянок, виділених в оренду громадянам міста (1923).
Книга обліку надходжень сільськогосподарських і промислових товарів (1922).
Відомості, звіти про ціни на сільськогосподарські продукти, худобу, промислові то-�
вари (1928). Прейскуранти на продовольчі, промислові товари, сільськогосподарські
продукти.
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Повідомлення та оголошення про проведення публічних торгів (1932).
Договори з товариством «Вольт» про постачання міста електроенергією, з друкар-�
нею на виготовлення бланків, квитанцій, оголошень для магістрату та інших установ.
Зразки бланків.
Договори про оренду фірмами, громадянами земельних ділянок.
Договори з артистами Польського театру в м. Луцьку (1925, 1926). Особові справи
артистів театру.
Особові справи, послужні списки, анкетні дані, метричні витяги, копії посвідчень
службовців магістрату. Автобіографії, посвідчення, послужні списки службовців місь-�
кої 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 населення Луць-�
кої єврейської гміни (1933).
Списки членів міської ради, магістрату, службовців державних установ, інженерів,
лікарів, ветеринарних лікарів, вчителів, працівників пожежної охорони, військовос-�
лужбовців, землевласників, членів спортивних товариств, осіб, які отримали патенти
на право торгівлі, безробітних, учнів шкіл міста, дітей 1928 – 1929 р. н. Списки уста-�
нов, торгових підприємств, громадських організацій, шкіл.
Заяви громадян про прийом на роботу, надання допомоги, позик, виділення квар-�
тир, земельних ділянок під будівництво, видачу посвідчень на право торгівлі, реміс-�
ництва, про дозволи на відкриття і утримання готелів, млинів, перукарень, магазинів,
кіосків, їдалень, ресторанів, видачу закордонних паспортів та ін.
Страхові свідоцтва на нерухоме майно магістрату. Інвентарна книга майна магістра-�
ту (1933). Книга обліку палива, будматеріалів, фуражу, канцелярського приладдя магі-�
страту (1934 – 1935). Інвентарні книги, списки майна установ міста.
Ескіз м. Луцька. План вулиці Шопена м. Луцька (1924). Плани будинків, електро-�
станції, театру, кінотеатру, стадіону. Плани земельних ділянок.
Опис 2 Фінансовий відділ
Справ: 703; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів,
Волинського воєводського управління про нарахування податків, складання бюджетів
магістрату і комунальних союзів.
Постанови міської ради про нарахування податків від промислових підприємств,
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 нарахування по-�
датків за землю, будівництво, нерухоме майно, передане у спадок, затверджен-�
ня планів і проектів, від театрів, виставок, гуртожитків, з міського транспорту, 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
та ін.
Постанови управління Союзу польських міст про прибутки державного самовряду-�
вання.
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Директивні вказівки бургомістра про адміністративні стягнення за правопорушен-�

Протоколи засідань ради магістрату і витяги 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, видачу нота-�
ріальних 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 магістрату (1934).
Бюджети магістрату. Звіти про виконання бюджету магістрату.
Фінансові звіти магістрату. Баланс магістрату (1927 – 1928). Кошториси витрат бю-�
джетних 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
комунальний, сільськогосподарський, військовий податки, нарахування і надхо-�
дження податків від нерухомого майна, будинків, за земельні ділянки, будівни-�
цтво, видачу нотаріальних актів, утримання готелів, за електроосвітлення, в’їзд
в місто, залізничні перевезення, проведення розважальних заходів, реєстрацію
транспорту і зброї, оренду кіосків, утримання собак, за реклами, вивіски, оголо-�
шення та ін.
Фінансові звіти, відомості про виконання бюджету, книги обліку прибутків і видат-�
ків установ, підприємств, фірм міста.
Кошториси на ремонт приміщень установ міста, шкіл, мостів, на будівництво водо-�
каналу.
Листування з Міністерством фінансів, Волинським воєводським управлінням, Во-�
линською фінансовою палатою, Луцьким повітовим староством, Луцьким окружним
судом, установами, нотаріусами про бюджет магістрату, нарахування податків від не-�
рухомого майна, за видачу нотаріальних актів, про збір податків від продажу продуктів,
за перевезення залізницею, утримання домашніх тварин, про хід надходження подат-�
ків, примусове стягнення заборгованості, про розмір податків на квартири та з інших
фінансових питань. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
Бухгалтерські звіти щодо будівництва 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 співро-�
бітникам магістрату.
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Відомості про видачу грошової допомоги безробітним в рахунок відробітку на гро-�
мадських роботах.
Список співробітників магістрату. Списки платників податків, безробітних.
Заяви жителів міста про оренду земельних ділянок під забудову, про надання грошо-�
вої допомоги. Заяви громадян і установ про звільнення від податків.
Інвентарні списки магістрату (1925).
Опис 3 Громадський відділ
Справ: 950; 1919 – 1939 рр.
Постанова Ради Міністрів Польщі про порядок надання допомоги безробітним.
Циркуляр, директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства пра-�
ці і громадської опіки, Волинського воєводського управління про будівництво шкіл,
роботу лікарень, проведення щеплень населенню, боротьбу з інфекційними захворю-�
ваннями, забезпечення і лікування воєнних інвалідів, оплату лікування, контроль за
санітарним станом пекарень, шкіл, надання допомоги безробітним, влаштування си-�
ріт в притулки та ін.
Розпорядження воєводи про проведення щеплень жителям.
Протоколи, витяги з протоколів засідань магістрату про затвердження статуту місь-�
кої інфекційної 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 бороть-�
би з дорожнечею, лихварством, спекуляцією (1923).
Статут комітету опіки над притулком для стариків і калік в м. Луцьку.
Статути про збір госпітального податку, про оплату лікування, про встановлення
пенсій.
Статут міської комісії громадської опіки (1935).
Інструкція для громадських опікунів міста.
Інструкція про організацію діяльності фонду безробіття.
Інструкція про проведення аналізу води в громадських колодязях. Результати лабо-�
раторних аналізів хімічного складу води.
Рапорти інспектора про забезпечення притулків продуктами і одежею (1920).
Документи (вказівки, звіти, листування, повістки) про роботу Луцького міського
громадського комітету зимової допомоги безробітним.
Відомості початкової школи № 4 м. Луцька.
Листування з Волинським воєводським управлінням, повітовими староствами, по-�
вітовим відділом Луцького сеймика, Ровенським окружним управлінням фонду без-�
робіття, Луцькою повітовою лікарнею, амбулаторіями, школами про дотримання са-�
нітарних правил, перевірку води, роботу амбулаторій, лікування хворих, надання до-�
помоги інвалідам та безробітним, утримання стариків і дітей в притулках, про витрати
магістрату на лікування бідних. Журнал реєстрації кореспонденції (1931 – 1932).
Звіти, статистичні звіти лікувальних установ міста про рух хворих.
Бюджети міських амбулаторій, притулку для стариків і калік.
Відомості про збір коштів для надання допомоги працівникам розумової праці на
випадок хвороби чи безробіття.
Рахунки витрат на утримання притулків.
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Контрольна книга використання кредитів по фонду праці (1934 – 1935).
Договори з опікунами про виховання дітей.
Свідоцтва директорів і вчителів шкіл.
Облікові картки на бідняків. Персональні справи безробітних.
Списки громадських опікунів, учнів шкіл міста, осіб, які перебували 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 гро-�
шової, медичної допомоги, влаштування дітей і стариків в притулки.
Опис 4 Технічний відділ
Справ: 2906; 1910 – 1939 рр.
Директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ про проведення водопроводів і
каналізації та залучення безробітних до будівельних робіт. Копія постанови Міністер-�
ства громадських робіт про забудову міста.
Циркуляри Волинського воєводського управління з будівництва.
Постанови магістрату про будівництво мосту через р. Стир, затвердження планів на
будівництво приватних будинків.
Розпорядження бургомістра про будівництво і ремонт будинків, встановлення опла-�
ти за електроенергію.
Протоколи засідань магістрату з питань будівництва і фінансування будівельних ро-�
біт в місті.
Документи (статут, протоколи засідань, звіти) комітету розбудови міста.
Статут, протокол засідання комітету будівництва водопроводів.
Протоколи засідань технічної комісії воєводської ради про електрифікацію Волині.
Протоколи засідань технічної комісії з ремонту доріг і тротуарів.
Протоколи технічно-будівельної комісії з огляду будівель.
Протоколи комісії з перевірки цін на будматеріали.
Протоколи засідань меліоративної комісії.
Протоколи засідань комітету з будівництва залізниці Луцьк–Львів.
Листування з Міністерством громадських робіт, Волинським воєводським управ-�
лінням, Луцьким повітовим староством, Союзом польських міст, товариством «Вольт»,
фірмами про будівництво, фінансування будівельних робіт, надання кредитів на бу-�
дівництво водопроводів і каналізації на Волині, постачання будматеріалів, освітлення
міста Луцька, ремонт вулиць, брукування тротуарів і мостів, регулювання р. Стир, осу-�
шення луків, притягнення до відповідальності осіб, які порушили правила будівни-�
цтва будинків. Журнали реєстрації кореспонденції.
Звіти про роботу з благоустрою міста Луцька.
Проект і плани забудови міста Луцька.
Плани, проекти вулиць, окраїн міста, доріг, мостів, приміщень установ, будинків,
водопроводу, парку, шлюзу і зміни русла р. Сапалаївки, осушення луків, земельних ді-�
лянок жителів міста.
Програми робіт з будівництва і ремонту доріг, мостів, тротуарів.
Кошториси будівництва і ремонту об’єктів.
Щоденник проведених робіт в замку Любарта (1933).
Акти технічної комісії про прийом будівництва, обстеження технічного стану теа-�
трів, кінотеатрів міста.
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Статут Луцького бетонного заводу.
Справи про садибу парафіяльного управління церкви Святої Покрови, садибу това-�
риства караїмів, про нерухоме майно Луцького повітового сеймика, Луцького окружно-�
го суду, Луцького відділення Польського банку, кооперативного банку землевласників
Волині, Луцької повітової комунальної ощадної каси, кооперативу «Кредит-Луцьк»,
офіцерського житлового кооперативу, товариства ім. Лесі Українки, товариства ім.
Петра Могили, Луцького православного Хрестовоздвиженського братства, римськокатолицького товариства «Доброчинність», гімназії ім. М. Глікліха, єврейської лікарні
та ін., регулювання річки Сапалаївки.
Журнал реєстрації та списки затверджених планів на будівництво приватних будин-�
ків жителів міста.
Книги обліку нерухомого майна жителів міста Луцька.
Справи власників нерухомого майна (1910 – 1939).
Свідоцтва громадян про право на будівництво.
Повідомлення магістрату про звільнення і прийняття на роботу працівників. Осо-�
бові документи співробітників технічного відділу.
Відомості на видачу платні, табелі обліку роботи поденних робітників.
Списки працівників магістрату, власників приватних будинків (по вулицях), осіб,
які отримали позики, дозвіл на будівництво, безробітних, які працювали на громад-�
ських роботах, жителів вулиць.
Заяви жителів міста про дозвіл на будівництво, про надання позик на будівництво,
про реєстрацію будинків.
Ескіз місцевості на кордоні Польща–Україна на території Волині.
Опис 5 Адміністративний відділ
Справ: 1702; 1919 – 1939 рр.
Розпорядження Ради Міністрів Польщі про військовий податок (1931).
Циркуляри, розпорядження, директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства військових справ, Волинського воєводського управління, Луцького по-�
вітового староства про створення комісії щодо забудови Волині, про реєстрацію осіб
призовного віку, проведення мобілізації в армію, про навчання військових запасу, на-�
дання допомоги 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 Міністерства військових справ (1938).
Постанови, рішення, розпорядження магістрату про надання чи позбавлення допо-�
моги сімей військовослужбовців запасу, про організацію протиповітряної оборони.
Протоколи засідань магістрату, листування про виділення магістрату міста Луцька
в окрему господарську одиницю самоврядування з повітового комунального союзу
(1923).
Копії наказів коменданта поліції м. Луцька (1919).
Протоколи засідань комітету фізичного виховання і військової підготовки (1936).
Журнал протоколів комісії із встановлення польського підданства.
Інструкції про проведення перепису населення, про облік прибулих та вибулих з
міста громадян.
Інструкція про фізичне виховання та військову підготовку жінок села (1937).
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Інструкція про організацію протиповітряної оборони. План протиповітряної обо-�
рони міста (1939).
Листування з Волинським воєводським управлінням, Головним статистичним
управлінням, Луцьким повітовим староством, гмінними управліннями, Луцьким
окружним судом, державною поліцією про ворожі стосунки між поляками і литовця-�
ми, про облік, перепис і рух населення міста, видачу посвідчень особи, довідок, надан-�
ня польського підданства, проведення призову в армію, розшук призовників, які ухи-�
лялись від реєстрації, облік допризовників, про видачу патентів на право торгівлі, про
притягнення до кримінальної відповідальності осіб за порушення санітарних правил,
про ув’язнених осіб, з кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Документи (директивні вказівки, положення, листування, оголошення, списки)
про вибори в сейм і сенат.
Документи (директивні вказівки, протоколи, оголошення, списки) про вибори в
міську раду.
Проект бюджету адміністративного відділу магістрату (1932 – 1933).
Загальні санітарні правила міста Луцька (1937).
Статистичні відомості церков і костьолів про народження, шлюби, смерть жителів
міста (1924, 1925).
Статистичні відомості про сільськогосподарську продукцію, про кількість ремісни-�
ків і візників у місті (1935).
Відомості про кількість і рух жителів та іноземців міста (1938 – 1939). Відомості про
кількість чеського населення в місті.
Відомості про кількість баптистів, євангелістів, адвентистів у місті (1937).
Відомості, прейскуранти цін на сільськогосподарські і промислові товари.
Програма перепідготовки офіцерів запасу.
Книги обліку, реєстрації жителів м. Луцька. Журнали обліку жителів міста, які мали
польське підданство. Книги обліку руху населення (1921, 1932).
Журнали реєстрації прибуття і вибуття громадян м. Луцька. Журнал реєстрації осіб,
які тимчасово проживали в м. Луцьку.
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, посвідчення осо-�
би, свідоцтва про народження, метричні витяги, облікові картки призовників. Книга
обліку, реєстраційні картки, метричні витяги допризовників.
Книга обліку водіїв і візників міста.
Метричні витяги, свідоцтва про народження, шлюб, смерть жителів міста. Довідки.
Книга шлюбних опитів римсько-католицького костьолу м. Луцька (1920 – 1921). Кни-�
га обліку народження, шлюбів, смерті єврейського населення міста (1931 – 1932).
Списки штатних співробітників магістрату, службовців установ міста, військовозо-�
бов’язаних, призовників, допризовників, учнів, власників кузень, столярних підпри-�
ємств, пекарень, перукарень, домовласників, ремісників, ковалів, пекарів, слюсарів,
бляхарів, жителів міста, євреїв, осіб, які отримали посвідки, осіб, які отримали поль-�
ське підданство, повій. Список осіб, які прибули з Росії в Польщу після 1919 р. Список
підприємств комунального союзу міста.
Заяви жителів про видачу посвідчень особи, метричних свідоцтв, довідок, патентів,
водійських та візницьких прав, про надання польського підданства, дозволу на про-�
живання в Польщі, відстрочки чи звільнення від військової служби.
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Виконавчі листи адміністративних стягнень.
План міста Луцька.
Опис 5а Адміністративний відділ
Справ: 175; 1925 – 1934 рр.
Розпорядження, директивні вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського
воєводського управління, Луцького повітового староства про відстрочку і скорочення
військової служби, встановлення ринкових цін, прейскурантів, проведення обліку ко-�
ней.
Рішення магістрату про надання відстрочки від військової служби призовникам.
Протоколи, витяги з протоколів засідань магістрату.
Протоколи засідань комітету фізичного виховання і військової підготовки.
Листування з Луцьким повітовим староством, гмінними управліннями, комісарі-�
атом державної поліції, Луцьким окружним судом, комітетом фізичного виховання і
військової підготовки про набір в армію, проведення обліку і військової підготовки
призовників, розшук осіб, які ухилялись від військової служби, купівлю коней для ар-�
мії, притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, про надання поль-�
ського підданства, з питань фізичного виховання і спорту.
Документи (відомості, листування, оголошення, списки) про вибори до міської
ради (1931).
Статистичні відомості про рух населення міста (1931, 1933). Книга контролю руху
населення міста (1931 – 1935).
Відомості про прибулих та вибулих громадян міста.
Інструкція щодо забудови міста.
Інструкції про встановлення ринкових цін на сільськогосподарські продукти. Спис-�
ки цін.
Оголошення магістрату про прибутковий податок та ін.
Протоколи та виконавчі листи про стягнення грошей з осіб, які порушили санітарні
правила.
Журнали реєстрації, обліку військовозобов’язаних запасу.
Книги обліку, реєстраційна книга, реєстраційні картки, метричні витяги, довідки
призовників.
Книги обліку, журнал реєстрації жителів міста.
Книга обліку жителів міста, які отримали довідки про польське підданство. Копії
довідок про надання громадянам польського підданства.
Списки власників приватних підприємств, майстерень, художників, ремісників із
зазначенням їх роду заняття, жителів міста, осіб, які прийняли польське підданство,
військовозобов’язаних, призовників. Списки виборців міста по виборах в сейм (по ву-�
лицях) (1934). Списки вулиць міста з поділом на виборчі округи.
Заяви громадян про видачу довідок, надання земельних ділянок під забудову, видачу
візницьких прав, надання польського підданства.
План блоків вулиць протиповітряної оборони міста.

Ф. 159 Ниво-Губинський постерунок державної поліції, с. Ниви-Губинські
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.
Справ: 67; 1924 – 1931 рр.
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Опис 1
Справ: 67; 1924 – 1931 рр.
Розпорядження, копії розпоряджень Міністерства внутрішніх справ, воєводської та
Луцької повітової команд держполіції, Луцького повітового староства про реєстрацію
та конфіскацію зброї, набір в армію, щодо нелегальної торгівлі наркотиками, про реє-�
страцію іноземців, санітарний стан вулиць, приміщень та ін.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність ППС, Незалеж-�
ної селянської партії, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, КСМЗУ, УНДО, УВО, УСРП, УНПО,
„Просвіти”, „Пласту”, «Лугу», «Дністра», КПЗБ та ін., про шпигунство, розшук осіб,
кримінальні злочини, конфіскацію літератури, дозвіл на право проживання в Польщі,
про розташування німецьких поселень, нелегальне вербування молоді в американську
армію, еміграцію в Бразилію, агітацію на виїзд в Аргентину та Німеччину, про осіб, які
виїхали в Радянський Союз.
Повідомлення Луцької повітової команди держполіції про конфіскацію закордон-�
них друкованих видань.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції, Луцьким повітовим старо-�
ством про діяльність партій, громадсько-політичних організацій, вибори в сейм і сенат,
розшук осіб, кримінальні злочини, проведення набору в армію, нелегальну еміграцію в
Америку, прийняття духовенством польського громадянства, про сектантський рух та
облік релігійних сект, з кадрових питань. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини по постерунку.
Статути ощадної каси взаємодопомоги співробітників держполіції воєводства,
Луцької поліцейської бібліотеки, витяг зі статуту „Ліги протиповітряної оборони дер-�
жави”.
Звіт про релігійний рух (1927).
Дозволи Луцького повітового староства союзам і товариствам на проведення орга-�
нізаційних заходів.
Характеристики на громадян за запитами поліції та староства.
Відомості на видачу платні поліцейським постерунку (1930).
Списки поліцейських, розшукуваних, виселених осіб, рекрутів, іноземців, лікарів,
працівників млинів, духовенства.
Списки постерунків держполіції Луцького повіту, промислових підприємств, зер-�
нових складів та їх власників, релігійних сект.
Карти розташування постерунку.
Розпізнавальні знаки патрулів.

Ф. 160

Сокільський постерунок державної поліції, містечко Сокіл
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 109; 1922 – 1935, 1937 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 109; 1922 – 1935, 1937 – 1938 рр.
Накази, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Головної, воєводської,
Луцької повітової команд держполіції, Луцького повітового староства.
Ситуаційні рапорти коменданта постерунку (1923).
Журнал рапортів коменданта постерунку (1931 – 1933).
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Інформації воєводської, Луцької повітової команд державної поліції про діяльність
КПП, ППС, „Визволєнє”, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, КСМЗУ, УНДО, УВО, ОУН,
УСО, ЗУНРО, МОДР, „Просвіти”, КПЗБ, про часопис ОУН „Український націона-�
ліст”, розшук осіб, шпигунство, кримінальні злочини, конфіскацію друкованих ви-�
дань, про іноземців, виселених осіб.
Повідомлення Волинського воєводського управління про конфіскацію часописів
„Промінь”, „Життя”, про видачу дозволів на проведення організаційних заходів.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції, Луцьким повітовим ста-�
роством про український церковний з’їзд в м. Луцьку (1927), вибори солтисів і війтів,
дозволи на володіння вогнепальною зброєю, облік релігійних сект, навчання поліцей-�
ських, дисциплінарні покарання працівників поліції, з ін. кадрових та господарських
питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини (1933).
Протоколи допитів осіб, які вчинили кримінальні злочини (1934).
Тематика шкільних і спеціальних занять поліцейських.
Журнали реєстрації розшукуваних осіб по постерунку (1922 – 1925).
Характеристики на жителів повіту за запитами староства (1927 – 1928).
Відомості на видачу платні та пайків поліцейським.
Списки поліцейських, призовників, членів „Просвіти” і українських кооперативів,
вчителів-українців початкових шкіл, гімназій, переселенців з СРСР, духовенства.
Списки населених пунктів, що входили до складу постерунку, бібліотек.
Ескіз, топографічний план розташування постерунку.

Ф. 161

Несвіцький постерунок державної поліції, с. Несвіч Луцького
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 96; 1922 – 1932, 1935, 1938 рр.
Опис 1
Справ: 96; 1922 – 1932, 1935, 1938 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, воєводської, Луцької повітової ко-�
манд державної поліції, Волинського воєводського управління, Луцького повітового
староства про охорону залізничних колій, військових складів, боротьбу з нелегальною
торгівлею тютюном, про санітарний стан населених пунктів, дозволи на видачу зброї,
вибори делегатів на загальні збори членів „Поліцейського дому здоров’я”, з кадрових
питань та ін.
Накази воєводської команди державної поліції.
Повідомлення Луцької повітової команди держполіції про заборону Міністерства
внутрішніх справ на передплату радянських та інших іноземних часописів.
Повідомлення Луцького повітового староства про затвердження солтисів у гмінах.
Звіти поліцейських.
Інформації, відомості воєводської, Луцької повітової команд держполіції про діяль-�
ність КПП, „Визволєнє”, Незалежної селянської партії, КПЗУ, „Сельроб-єдності”,
УНДО, УВО, ЗУНРО, УСДП, УСРП, УРПО, УНПО, „Просвіти”, „Пласту”, „Союзу
українок”, КПЗБ, українського церковного комітету, організації „Бунд”, комітету «Го-�
мелес» та ін., про вибори в сейм і сенат, розшук осіб, шпигунство, кримінальні зло-�
чини, нелегальну еміграцію в Америку, про осіб, які прибували чи вибували з Польщі,
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виселених та тих, які виїхали в СРСР, про рішення православних дияконів на зборах у
Вільно (1928), про збори євангельських християн, облік релігійних сект.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції, Луцьким повітовим ста-�
роством про вибори солтисів, про німецькі колонії на території постерунку, з релігій-�
них, господарських та кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції. Книги
вхідних телефонограм.
Статистичні відомості про національний склад населення постерунку (1924).
Дозволи Луцького повітового староства товариствам та організаціям на проведення
організаційних заходів.
Програми навчальних занять поліцейських.
Характеристики на громадян за запитами Луцької повітової команди держполіції і
Луцького повітового староства.
Каталог розшукуваних осіб (1922 – 1923).
Журнали реєстрації арештованих (1923).
Особові рахунки поліцейських постерунку.
Списки поліцейських, членів „Сельроб-єдності”, „Просвіти”, рекрутів, власників
лісів, духовенства, розшукуваних осіб. Списки промислових підприємств, релігійних
сект.
Карти постерунку (1935).
Ціни на продукти (1929).

Ф. 162

Піддубцівський постерунок державної поліції, с. Піддубці
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 71; 1923 – 1935, 1937 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 71; 1923 – 1935, 1937 – 1938 рр.
Копії розпоряджень воєводської, Луцької повітової команд держполіції, Луцького
повітового староства про службові функції поліції, охорону виборчих дільниць під час
виборів, про військові маневри, реєстрацію іноземців, щодо нелегальної торгівлі нар-�
котиками, про загальнонаціональну виставку в м. Познані (з додатком про історичні
пам’ятки м. Луцька), навчання поліцейських та ін.
Накази воєводського коменданта держполіції, Луцького повітового коменданта
держполіції.
Рапорти коменданта постерунку про кримінальні злочини (1924).
Інформації воєводської, Луцької повітової команд держполіції про діяльність
КПП, Незалежної селянської партії, Стрілецького союзу, КПЗУ, „Сельроб-єдності”,
КСМЗУ, УНДО, УВО, УСРП, „Просвіти”, „Пласту”, Союзу боротьби за незалежну
Україну, КПЗБ, про кримінальні злочини, шпигунство, розшук осіб, розповсюдження
друкованих видань.
Звіти поліцейських про збори членів кооперативів.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції, Луцьким повітовим ста-�
роством про діяльність членів КПЗУ, „Сельроб-єдності”, про рекрутів, іноземців, осіб,
які виїхали в Радянський Союз, про німецькі поселення, облік релігійних сект, з ка-�
дрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні відомості про національний склад населення постерунку (1927).
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Статистичні дані про кримінальні злочини (1923 – 1924).
Протоколи перевірки постерунку (1929).
Програми навчань поліцейських.
Протоколи розслідувань кримінальних злочинів (1930).
Дозволи Луцького повітового староства на проведення зборів, лекцій, концертів.
Характеристики на громадян за запитами Луцької повітової команди держполіції і
Луцького повітового староства.
Журнали обліку арештованих.
Відомості на видачу платні поліцейським постерунку.
Особові рахунки поліцейських постерунку.
Списки поліцейських, рекрутів, резервістів, виселених іноземців, осіб, які мали
зброю.
Списки населених пунктів, що входили до складу постерунку та Ківерцівської гмі-�
ни, конфіскованих друкованих видань.
Топографічні плани постерунку.
Повідомлення Луцького повітового староства про ціни на продукти харчування.

Ф. 163

Красновольський постерунок державної поліції, с. Красноволя
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 32; 1928, 1930 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 32; 1928, 1930 – 1934 рр.
Розпорядження Луцької повітової команди держполіції, Луцького повітового ста-�
роства.
Протокол наради комендантів постерунків держполіції Луцького повіту (1931).
Повідомлення про вибори делегатів на загальні збори каси взаємодопомоги.
Протокол зборів делегатів каси взаємодопомоги службовців державної поліції
(1933).
Інформації воєводської, Луцької повітової команд держполіції про діяльність ППС,
Табору Великої Польщі, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, ОУН, КПЗБ, Загальноєврейської
партії праці, про розшук осіб, кримінальні злочини, нагляд за іноземцями та пересе-�
ленцями.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про розшук осіб, шпигун-�
ство, кримінальні злочини, про навчання поліцейських, накладання дисциплінарних
покарань, з інших кадрових та господарських питань. Журнали реєстрації кореспон-�
денції, телефонограм.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Програми навчання поліцейських.
Списки вчителів початкових шкіл, ветеринарів.
Плани та креслення території постерунку.

Ф. 164

Радомишльський постерунок державної поліції, с. Радомишль
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 55; 1926 – 1936, 1938 рр.
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Опис 1
Справ: 55; 1926 – 1936, 1938 рр.
Накази, інструкції Головної команди держполіції.
Розпорядження, накази Луцької повітової команди держполіції.
Протоколи наради (1930), конференції (1931) комендантів постерунків держполіції
Луцького повіту.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність членів КПП,
ППС, Незалежної селянської партії, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, УНДО, ОУН, КПЗБ
та ін., про шпигунство, розшук осіб, кримінальні злочини, нелегальний перетин кор-�
дону.
Службовий щоденник коменданта постерунку (1938).
Статут, протокол загальних зборів членів каси взаємодопомоги (1932).
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про діяльність партій, гро-�
мадсько-політичних організацій, товариств. Журнал реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини (1927, 1929).
Журнал реєстрації осіб, які знаходились під наглядом поліції (1933).
Щотижневики слідчого управління воєводської команди держполіції про розшуку-�
ваних осіб (1930).
Списки переселенців з СРСР, осіб, які мали зброю. Списки населених пунктів, що
входили до складу постерунку.
Повідомлення Луцького повітового староства про ціни на продукти харчування.
Опис постерунку.
Топографічні плани (ескізи) постерунку.

Ф. 166

Управління Луцького повітового Союзу осадників, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1922 – 1939 рр.

Справ: 5; 1936 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1936 – 1939 рр.
План роботи (1937), звіти про діяльність управління (1936 – 1938).
Листування з Головним управлінням Союзу осадників, воєводською радою Союзу
осадників, Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим староством та
ін. про членів союзу, з господарських та фінансових питань.
Статистичний звіт союзу.
Справа товариського суду за скаргою.

Ф. 167

Озютичівський постерунок державної поліції, містечко Озютичі
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 24; 1921 – 1922, 1930 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 24; 1921 – 1922, 1930 – 1939 рр.
Накази, копії наказів воєводського і Горохівського повітового коменданта держпо-�
ліції про порядок організації служби поліції та ін.
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Рапорти Горохівської повітової команди держполіції про розшук осіб, які вчинили
кримінальні злочини (1936).
Інформації Горохівської команди держполіції про діяльність КПЗУ, УНДО, ОУН,
конфіскацію друкованих видань, шпигунство, розшук осіб, кримінальні злочини та
ін.
Термінові повідомлення коменданта постерунку держполіції про стан безпеки
(1938).
Листування з Горохівською повітовою командою держполіції і постерунками про
розшук осіб, кримінальні злочини, конфіскацію друкованих видань, дозвіл на прожи-�
вання іноземцям в Польщі, з господарських, кадрових питань та ін.
Протоколи допитів осіб (1935).
Облікові листи осіб, арештованих за кримінальні злочини.
Списки населених пунктів, що входили до складу постерунку (1932).

Ф. 168

Управління Луцького відділу Союзу польських легіонерів, м.
Луцьк Волинського воєводства, початкова дата не встановлена,
кінцева – 1939 р.

Справ: 4; 1927 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1927 – 1939 рр.
Циркуляри Головного управління, управління Люблінського округу, управління
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.

Ф. 169

Геєк Федір Федорович, присяжний повірений округу Київської
судової палати при Луцькому окружному суді, м. Ровно, з 1906 р. –
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1904 – 1915 рр.

Справ: 3; 1904 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1904 – 1914 рр.
Прохання, позови, заяви, скарги громадян. Телеграми.

Ф. 170

Волинський окружний футбольний союз, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1931 – 1939 рр.

Справ: 3; 1931, 1935 – 1937, 1939 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1931 – 1935, 1937, 1939 рр.
200

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

Ф. 175

Луцький залізничний постерунок державної поліції, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 87; 1922, 1924 – 1925 , 1930 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 87; 1922 – 1936 рр.
Розпорядження, накази Міністерства внутрішніх справ, воєводської, Луцької по-�
вітової команд держполіції про організацію служби безпеки в староствах, методи бо-�
ротьби з диверсійними бандами та кримінальними злочинами, порядок допитів затри-�
маних, видачу поліцейським зброї та обмундирування, організацію навчання поліцей-�
ських, порядок ведення телефонних переговорів, конфіскацію друкованих видань.
Протокол засідання повітового відділу Луцького сеймика (1935).
Інструкція про ведення діловодства в комісаріатах і постерунках держполіції
(1922).
Повідомлення повітових команд держполіції про розшукуваних осіб.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність ППС, КПП,
„Стронніцтва народового”, КПЗУ, УНДО, УВО, ОУН, УСО, „Просвіти”, КПЗБ про
розшук осіб, кримінальні злочини, конфіскацію друкованих видань.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про діяльність політичних
партій, розшук їх членів, страйки робітників, кримінальні злочини, з кадрових питань.
Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Програми, теми, лекції навчань поліцейських.
Характеристики на громадян за запитами Луцької повітової команди держполіції і
Луцького повітового староства.
Списки
поліцейських, вчителів-українців, студентів-українців, осіб, які мали
зброю.
Списки населених пунктів, що входять до складу постерунку, українських націона-�
лістичних організацій на території постерунку, друкованих видань політичних органі-�
зацій Волині та видань, які підлягали конфіскації. Список змін до структури державної
поліції Польщі.
Опис та ескіз розташування Луцького залізничного постерунку держполіції.
Зразки печаток та підписів солтисів і війтів (1935).

Ф. 176

Головне управління легіону Волинських повстанців, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені.

Справ: 10; 1930 – 1933 рр.
Опис 1
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Справ: 10; 1930 – 1933 рр.
Рапорти, реєстраційні картки, заяви легіонерів.
Журнали реєстрації кореспонденції.

Ф. 178

Ковельське повітове староство, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 71; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 71; 1920 – 1939 рр.
Розпорядження староства про написання оголошень, вивісок, табличок, дорогов-�
казів і т.п. польською мовою, введення в обіг єдиної національної валюти, реєстра-�
цію товариств, союзів, організацію адресного бюро, добровільну здачу зброї, на яку
у власників не було дозволу, дотримання санітарних правил власниками садиб та ін.
(1920 – 1921).
Ситуаційні рапорти староства (1920 – 1922).
Справи про ліквідацію сервітутів, проведення комасації, парцеляції землі, виділен-�
ня земельних ділянок.
Звіти про виділення земельних ділянок під військові поселення, про діяльність ди-�
тячого будинку, товариств, притулків у м. Ковелі.
Бюджет Ковельського повітового союзу самоврядування (1934 – 1935).
Фінансові звіти староства, Ковельського повітового комунального союзу, 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).
Особові рахунки, відомості про видачу платні працівникам староства.
Анкетні дані працівників Ковельського повітового сеймика.
Список працівників староства, землевласників, священиків Ковельського повіту,
вихованців дитячого будинку і притулку для дівчаток м. Ковеля, жителів повіту, які
брали позики на будівництво, призовників Несухоїженської гміни та ін.

Ф. 180

Луцький гродський суд, м. Луцьк Волинського воєводства, 1928 –
1939 рр.

Справ: 226; 1928 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 225; 1928 – 1939 рр.
Цивільні судові справи.
Опис 2
Справ: 1; 1939 р.
Кримінальна судова справа.
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Ф. 182

Горохівське повітове староство, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 112; 1921, 1923, 1925 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 112; 1921, 1923, 1925 – 1939 рр.
Справи про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідацію сервітутів.
Бюджет Горохівського міського управління (1939 – 1940).
Бюджет, звіти про виконання бюджету Горохівського повітового комунального со-�
юзу (1928 – 1929).
Книги обліку видатків староства (1921).
Відомості про результати 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 ді-�
лянки для Горохівської залізничної станції.
Звіти про діяльність Горохівського відділу Волинського товариства опіки над єврей-�
ськими сиротами.
Відомості про видачу платні працівникам староства.
Списки землевласників, німецьких солдат, які поховані в 1916 – 1917 рр. в с. Хо-�
лопичі Киселинської гміни. Списки населених пунктів, водяних млинів, лісопилок
Горохівського повіту.
Заяви громадян про видачу закордонних паспортів, свідоцтв про польське піддан-�
ство, про народження, про дозвіл на право придбання зброї та ін.

Ф. 183

Любомльське повітове староство, м. Любомль Любомльського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 37; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 37; 1920 – 1939 рр.
Додаток до протоколу засідання Любомльського повітового сеймика (1931).
Протокол засідання Любомльського повітового відділу (1932).
Протокол засідання Любомльського гмінного управління (1932).
Ситуаційні рапорти староства (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 самовря-�
дування.
Відомості про населення російської національності, яке проживало на території
Любомльського повіту.
Особові рахунки (1923), відомості на видачу платні працівникам староства (1921).
Списки працівників установ на отримання горілки в магазині, жителів гмін, які отри-�
мали позики на будівництво, землевласників м. Любомля і Любомльського повіту.
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Ф. 187

Головна виборча комісія по виборах до міської ради м. Луцька
Волинського воєводства, 1931, 1934, 1939 рр.

Справ: 143; 1931, 1934, 1939 рр.
Опис 1
Справ: 143; 1931 р., 1934 р., 1939 р.
Протоколи головної виборчої комісії (1939).
Списки виборців (1931, 1934, 1939).

Ф. 188

Ковельсько-Володимир-Волинський з’їзд мирових посередників,
м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії, 1861 –
1919 рр.

Справ: 1; 1858, 1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1858, 1882 – 1891, 1893, 1897 – 1905, 1908 – 1912 рр.
Справа про право викупу землі вільними людьми села Сошичанські Буди Сошичан-�
ської волості Ковельського повіту за законом від 21 березня 1888 р.

Ф. 190

Луцьке товариство ім. Лесі Українки, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1929 – 1939 рр.

Справ: 59; 1924 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 59; 1924 – 1939 рр.
Протоколи засідань президії управи товариства, зборів членів товариства.
Статути товариства (1929, 1932, 1937).
Плани та звіти про діяльність товариства.
Відомості про створення товариства (1929).
Документи (протоколи засідань педради, звіти гімназії, батьківського комітету, клу-�
бу „Юнак”, часопис „Промінь”, бюджет та ін. документи) Луцької української гімна-�
зії.
Статути української приватної змішаної школи (1934) та українського загальноос-�
вітнього приватного змішаного ліцею (1937).
Відомості про Волинське музичне товариство, український загальноосвітній при-�
ватний змішаний ліцей.
Листування з установами та організаціями про відкриття приватної української
школи, збір коштів на утримання гімназії, на допомогу голодуючим та ін.
Головні, касові книги.
Журнал „Юний гімназист” Луцької російської гімназії, 1931 р.
Підписні листи по збору коштів для Луцької приватної гімназії ім. Лесі Українки.
Облікові картки членів товариства.
Списки членів товариства, вчителів, учнів, членів батьківського комітету гімназії,
священиків.
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Заяви громадян про прийняття в члени товариства, про звільнення від сплати за
навчання в гімназії.

Ф. 191

Луцький окружний суд, м. Луцьк Волинського воєводства, 1919 –
1939 рр.

Справ: 14171; 1908 – 1939 рр.
Опис 1 Кримінальний відділ
Справ: 1323; 1921 – 1939 рр.
Кримінальні судові справи.
Листування з прокуратурою Луцького окружного суду про конфіскацію друкованих
видань (1930), з Люблінським апеляційним судом щодо скарг політв’язнів (1932).
Списки в’язнів Ковельської, Ровенської, Пінської тюрем.
Опис 2 Цивільний відділ
Справ: 7104; 1921 – 1939 рр.
Цивільні судові справи.
Опис 3 Канцелярія
Справ: 701; 1919 – 1939 рр.
Наказ Верховного головнокомандуючого Війська Польського про утворення комі-�
саріату земель Волині і Подільського фронту (1920).
Циркуляри, накази Міністерства юстиції, командування Луцького гарнізону, Лю-�
блінського апеляційного суду, прокуратури, коменданта Волинської окружної коман-�
ди держполіції.
Циркуляри, накази, розпорядження, інструкції голови окружного суду. Книга реє-�
страції розпоряджень голови окружного суду.
Закон про амністію політв’язнів (1928).
Протоколи, щоденники судових засідань окружного суду та його відділів.
Постанови окружного суду на рішення гродських судів.
Копія протоколу засідання І з’їзду мирових суддів округу (1921).
Звіти про діяльність окружного суду та підлеглих йому установ.
Річні звіти про роботу судових виконавців, нотаріусів.
Журнали обліку розгляду судових справ на засіданнях суду.
Вироки окружного суду.
Ситуаційні рапорти повітових команд держполіції про суспільно-політичне стано-�
вище в повітах воєводства (1933 – 1938).
Листування з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, Люблін-�
ським апеляційним судом, магістратом м. Луцька, прокуратурою суду, мировими та
гродськими судами та ін. про організацію мирових судів у повітах, роботу кваліфіка-�
ційної комісії, розгляд судових справ, ліквідацію недоліків у роботі гродських судів,
проведення комасації землі, відбудову гарнізонного костьолу в Луцьку, реалізацію
спадщини померлих в США, родичі яких проживають на Волині, з господарсько-фі-�
нансових, кадрових питань та ін. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні звіти про діяльність окружного суду та підлеглих йому установ. Статис-�
тичні відомості про в’язнів. Відомості про рух справ.
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Штатний розпис окружного суду.
Протоколи обстеження судів і судових установ округу.
Бухгалтерські документи. Річний звіт окружного суду про виконання бюджету (1935
– 1936). Касова книга окружного суду.
Алфавітний покажчик справ, розглянутих судом (1933 – 1937).
Алфавітний перелік справ про надання польського підданства (1939).
Відомості про видачу платні працівникам судових установ. Особові рахунки праців-�
ників окружного суду.
Особові справи працівників судових установ.
Списки суддів, судових слідчих, судовиконавців, адвокатів, нотаріусів округу окруж-�
ного суду, співробітників прокуратури, землемірів, осіб, які уклали договори на оренду
землі, в’язнів. Списки мирових судів, слідчих округів, слідчих дільниць воєводства,
справ, переданих на зберігання в архів окружного суду.
Заяви громадян про прийом на роботу, про призначення судовиконавців та ін. Скар-�
ги.
План розподілу повітів Волинського воєводства на округи мирових судів і слідчих
дільниць.
Карти повітів.
Опис 3а Канцелярія
Справ: 45; 1919 – 1939 рр.
Особові справи співробітників судових установ округу.
Опис 4 Відділ торгового реєстру
Справ: 3510; 1923 – 1939 рр.
Справи про реєстрацію фірм, торгівельних і промислових підприємств воєводства.
Опис 5
Справ: 7; 1921 – 1924 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства юстиції, голови окружного суду про вве-�
дення судового мита, своєчасне виконання вказівок, подання звітів суддями та судо-�
виконавцями.
Кримінальні судові справи.
Листування з мировими судами з питань особового складу.
Опис 6
Справ: 136; 1908 – 1938 рр.
Справи про визначення права власності на землю, розподіл нерухомого майна, по-�
вернення боргів, виконання заповітів та ін.
Опис 7 Кримінальний відділ
Справ: 743; 1921 – 1939 рр.
Кримінальні судові справи.
Опис 8
Справ: 193; 1920 – 1939 рр.
Кримінальні судові справи.
206

Витяги з протоколів судових засідань (1937).
Журнал реєстрації вхідних документів (1927).
Книга реєстрації арештованих (1936 – 1939).
Опис 9
Справ: 409; 1908 – 1933 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства юстиції про організацію слідчої роботи,
про боротьбу зі спекуляцією (1921 – 1922).
Журнали засідань кримінального відділу окружного суду (1919 – 1922).
Звіти про рух справ у цивільному відділі окружного суду (1919 – 1920)
Звіти про рух справ мирового суду 4-го округу Кременецького повіту (1921).
Кримінальні та цивільні судові справи.
Списки справ, що знаходились в окружному суді (1921 – 1923).
Заяви громадян.

Ф. 193

Володимир-Волинський деканат, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, крайні дати
не встановлені

Справ: 205; 1804 – 1903, 1907 рр.
Опис 1
Справ: 205; 1804 – 1903, 1907 рр.
Метричні книги про народження, шлюб, смерть, сповідальні відомості парафіян
костьолів Володимир-Волинського, Ковельського повітів.
Метричні книги про народження, шлюб, смерть, книги шлюбних опитів парафіян
православних церков Володимир-Волинського повіту.
Списки парафіян Коритницького, Порицького, Свійчівського костьолів Володи-�
мир-Волинського повіту.
Приймальна книга учнів однокласної церковнопарафіяльної школи с. Подгородно
Володимир-Волинського повіту (1889 – 1901).

Ф. 194

Камінь-Коширське повітове третейське управління, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1933 – 1939 рр.

Справ: 707; 1932 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 463; 1932 – 1939 рр.
Справи про встановлення термінів сплати боргів.
Опис 1а
Справ: 244; 1933 – 1939 рр.
Розпорядження президента Польщі (1934).
Протоколи і звіти про перевірку діяльності третейського управління.
Інструкція Міністерства фінансів про регулювання боргових зобов’язань.
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Листування з Поліським воєводським бюро у фінансово-земельних справах про
призначення експертів для оцінювання землі.
Справи з питань регулювання боргових зобов’язань.

Ф. 195

Ковельський деканат, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, з 1921 р. – Волинського воєводства, крайні дати не
встановлені

Справ: 160; 1825 – 1877, 1879 – 1883, 1855 – 1892, 1894 – 1895, 1898 – 1900, 1903, 1907,
1910, 1938 рр.
Опис 1
Справ: 160; 1825 – 1877, 1879 – 1883, 1855 – 1892, 1894 – 1895, 1898 – 1900, 1903, 1907,
1910, 1938 рр.
Метричні книги про народження, шлюб, смерть, сповідальні відомості, книги
шлюбних опитів парафіян Ковельського, Володимир-Волинського повітів.
Метричні книги про народження, шлюб, смерть парафіян православних церков Ко-�
вельського повіту.
Відомості про церкви Ковельського повіту (1938).
Інвентарний опис (1846), книга прибутків та видатків (1843 – 1877) Свято-Покров-�
ської церкви с. Жиричі Ковельського повіту.

Ф. 196

Горохівське повітове третейське управління, м. Горохів
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1933 – 1939 рр.

Справ: 102; 1933 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 102; 1933 – 1939 рр.
Справи про встановлення термінів сплати боргів.

Ф. 198

Головна управа Волинського українського об’єднання (ВУО), м.
Луцьк Волинського воєводства, 1931 – 1939 рр.

Справ: 22; 1927 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 22; 1927 – 1938 рр.
Обіжники головної управи ВУО.
Книга розпоряджень голови ВУО (1931 – 1932).
Статут Волинського українського об’єднання (1931).
Протокол засідання конгресу ВУО (1931). Список делегатів конгресу.
Документи (доповідь голови, протоколи, резолюції, декларація, листування, спис-�
ки) крайових з’їздів ВУО (1935, 1937).
Протоколи, витяги з протоколів засідань головної управи ВУО, Ровенської окруж-�
ної управи ВУО.
208

Документи (статут, план, резолюції, реферат, списки) про роботу господарчої комі-�
сії при ВУО.
Протоколи засідань та звіти Просвітянських хат ВУО. Інструкція для повітових ін-�
структорів Просвітянських хат.
Протоколи засідань управ українського клубу „Рідна хата”.
Статути Просвітянських хат, Союзу українок, Волинського видавничого товариства
„Лучеськ”, Волинського кооперативного союзу «Гурт», Луцького православного Хрес-�
товоздвиженського братства.
Листування з Луцьким повітовим староством, організаціями ВУО про відкриття
Просвітянських хат, бібліотек, про роботу Просвітянських хат, кооперативів, з орга-�
нізаційних питань.
Статистичні 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, Просвітянських хат. Списки нерухомого майна Луцького пра-�
вославного Хрестовоздвиженського братства, доходів православних парафій на Воли-�
ні.
Заяви.

Ф. 199

Редакція газети „Українська нива”, з 1931 р. – орган ВУО, м.
Варшава, з 1928 р. – м. Луцьк Волинського воєводства, 1926 –
1937 рр.
Редакція громадсько-політичного тижневика «Волинське слово»,
м. Луцьк Волинського воєводства, 1937 – 1939 рр.

Справ: 21; 1926 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 6; 1932 – 1939 рр.
Копії статей газети (1937 – 1938).
Листування з установами та громадянами про публікацію матеріалів, фінансові роз-�
рахунки. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції (1934).
Статзвіти про кількість примірників газети.
Опис 2
Справ: 15; 1926 – 1939 рр.
Стаття редактора газети Петра Певного про культурно-політичне життя українців
на Волині (1933).
Статті про події на Україні (1917 – 1920), фінансово-торговий стан Волині (1931),
польсько-українські стосунки (1921 – 1928), відкриття Просвітянських хат, про Ми-�
лецький монастир, історію монастиря с. Низкиничі Володимирського повіту, про жит-�
тя українців за кордоном (1921 – 1926) та ін.
Листування з окружними управами ВУО, Луцьким відділенням польського теле-�
графного агентства, українським товариством допомоги емігрантам з України та їх ро-�
динам та ін. про публікацію статей і оголошень в газеті та ін.
Інформації про 60-річну діяльність товариства „Просвіта” (1928).
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Копія протоколу засідання членів ЦК ПУНЄ, списки його членів (1926).
Вірші, новели, етюди, фейлетони.
Меморандум української політичної еміграції м. Ровно.
Списки співробітників газети „Волинське слово”, членів Головної управи ВУО, пе-�
редплатників газет „Українська нива”, „Волинське слово”, „Свобода”.
Фотографії учасників Шевченківської академії в м. Луцьку (1932), учасників органі-�
заційних зборів відділу товариства ім. Петра Могили в м. Кременці (1932), вихованців
дитячого садка, відкритого в м. Луцьку Союзом українок, та ін.

Ф. 200 Волинське українське театральне товариство, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1932 – 1939 рр.
Справ: 4; 1932 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1932 – 1939 рр.
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 Хрес-�
товоздвиженського братства.
Протокол ревізії товариства (1933).
Відомості про створення та діяльність товариства (1931 – 1935).
Репертуар Волинського українського театру.
Копії повідомлень товариства про отримання дотацій.
Списки українських організацій.
Списки членів товариства.

Ф. 201 Волинське воєводське бюро фонду праці, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1924 – 1939 рр.
Справ: 528; 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 528; 1935 – 1939 рр.
Реєстраційні справи безробітних воєводства.

Ф. 202 Луцька повітова оціночна комісія, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1916 – 1918 рр.
Справ: 59; 1916 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 59; 1916 – 1919 рр.
Справи щодо визначення збитків, завданих під час військових дій мешканцям Луць-�
кого повіту.
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Ф. 210

Іваничівський постерунок державної поліції, с. Іваничі
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 213; 1923 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 213; 1923 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, воєводської, Володимирської пові-�
тової команд держполіції, Володимирського повітового староства.
Накази воєводського, Володимирського повітового комендантів держполіції.
Протоколи нарад, засідань комендантів постерунків держполіції Володимирського
повіту.
Протоколи загальних зборів членів ощадної каси взаємодопомоги поліцейських во-�
єводства.
Інструкція Головної команди держполіції про звільнення та облік арештованих
(1927).
Ситуаційні рапорти коменданта постерунку.
Інформації Володимирської повітової команди держполіції про діяльність КПП,
«Стронніцтва народового», КПЗУ, ОУН, ФНЄ, УНАКОР, МОДР, Молодонімецької партії,
німецьких колоністів, розшук осіб, кримінальні злочини, шпигунство, нелегальну емігра-�
цію в СРСР, Німеччину, конфіскацію друкованих видань, видання творів А. Міцкевича.
Щотижневі поліцейські відомості.
Повідомлення Володимирської повітової команди держполіції про створення по-�
стерунків, зміни районів постерунків (1933), набір рекрутів в армію.
Повідомлення Володимирського повітового староства про ціни на продукти харчу-�
вання та промислові товари.
Листування з Володимирською повітовою командою держполіції про діяльність
КПЗУ, створення антигітлерівських комітетів, нелегальну еміграцію, нагляд за інозем-�
цями, про релігійні секти, з кадрових питань. Журнал реєстрації вхідної кореспонден-�
ції, книги телефонограм.
Статистичні відомості про кримінальні злочини, газети та журнали, що отримували
жителі району постерунку.
Протоколи перевірки постерунку.
Службові щоденники поліцейських.
Журнал реєстрації донесень про кримінальні злочини.
Програми навчання поліцейських.
Анкети кримінальних злочинців.
Списки поліцейських, осіб, які були під наглядом поліції, розшукуваних, арештова-�
них, осіб, які мали родичів в СРСР, православного і католицького духовенства.
Списки населених пунктів, що входили до складу постерунку, легальних громад-�
ських організацій, товариств, союзів, кооперативів. Список змін до структури держав-�
ної поліції Польщі.

Ф. 211

Управління Волинського округу Федерації польських союзів
захисників вітчизни, м. Луцьк Волинського воєводства, 1930 –
1939 рр.
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Справ: 26; 1930 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1930 – 1939 рр.
Циркуляри Головного управління федерації, розпорядження Головної команди фе-�
дерації з питань діяльності.
Накази Люблінської окружної команди, команди підокругу «Волинь» федерації.
Статут федерації.
Протоколи з’їздів членів федерації.
Протоколи засідань окружного управління, президії окружного управління феде-�
рації.
Протоколи загальних зборів, засідань повітових управлінь федерації.
Звіти про діяльність, фінансово-касові звіти окружного і повітових управлінь феде-�
рації.
Квартальні рапорти окружного і повітових управлінь федерації.
Документи (накази, протоколи зборів, звіти, статистичні дані) союзів федерації.
Документи (протоколи засідань, ухвали, рішення, рапорти) третейського суду при
окружному управлінні федерації.
Листування з Головним управлінням федерації, Волинським воєводським управ-�
лінням, союзами федерації з організаційних та фінансових питань. Журнал реєстрації
вхідної кореспонденції.
Програми змагань, навчання та виховання членів федерації.
Список союзів федерації. Списки членів федерації.

Ф. 212

Луцький гурток Союзу офіцерів запасу, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1926 – 1939 рр.

Справ: 18; 1926 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 18; 1926 – 1938 рр.
Циркуляри, накази Львівського окружного управління союзу.
Статут Союзу офіцерів запасу.
Протоколи загальних зборів і засідань управління Луцького гуртка союзу.
Протоколи засідань ревізійної комісії гуртка.
Комунікати Головного управління союзу.
Квартальні рапорти, звіти про діяльність гуртка.
Бюджетний кошторис, касові звіти гуртка.
Листування з Головним управлінням союзу, Львівським окружним управлінням со-�
юзу, командуванням Луцького гарнізону з організаційних питань.
Програми окружних з’їздів гуртків союзу.
Відомості сплати членських внесків.
Анкети, облікові листи, характеристики, списки, заяви членів союзу.

Ф. 213
212

Кашовська міщанська управа, містечко Кашовка Ковельського
повіту Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 10; 1906 – 1909, 1913 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1906 – 1909, 1913 рр.
Циркуляри Волинського губернського правління, Волинської казенної палати про
державний податок, земський збір з нерухомості, про свічкові, гербові збори, про ви-�
бори членів духовного правління, складання списків призовників, ведення посімей-�
них списків.
Адміністративні журнали Волинського губернського правління.
Відомості про стягнення громадського, земського зборів та податку з нерухомого
майна.
Листування з повітовими поліцейськими управліннями, міщанськими старостами,
Ковельським повітовим по військовій повинності присутствієм про стягнення зборів,
про надсилання паспортів, призов в армію та ін.
Журнал обліку коробочного збору.
Метричні витяги призовників.
Списки платників громадського і свічкового зборів, призовників міщан-євреїв міс-�
течка Кашовка (1908).

Ф. 214

Комітет Волинської виставки, м. Луцьк Волинського воєводства,
1928 – 1929 рр.

Справ: 12; 1928 – 1929 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1928 – 1929 рр.
Протоколи засідання виконавчого комітету і зборів фінансового відділу комітету
Волинської виставки.
Звіти про діяльність, касові звіти повітових комітетів сприяння Волинській вистав-�
ці.
Документи (циркуляр, комунікати, бюлетені, бюджетний кошторис) загальнонаці-�
ональної виставки в Познані 1929 р.
Листування президії комітету Волинської виставки з державними установами, бан-�
ками, товариствами, фірмами з організаційних та фінансових питань.
Кошториси Волинської сільськогосподарської виставки.

Ф. 215

Волинський відділ Польської дирекції взаємного страхування,
м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства, 1921 –
1927 рр.
Волинський воєводський інспекторат Загального закладу
взаємного страхування, м. Луцьк Волинського воєводства, 1927 –
1939 рр.

Справ: 737; 1922 – 1939 рр.
Опис 1
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Справ: 737; 1922 – 1939 рр.
Циркуляри, інструкції Польської дирекції взаємного страхування, Загального за-�
кладу взаємного страхування, Волинського відділу Польської дирекції взаємного стра-�
хування, Волинського воєводського інспекторату Загального закладу взаємного стра-�
хування 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 вза-�
ємного страхування, Волинського воєводського інспекторату Загального закладу вза-�
ємного страхування.
Документи про страхування нерухомого майна (1929).
Звіти про виконання оцінних робіт інспекторами Волинського воєводства (1934
– 1936).
Листування з Польською дирекцією взаємного страхування, Загальним закладом
взаємного страхування, повітовими інспекторами, магістратами, гмінними управлін-�
нями з питань страхування, з фінансових, господарських та кадрових питань.
Статистичні відомості про стан страхування будівель, посівів по воєводству.
Протоколи ревізій повітових інспекторатів (1932).
Відомості про сплату страхових внесків.
Справи про відшкодування збитків особам від пожеж.
Відомості про видачу платні співробітникам воєводського і повітових інспекторатів.
Особові справи співробітників.
Списки службовців Волинського воєводського інспекторату, фахівців з таксації,
осіб, які застрахували посіви від градобою, які зазнали збитків від пожеж, мешкан-�
ців Луцька та Луцького повіту, які побудували будинки та господарські будівлі в 1931
– 1932 рр., власників лісопильних заводів.
Перелік застрахованих будівель.
Заяви громадян про прийом на роботу, про надання позики на будівництво.

Ф. 216

Прокуратура Луцького окружного суду, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 5999; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 2329; 1920 – 1939 рр.
Повідомлення Міністерства внутрішніх справ, прокурора окружного суду про про-�
довження строків дії воєнно-польових судів, про смертну кару.
Місячні звіти помічника прокурора окружного суду про розслідування судових
справ (1935 – 1936).
Кримінальні справи.
Обвинувальні висновки.
Листування з прокурором окружного суду і тюрмами про знущання слідчої поліції в
м. Луцьку над політв’язнями (1931).
Списки в’язнів (1922, 1924).
Заяви в’язнів.
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Опис 2
Справ: 5; 1925 – 1926, 1934 – 1937 рр.
Слідчі справи.
Кримінальні справи.
Опис 3
Справ: 1991; 1921 – 1939 рр.
Накази Волинської, Поліської воєводських команд держполіції.
Протокол наради повітових комендантів поліції Волинського воєводства (1930).
Ситуаційні звіти, рапорти Волинського воєводського управління, воєводської і по-�
вітових команд державної поліції.
Ситуаційні повідомлення Поліського воєводського управління (1925).
Інформації воєводської команди держполіції про діяльність КПЗУ, розшук осіб.
Кримінальні справи.
Звинувачувальні акти.
Листування з повітовими староствами, постерунками держполіції про ведення слід-�
ства (1935 – 1936).
Журнал обліку ведення слідчих справ (1938).
Списки в’язнів.
Протести в’язнів проти застосування тортур на допитах.
Опис 4
Справ: 1674; 1921 – 1939 рр.
Ситуаційні рапорти Володимирської повітової команди держполіції про криміналь-�
ні злочини на території повіту (1930 – 1931).
Слідчі справи про комуністичну діяльність та ін.
Статистичні відомості про кількість злочинів у Волинському воєводстві (1933).

Ф. 217

Годлевський Броніслав, нотаріус, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1919 – 1933 рр.

Справ: 114; 1919, 1921 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 114; 1919, 1921 – 1933 рр.
Актові книги.
Книги реєстру нотаріальних дій.
Книга копій актів протестів векселів (1925).
Алфавітний покажчик до книги реєстру (1922).

Ф. 218

Гулевич Кароль, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1921 – 1932 рр.

Справ: 70; 1921 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 70; 1921 – 1932 рр.
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Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 219

Жонжевський Іґнацій, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 41; 1919 – 1924, 1926 – 1927 рр.
Опис 1
Справ: 41; 1919 – 1924, 1926 – 1927 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 220

Галацінський Анджей, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1931 – 1939 рр.

Справ: 33; 1934 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 33; 1934 – 1939 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 221

Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1934 – 1939 рр.

Справ: 38; 1934 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 38; 1934 – 1939 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітні покажчики до книг реє-�
стру.

Ф. 222

Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт, нотаріус, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1931 – 1933 рр.

Справ: 9; 1931 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1931 – 1933 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 223

Висоцький Мечислав, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1935 – 1939 рр.

Справ: 30; 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 30; 1935 – 1939 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книги ре-�
єстру (1937).
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Ф. 224

Куліковський Оскар, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1929 – 1931 рр.

Справ: 22; 1929 – 1931 рр.
Опис 1
Справ: 22; 1929 – 1931 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книги ре-�
єстру (1930).

Ф. 225

Горновський Антоній, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1934 – 1935 рр.

Справ: 4; 1934 – 1935 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1934 – 1935 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 226

Хмєльовський Вацлав, нотаріус, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1927 – 1928 рр.

Справ: 7; 1927 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1927 – 1928 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книги ре-�
єстру (1928).

Ф. 227

Малановський Вацлав, нотаріус, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1933 р.

Справ: 3; 1933р.
Опис 1
Справ: 3; 1933р.
Актова книга. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 228

Скорупський Францішек, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1919 – 1931 рр.

Справ: 81; 1919 – 1931 рр.
Опис 1
Справ: 81; 1919 – 1931 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.
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Ф. 229

Ковельський міський магістрат, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1796 – 1861 рр.

Справ: 524; 1812, 1827 – 1871 рр.
Опис 1
Справ: 512; 1812, 1827 – 1871 рр.
Циркуляри Київського військового, Подільського і Волинського генерал-гу-�
бернатора.
Укази, циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління.
Постанови магістрату (1861).
Протоколи засідань магістрату. Журнали засідань магістрату.
Книги запису рішень по позовних справах (1839), контрактів та договорів
(1842).
Звіти магістрату про прибутки і видатки (1812).
Книга обліку надходжень коробочного збору (1856 – 1857).
Рапорти, листування та формулярні списки про роботу працівників магістра-�
ту.
Цивільні та кримінальні справи (1827 – 1871).
Журнал реєстрації позовних цивільних справ (1839).
Книга обліку нерухомого майна м. Ковеля, яке підлягало оподаткуванню
(1845).
Ревізькі реєстри по м. Ковелю (1858 – 1862).
Алфавітний список рекрутів Ковельського повіту (1859 – 1862).
Прохання жителів м. Ковеля про видачу свідоцтв на право користування зем-�
лею.
Опис 2
Справ: 12; 1842 – 1869 рр.
Кримінальні справи.

Ф. 230

Жизновський Іполит, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1924 – 1933 рр.

Справ: 71;1924 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 71; 1924 – 1933 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книг реє-�
стру (1931).

Ф. 231

Прусакевич Іґнацій, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1931 – 1933 рр.

Справ: 7; 1931 – 1933 рр.
Опис 1
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Справ: 7; 1931 – 1933 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 232

Вдзєнконьський Антоній, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1919 – 1924 рр.

Справ: 22; 1920 – 1924 рр.
Опис 1
Справ: 22; 1920 – 1924 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 233

Лімановський Тадеуш, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1931 р.

Справ: 4; 1931 р.
Опис 1
Справ: 4; 1931 р.
Книга реєстру нотаріальних дій. Книги реєстру актів протестів векселів.

Ф. 235

Чубовський Еміль, нотаріус, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1923 рр.

Справ: 7; 1921 – 1923 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1921 – 1923 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 236

Іліньський Чеслав, нотаріус, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1919 – 1930 рр.

Справ: 57; 1919 – 1930 рр.
Опис 1
Справ: 57; 1919 – 1930 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книг реє-�
стру (1927).

Ф. 237

Багіньський Сатурнін, нотаріус, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1923 – 1928 рр.

Справ: 34; 1923 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 34; 1923 – 1928 рр.
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Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Алфавітний покажчик до книг реє-�
стру (1927).

Ф. 238

Беднарський Стефан, нотаріус, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1931 – 1933 рр.

Справ: 8; 1931 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1931 – 1933 рр.
Нотаріальні акти. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 239

Біліньський Зиґмунт, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1931 р.

Справ: 1; 1931 р.
Опис 1
Справ: 1; 1931 р.
Актова книга.

Ф. 240

Дземідко Юзеф, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту
Волинського воєводства, 1921 – 1927 рр.

Справ: 17; 1921 – 1925 рр.
Опис 1
Справ: 17; 1921 – 1925 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 241

Яцкевич Аполінар, нотаріус, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1927 р.

Справ: 1; 1927 р.
Опис 1
Справ: 1; 1927 р.
Актова книга.

Ф. 242

Мартинович Едмунд, нотаріус, м. Луцьк Волинського воєводства,
1920 – 1933 рр.

Справ: 131; 1920 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 131; 1920 – 1933 рр.
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Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій. Книги копій актів протестів вексе-�
лів. Книга реєстру протестів векселів.

Ф. 243

Сендзіковський Ромуальд, нотаріус, містечко Рожище Луцького
повіту Волинського воєводства, 1929 – 1932 рр.

Справ: 9; 1929 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1929 – 1932 рр.
Нотаріальні акти. Книги реєстру.

Ф. 244

Городецький Адольф, нотаріус, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1921 – 1931 рр.

Справ: 45; 1921 – 1930 рр.
Опис 1
Справ: 45; 1921 – 1930 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 245

Полоньський Зиґмунт, нотаріус, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1920 – 1924 рр.

Справ: 8; 1922 – 1924 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1922 – 1924 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 246

Володимирське повітове староство, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 20; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 20; 1920 – 1939 рр.
Ситуаційні рапорти староства (1920 – 1921).
Справи про проведення комасації землі, ліквідацію сервітутів.
Бюджет Володимирського повітового комунального союзу (1929 – 1930).
Листування з Волинським воєводським управлінням, Волинською окружною ди-�
рекцією громадських робіт про будівництво доріг в повіті (1924).
Реєстр земельних ділянок, розмір яких перевищував 180 га.
Відомості на видачу платні працівникам староства (1921 – 1922).
Списки власників нерухомого майна, жителів, які отримали позики на будівни-�
цтво.
Графік досліджень ґрунту біля мосту через р. Лугу.
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Проект дороги Володимир–Грибовиця.

Ф. 247

Луцька повітова землевпорядна комісія, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1906 – 1919 рр.

Справ: 256; 1907 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 256; 1907 – 1915 рр.
Циркуляри Головного управління землевпорядкування та землеробства, Волинської
губернської землевпорядної комісії про «Положення про землеустрій», переселення
селян в Сибір та азіатську частину Росії, надання позик селянам при перенесенні буді-�
вель на хутори, агрономічної допомоги селянам, продаж казенних земель та ін.
Циркуляри, розпорядження Волинського губернатора про порядок ведення гідро-�
технічних робіт при землевпорядкуванні, про запобігання дробленню дрібної земель-�
ної власності.
Інструкції Головного управління землевпорядкування і землеробства про ліквіда-�
цію пасовищних сервітутів та ін. (1913 – 1915).
Постанови, протоколи та журнали засідань Волинської губернської землевпоряд-�
ної комісії, Луцької повітової землевпорядної комісії про перехід до хутірського та
відрубного володіння землею, про поділ, продаж землі, ліквідацію маєтків, про право
власності на землю, що переходила у спадок, обмін землі на казенну, видачу позик
селянам.
Документи (Проект Закону про скасування пасовищних і лісових сервітутів, цирку-�
ляр Волинського губернатора, журнал наради Волинської губернської землевпорядної
комісії, журнали агрономічної наради, відомості) про ліквідацію сервітутів.
Ухвали сільських сходів, сільських товариств.
Плани, відомості про землевпорядні роботи в повіті.
Звіт про діяльність Луцької повітової землевпорядної комісії (1908). Відомості про
діяльність Луцької повітової землевпорядної комісії з покращення умов землеволодін-�
ня та землекористування (1907 – 1914).
Листування з Головним управлінням землевпорядкування та землеробства, Волин-�
ським губернським у селянських справах присутствієм, Волинською губернською зем-�
левпорядною комісією, Волинським відділенням Селянського поземельного банку з
фінансових та кадрових питань.
Вимогові відомості на видачу платні службовцям комісії.
Відомості про особовий склад та списки службовців Луцької повітової землевпо-�
рядної комісії.
Подвірно-посімейні списки селян.
Прохання селян.

Ф. 248

Ліквідаційна комісія бувшого товариства „Луцька повітова
«Просвіта» на Волині”, м. Луцьк Волинського воєводства, 1934 р.

Справ: 35; 1928 – 1934, 1942 рр.
Опис 1
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Справ: 34; 1928, 1930 – 1934, 1942 рр.
Звіти про ревізії філій Луцької повітової „Просвіти”.
Акти перевірки бухгалтерії та описи майна філій товариства (1932 – 1934).
Списки книг бібліотек філій.
Статут окружного товариства „Просвіта” в Луцьку (1942).
Опис 2
Справ: 1; 1929 – 1932 рр.
Звіти філій Луцької повітової „Просвіти”.

Ф. 249

Володимир-Волинське повітове казначейство, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
1864 – 1919 рр.

Справ: 32; 1905 – 1906, 1913 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 32; 1905 – 1906, 1913 – 1919 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Волинської казенної палати,
Державного банку, Управління державними ощадними касами про стягнення прибут-�
кового податку, сприяння розвитку ощадних кас, перетворення деяких ощадних кас в
самостійні установи, введення в ощадні каси операцій продажу державних процентних
паперів, ведення видатків на випадок мобілізації армії, ведення секретного діловод-�
ства, охорону казначейств, порядок комплектування штату казначейства та ін.
Відомості про діяльність казначейства (1914 – 1915), наявність кредитів (1915), про
майно казначейства, що підлягає вивезенню (1919), про результати підписки на дер-�
жавну 5-відсоткову воєнну позику (1916 – 1917).
Квитанції Державного контролю про результати ревізій Волинською та Київською
контрольними палатами Володимир-Волинського повітового казначейства (1866 –
1915).
Листування з Волинською казенною палатою про охорону казенного та цінного
майна в зв’язку з воєнними діями, порядок вивозу цінностей казначейства, про штат
службовців казначейства.
Відомості на видачу платні працівникам казначейства (1915).
Ощадні книжки вкладників ощадкаси при казначействі.
Списки службовців казначейства, які отримали нагороди, платників квартирного
податку м. Володимира-Волинська (1905). Списки евакуйованих державних кас (1916),
польових та кріпосних казначейств (1916).
Заяви громадян про купівлю державних процентних паперів, облігацій, видачу ко-�
пій втрачених ощадкнижок.

Ф. 250

Ковельський повітовий предводитель дворянства, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, 1870 – 1917 рр.

Справ: 1; 1858, 1892 – 1897, 1900, 1901, 1907 рр.
Опис 1
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Справ: 1; 1858, 1892 – 1897, 1900, 1901, 1907 рр.
Справа про надання права викупу землі в с. Повурськ Ковельського повіту В. Бори-�
севичу за законом від 21 березня 1888 р.

Ф. 251

Мельницька міщанська управа, містечко Мельниця Ковельського
повіту Волинської губернії, крайні дати не встановлені.

Справ: 63; 1904 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 63; 1904 – 1915 рр.
Циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління, Волинської гу-�
бернської та Ковельської повітової земських управ, податного інспектора Ковельсько-�
го повіту, Ковельського повітового у військових справах присутствія, Мельницького
міщанського старости про стягнення податків, вибори до Державної Думи, порядок
видачі паспортів, військову повинність, благоустрій містечка, порядок ведення посі-�
мейних списків та ін.
Ухвали міщанського товариства.
Відомості про стягнення податків з жителів містечка.
Листування з становими приставами дільниць Ковельського повіту, судовими орга-�
нами про стягнення податків з громадян.
Журнал реєстрації міщан, які отримали посвідки на проживання (1909).
Цінники на продукти сільського господарства по Волинській губернії (1913 –
1914).
Списки платників податку Мельницького міщанського товариства, призовників,
осіб, які брали участь у виборах посадових осіб міщанської управи.
Заяви міщан про видачу паспортів, зменшення податків, внесення змін в посімейні
списки.
Повістки призовників.

Ф. 252

Несухоїженська міщанська управа, містечко Несухоїжі
Ковельського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені

Справ: 28; 1892 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 28; 1892 – 1914 рр.
Циркуляри, розпорядження, директивні вказівки Волинського губернського прав-�
ління, Волинської казенної палати, Волинського губернського комітету у справах зем-�
ського господарства, Волинської губернської та Ковельської повітової земських управ,
податного інспектора Ковельського повіту, станового пристава Ковельського повіту
про стягнення податків, вибори до Державної Думи, військову повинність, подання
звітності, ціни на сільськогосподарські продукти та ін.
Закон про Державну Думу (1905).
Відомості про стягнення податку з нерухомого майна, свічкового, коробочного збо-�
рів жителів містечка.
224

Листування з Волинським губернським правлінням, Ковельською міською упра-�
вою, Ковельським повітовим справником, становим приставом Ковельського повіту,
Ковельським повітовим по військовій повинності присутствієм про виконання вій-�
ськової повинності, з організаційних, господарських, фінансових питань.
Списки платників податку, призовників.
Заяви жителів про внесення змін в посімейні списки.

Ф. 253

Луцьке повітове рекрутське присутствіє, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1796 – 1874 рр.

Справ: 29; 1803 – 1866 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1862 – 1863, 1865 – 1866 рр.
Копія маніфесту Імператора Олександра ІІ про рекрутський набір (1862).
Ухвали волосних сходів, оголошення про набір в рекрути.
Відомість про необхідну кількість рекрутів по Луцькому повіту (1863).
Листування з Волинською казенною палатою, Волинською палатою державного
майна та плани про набір рекрутів.
Заяви про звільнення з рекрутів.
Опис 2
Справ: 25; 1803, 1815, 1824, 1831, 1845, 1853, 1855, 1859 – 1866 рр.
Журнали рекрутського присутствія.
Ухвали волосних сходів, оголошення про набір в рекрути.
Списки призовників, рекрутів; поміщиків Луцького повіту, які мали більш ніж 250
кріпосних.

Ф. 254

Володимир-Волинська повітова землевпорядна комісія, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1906 – 1919 рр.

Справ: 29; 1910 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 23; 1910 – 1915 рр.
Постанови, журнали засідань Володимир-Волинської повітової землевпорядної ко-�
місії про розподіл земель та видачу позик селянам на будівництво.
Річні звіти про діяльність повітової землевпорядної комісії (1914).
Фінансові звіти повітової землевпорядної комісії.
Листування з Волинською губернською землевпорядною комісією, Волинським
відділенням Селянського поземельного банку про продаж і здачу в оренду казенних
земель, проведення землевпорядкування, надання агрономічної допомоги, позик се-�
лянам та з ін. організаційних і фінансових питань. Журнал реєстрації вихідної корес-�
понденції (1913).
Відомості на видачу платні службовцям комісії.
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Подвірні списки домовласників с. Гнойно (1913).
Плани і списки ділянок землі північно-східних районів Росії, призначених для пе-�
реселенців (1914).
Опис 2
Справ: 6; 1911, 1913 – 1915 рр.
Записка Головного управління землевпорядкування і землеробства про заходи щодо
обмеження дроблення дрібної земельної власності і проект правил про запобігання
дробленню дрібної земельної власності.
Листування з Волинською губернською землевпорядною комісією про стан землев-�
порядних робіт, про видачу позики селянам на будівництво.
Клопотання селян про продаж землі.
Список та посвідчення працівників комісії.
Заяви про прийом на роботу.

Ф. 255

Мировий суддя 11-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
містечко Бережниця Луцького повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 10; 1914 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1914 – 1918 рр.
Настільні реєстри цивільних та кримінальних справ. Алфавітний список до настіль-�
ного реєстру.
Журнал реєстрації справ, призначених для слухання.
Книга реєстрації виконавчих листів по кримінальних справах.
Реєстр вихідних документів.
Розносна книга.
Особова справа секретаря суду Й. Полонського.

Ф. 256

Луцький повітовий предводитель дворянства, м. Луцьк Луцького
повіту Волинської губернії, 1870 – 1917 рр.

Справ: 8; 1858 – 1912 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1858 – 1912 рр.
Справи про визнання селян вільними людьми та про подання права на викуп землі
за законом від 21 березня 1888 р.
Листування з Селянським поземельним банком про розширення селянських зем-�
леволодінь.

Ф. 257

Луцька семикласна школа № 8, м. Луцьк Волинського воєводства,
початкова дата не встановлена, кінцева – 1939 р.

Справ: 9; 1934 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 9; 1934 – 1939 рр.
Класні журнали. Книга оцінки поведінки і успішності учнів.

Ф. 258

Луцько-Дубенське повітове по чиншових справах присутствіє, м.
Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1880 – 1919 рр.

Справ: 26; 1882, 1887 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 16; 1882, 1887 – 1914 рр.
Рішення присутствія про передачу чиншових земель і стягнення заборгованості
(1887).
Постанови та протоколи мирового посередника про чиншові права на землю жите-�
лів Луцького повіту.
Паспорти на чиншову землю (1887).
Списки чиншовиків.
Заяви, клопотання, скарги селян про визнання чиншового права на землю.
Опис 2
Справ: 10; 1887 – 1913 рр.
Справи про визнання чиншового права жителів сіл Луцького повіту на землю.

Ф. 259

Луцька семикласна школа № 5, м. Луцьк Волинського воєводства,
крайні дати не встановлені

Справ: 2; 1925 – 1926 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1925 – 1926 рр.
Класні журнали.

Ф. 261

Володимир-Волинський повітовий предводитель дворянства, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1870 – 1917 рр.

Справ: 3; 1887 – 1910 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1887 – 1910 рр.
Справи про надання права викупу землі в селах Могильно і Скриголови за законом
від 21 березня 1888 р.
Опис 2
Справ: 1; 1889 – 1898 рр.
Справа про надання права викупу землі на хуторі Білин за законом від 21 березня
1888 р.
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Ф. 262

Ковельське повітове казначейство, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1864 – 1919 рр.

Справ: 25; 1864 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1864, 1891, 1898, 1902, 1904 – 1905, 1915 – 1916 рр.
Директивні вказівки Волинської казенної палати про ревізії, фінансування мобілі-�
заційних пунктів.
Звіти про банківські операції казначейства (1916).
Реєстри про стягнення недоїмок по податках (1864).
Піврічні фінансові відомості поштових, поштово-телеграфних контор, відділень та
ін. (1915).
Листування з Волинською казенною палатою з фінансових та кадрових питань.
Списки службовців казначейства, платників квартирного податку м. Ковеля.
Опис 2
Справ: 13; 1878, 1911, 1914 – 1915, 1918 рр.
Циркуляри Волинської казенної палати (1911).
Циркуляри Державного банку про відкриття та закриття польових казначейств, по-�
стійних казначейств та установ Державного банку в зв’язку з воєнним станом (1914).
Розпорядження, повідомлення Державного банку про купівлю та продаж процент-�
них паперів, про курси на них, конверсії, обмін та ін. (1915).
Звітні відомості про надходження окладних та поземельних зборів.
Обігові відомості центральної ощадної, поштово-телеграфних кас при казначей-�
стві.
Звіт Ковельської державної ощадкаси при казначействі (1914).
Листування з Волинською казенною палатою і судовими органами про сплату ка-�
зенних і приватних боргів.
Справи про внесення державних процентних паперів на зберігання.
Списки кредиторів казни. Списки польових і кріпосних казначейств.

Ф. 263

Ковельська повітова землевпорядна комісія, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, 1906 – 1919 рр.

Справ: 417; 1906 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 417; 1906 – 1915 рр.
Директивні вказівки, розпорядження Головного управління землевпорядкування та
землеробства, Волинського губернатора про складання планів проведення земельної
реформи, обмеження дроблення дрібної земельної власності, передачу в оренду землі з
держфонду, порядок переселення селян на хутори, надання позик та агрономічної до-�
помоги селянам, подання звітності із землевпорядкування, проведення гідротехнічних
робіт, з організаційних питань.
Постанови, протоколи та журнали засідань Волинської губернської землевпоряд-�
ної комісії, Ковельської повітової землевпорядної комісії про проведення земельної
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реформи, переселення селян в Сибір та інші райони Росії, поділ, відведення земель-�
них ділянок, затвердження актів купівлі-продажу маєтків, розгляд заяв та скарг се-�
лян.
Документи (Проект Закону, правила про скасування пасовищних і лісових серві-�
тутів, циркуляри Волинського губернатора, журнал наради Волинської губернської
землевпорядної комісії, журнали агрономічної наради, відомості) про ліквідацію сер-�
вітутів.
Протоколи засідань наради Агрономічного Бюро північно-західного району Волин-�
ської губернії про поділ Ковельського повіту на агрономічні ділянки і складання ко-�
шторисів на агрономічні заходи (1913).
Ухвали сільських сходів сіл Ковельського повіту про поділ землі на хутори, перехід
до хутірського та відрубного землекористування.
Плани землевпорядних робіт.
Звіти про діяльність землевпорядної комісії (1907 – 1908).
Відомості про хід виконання плану роботи з розподілу землі на хутори та відруби
(1913), про реєстрацію майна переселенців (1908), видачу позики селянам (1909 – 1911)
та ін.
Листування з Волинською губернською землевпорядною комісією, Волинським
відділенням Селянського поземельного банку про поділ землі на відрубні та хутірські
ділянки, переселення селян в Саратовську і Самарську губернії, купівлю маєтків, на-�
дання позики селянам, висушування боліт, передплату періодичних видань, дозвіл
німцям на придбання ділянок землі, з кадрових питань та ін.
Статистичні відомості про проведення земельної реформи в повіті (1908), про ді-�
яльність землевпорядної комісії (1908 – 1911).
Фінансові звіти повітової землевпорядної комісії.
Перелік справ, розглянутих землевпорядною комісією.
Вимогові відомості на видачу платні службовцям повітової землевпорядної комісії.
Списки працівників повітової землевпорядної комісії, селян. Посімейні списки пе-�
реселенців. Посімейні списки орендарів. Списки селянських господарств.
Прохання, заяви селян про розподіл, виділення, купівлю, оренду, осушування зем-�
лі, надання позик, переселення в північно-східні райони Росії та ін. Скарги.

Ф. 264

Волинський округ Ревізійного Союзу сільськогосподарських
кооперативів, 1920 – 1935 рр.
Волинський окружний Союз сільськогосподарських і заробковогосподарчих кооперативів, 1935 – 1939 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 77; 1920 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 77; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри Союзу сільськогосподарських і заробково-господарчих кооперативів,
Союзу польських кооперативів, Волинського окружного Союзу сільськогосподар-�
ських і заробково-господарчих кооперативів, Луцького відділу Центральної каси сіль-�
ськогосподарських товариств, Дирекції польської лотерейної монополії з організацій-�
них та фінансових питань.
229

План роботи Волинського окружного Союзу сільськогосподарських і заробковогосподарчих кооперативів (1938).
Документи (протоколи, звіти, списки) з ревізій кас Стефчика.
Статут бюро з продажу лотерейних білетів.
Листування з Дирекцією 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.

Ф. 265

Ковельсько-Володимир-Волинське повітове по чиншових справах
присутствіє, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії,
1880 – 1919 рр.

Справ: 16; 1880 – 1910 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1880, 1887 – 1889, 1893 – 1894, 1901, 1910 рр.
Постанови та протоколи мирового посередника про чиншові права на землю.
Акти на викуп чиншових земель.
Журнали Волинського губернського у селянських справах присутствія.
Геодезичний опис, плани ділянок чиншових земель.
Списки чиншовиків Володимир-Волинського повіту.
Заяви, клопотання селян про викуп чиншових земель.
Опис 2
Справ: 4; 1888 – 1895, 1910 рр.
Справи про визнання чиншового права на землю.

Ф. 266

Ковельський повітовий військовий начальник, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, 1874 – 1917 рр.

Справ: 50; 1890, 1891, 1895 – 1897, 1905 – 1917 рр.
Опис 1
Справ: 50; 1890, 1891, 1895 – 1897, 1905 – 1917 рр.
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 командуючого Люблінською армією (1890).
Донесення, відомості про стан зброї та боєприпасів Управління Ковельського пові-�
тового військового начальника, Ковельської конвойної команди (1912 – 1914).
Листування зі штабом Варшавського військового округу, Ковельським повітовим по
військових справах присутствієм, військовими частинами про проведення мобілізації,
облік військовозобов’язаних запасу, розподіл на розряди офіцерських чинів запасу, на-�
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бір та звільнення військовозобов’язаних, про перевірку стану здоров’я військовослуж-�
бовців, з фінансових та господарських питань.
Маршрути Люблінської армії при маневрах.
Відомості на видачу платні.
Послужні списки офіцерів Управління Ковельського повітового військового на-�
чальника (1891).
Алфавітний список нижніх чинів військовозобов’язаних запасу Ковельського по-�
віту.
Описи секретно-мобілізаційних документів Управління Ковельського повітового
військового начальника (1895 – 1897).

Ф. 267

Ківерцівський залізничний постерунок державної поліції, містечко
Ківерці Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1928 р., 1930 р.
Опис 1
Справ: 2; 1928 р., 1930 р.
Копія протоколу зборів членів профспілки залізничників (1928).
Списки працівників і службовців залізниці в містечку Ківерці.

Ф. 268

Олицький залізничний постерунок державної поліції, м. Олика
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 38; 1929 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 38; 1929 – 1936 рр.
Розпорядження Луцької повітової команди державної поліції, Луцького повітового
староства про розшук злочинців, боротьбу з контрабандою, конокрадством, нагляд за
іноземцями, реєстрацію арештованих, охорону лісів та ін.
Протоколи нарад комендантів постерунків держполіції (1933).
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність ППС-лівиці, Кра-�
йового селянського комітету, КПЗУ, „Сельроб-єдності”, УВО, ОУН, УСРП, „Пласту”,
КПЗБ, розшук осіб, кримінальні злочини, шпигунство, нелегальний перетин кордону,
конфіскацію друкованих видань.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про проведення набору в
армію, плани навчальних занять поліцейських та ін.
Статистичні дані про кримінальні злочини (1933).
Характеристики на громадян.
Списки розшукуваних осіб.
Плани району постерунку.

Ф. 269

Луцький міський комісаріат державної поліції, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 261; 1919 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 232; 1919 – 1939 рр.
Накази, розпорядження воєводської та Луцької повітової команд держполіції, на-�
чальника Луцького міського комісаріату держполіції.
Службові інструкції (1936).
Ситуаційні рапорти Луцької повітової команди держполіції, Луцького міського ко-�
місаріату 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, конфіскацію друкованих видань, про розшук осіб, шпигун-�
ство, нагляд за іноземцями, виявлення фальшивих грошей, про затриманих осіб, які
нелегально перейшли польський кордон.
Листування з Луцьким окружним судом, воєводською і Луцькою повітовою коман-�
дами держполіції, Луцьким повітовим староством, магістратом м. Луцька про встанов-�
лення поліцейського нагляду, реєстрацію та збори союзів і товариств, облік та харак-�
теристики на іноземців, які мешкали в м. Луцьку, про дисциплінарні покарання по-�
ліцейських, з кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Книги обліку осіб, які перебували під наглядом, затриманих, арештованих, засу-�
джених, кримінальних злочинців.
Журнали реєстрації злочинів, проведених розслідувань.
Книги реєстрації протоколів, складених в комісаріаті.
Протоколи перевірки комісаріату поліції (1931).
Книги обліку розподілу службових обов’язків у комісаріаті.
Журнали занять та програми навчання школи поліцейських при комісаріаті, екза-�
менаційні листи.
Характеристики на поліцейських комісаріату.
Дисциплінарні донесення на поліцейських та розслідування по справах.
Списки поліцейських комісаріату, призовників; особового складу повноважного
представництва СРСР в Польщі, торгового представництва СРСР в Польщі, Генераль-�
ного консульства в м. Гданську, консульства в м. Львові; членів спортивного гуртка
„Юнак” при товаристві „Просвіта”; православного духовенства; розшукуваних, осіб,
виселених з прикордонної смуги. Списки поліцейських дільниць, що знаходились у
віданні комісаріату, підприємств, друкарень, кінотеатрів, державних маєтків, газет,
журналів.
Опис 2
Справ: 29; 1920, 1922 – 1924, 1929 – 1933, 1935 – 1939 рр.
Розпорядження Луцької повітової команди держполіції про набір в армію.
Інформації про діяльність ППС, УСО.
Місячні звіти про злочини на території Волинського воєводства (1924).
Листування з Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим старо-�
ством про страйк робітників транспорту, про осіб, звільнених від тюремного ув’язнен-�
ня. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Річна програма шкільного навчання поліцейських (1935).
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Списки призовників, осіб, які були під наглядом поліції, затриманих, арештованих,
засуджених. Списки поліцейських дільниць м. Луцька (1937).

Ф. 271

Луцький нотаріальний архів, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1880 – 1919 рр.

Справ: 1931; 1880 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 1613; 1880, 1882 – 1919 рр.
Кріпосні книги, реєстри кріпосних справ Володимир-Волинського, Ковельського,
Луцького повітів, мм. Володимира-Волинська, Ковеля, Луцька.
Збірники заборон, відміни заборон на нерухоме майно.
Реєстри вихідних документів старшого нотаріуса Луцького окружного суду.
Справи про купчі, продаж маєтків та землі, застави маєтків та майна, про видачу за-�
ставних свідоцтв на землю та ін.
Опис 3
Справ: 317; 1877, 1880 – 1924, 1926 - 1928 рр.
Кріпосні книги Дубенського, Кременецького, Ровенського повітів, мм. Дубно,
Кременця, Ровно.
Реєстр кріпосних справ Дубенського, Кременецького, Ровенського повітів.
Збірники заборон, відміни заборон на нерухоме майно. Алфавітні покажчики до
збірників.
Книги реєстрації нерухомого майна м. Кременця, м. Ровно і Ровенського повіту.
Опис 4
Справ: 1; 1914 р.
Виписи з актових книг нотаріусів.

Ф. 272

Любешівське гмінне управління, містечко Любешів Пінського,
з 1927 р. – Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 14; 1921, 1924 – 1925 рр.
Опис 1
Справ: 14; 1921, 1924 – 1925 рр.
Бюджет гміни (1925).
Книги обліку земельного податку (1921, 1924).
Списки призовників.

Ф. 273

Камінь-Коширський комісар фінансового контролю, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1930 – 1937 рр.

Справ: 3; 1930 – 1931, 1933 – 1937 рр.
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Опис 1
Справ: 3; 1930 – 1931, 1933 – 1937 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів, Брестської фінансової палати,
Пінського фінансового управління акцизів і державних монополій про податки, по-�
даткові пільги на продаж спиртних напоїв, про нагляд і боротьбу з таємним ґуральни-�
цтвом, про утворення пунктів продажу спиртних напоїв, про ціни на спиртні напої та
ін.
Внутрішні циркуляри дирекції державної спиртової монополії.
Список мережі пунктів продажу алкогольних напоїв Поліського воєводства (1935).

Ф. 274

Багриновський Казімєж, нотаріус, містечко Камінь-Коширський
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства, 1922 –
1930 рр.

Справ: 12; 1924 – 1929 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1924 – 1929 рр.
Нотаріальні акти, витяги з актів. Книги реєстру нотаріальних актів. Акти протесту
векселів.

Ф. 276

Соломерецький-Клочковський Єжи-Болеслав, нотаріус, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1925 – 1933 рр.

Справ: 2; 1930 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1930 – 1933 рр.
Нотаріальні акти, витяги з актів.

Ф. 277

Волинська окружна делегатура Головного земельного управління,
1920 – 1922 рр. Волинське окружне земельне управління
Міністерства земельних реформ, з 1932 р. – Міністерства
землеробства і земельних реформ, 1922 – 1933 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 13821; 1920 – 1939 рр.
Опис 1 Адміністративний відділ
Справ: 1017; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства земельних реформ, Міністерства фінан-�
сів, Головного земельного управління, Волинської окружної делегатури про організа-�
цію оцінної комісії при окружному управлінні, про парцеляцію землі, передачу дер-�
жавних лісів для проведення комасації та меліорації, передачу права власності, продаж
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землі військовим осадникам, про стягнення податків, гербових зборів, видачу кредитів
на будівництво та меліорацію та ін.
Організаційний статут Міністерства земельних реформ.
Копії журналів рішень міжміністерської комісії з розподілу майна (1921).
Рішення Волинського окружного земельного управління про видачу позик осадни-�
кам, передачу права власності на землю.
Копії протоколів засідань комісії при Міністерстві землеробства і земельних ре-�
форм (1933).
Протоколи засідань кваліфікаційної комісії окружного земельного управління
(1931).
Журнал засідань Луцької повітової комісії з наділення землею (1933).
Статут та інструкції для роботи окружного і повітових земельних управлінь.
Статут про податки від виділених під будівництво земельних ділянок.
Інструкції з оцінювання землі, що підлягала парцеляції, з нарахування оплати за
проведення комасації землі, ліквідацію сервітутів.
Відомості про діяльність повітових земельних комісарів; про землевпорядкування,
кількість землі, переданої в держфонд.
Плани роботи повітових земельних управлінь.
Звіти про роботу Волинської окружної делегатури, повітових земельних управлінь,
землевпорядних комісій.
Зведення наглядачів про проведення меліорації (1928).
Документи (рішення, протоколи, відомості, проекти, заяви) про парцеляцію землі,
про ліквідацію іпотечної заборгованості на маєтки, що були передані в держфонд.
Справи про ліквідацію сервітутів, передачу права власності на земельні ділянки.
Листування з Міністерством земельних реформ, Головним та повітовими земельни-�
ми управліннями, Державним земельним банком про організацію окружної земельної
комісії, парцеляцію церковної землі, встановлення нагляду за приватною парцеляці-�
єю, про продаж, оренду землі, стягнення податків та боргів, про результати перевірки
повітових земельних управлінь, з інших організаційних, фінансових, господарських та
кадрових питань.
Статистичні відомості про облік господарств і населення Володимирського повіту
(1931).
Справи про видачу позик, визначення оплати, оцінювання землі при проведенні
комасації, парцеляції землі. Відомості про надходження та видатки грошей на про-�
ведення комасації.
Баланси оборотного фонду земельної реформи (1930 – 1933).
Баланси повітових земельних управлінь (1934 – 1935).
Бюджетний кошторис окружного земельного управління (1929 – 1930).
Штатні розписи, бюджетний кошторис Дубенського повітового земельного управ-�
ління.
Протоколи перевірки діяльності повітових земельних управлінь.
Історична 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 з землемірами на проведення вимірювальних робіт.
Договори повітових земельних управлінь з селянами про оренду землі.
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Списки працівників штату Міністерства землеробства і земельних реформ, окруж-�
ного та повітових земельних управлінь, осадників, орендарів, осіб, які придбали ді-�
лянки.
Списки окружних та повітових земельних управлінь Польщі, поміщицьких маєтків,
переданих у фонд держави на території Волинського воєводства, маєтків, що підляга-�
ли парцеляції, актів купівлі-продажу землі.
Заяви громадян про прийом на роботу, осадників про видачу позик.
Опис 2 Відділ землевпорядкування
Справ: 1698; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, директивні листи Міністерства землеробства і держав-�
них маєтків, Міністерства земельних реформ, Головного земельного управління про
проведення парцеляції, комасації, продаж землі, виділення земельних ділянок, лікві-�
дацію сервітутів, оцінювання землі, видачу позик військовим осадникам, організацію
перевірки вимірювальних робіт.
Рішення Волинського воєводи, окружної делегатури, окружного земельного управ-�
ління про передачу права власності на землю, закріплення ділянок, придбаних селя-�
нами при парцеляції.
Протоколи засідань повітових земельних управлінь.
Протоколи засідань повітових комітетів з розподілу землі.
Протоколи прийому-передачі, інформації повітових земельних управлінь про пере-�
дачу поміщицьких та церковних маєтків у держфонд (1924).
Інструкції та протоколи повітових земельних управлінь про оцінювання та визна-�
чення якості землі, що підлягала продажу.
Плани, відомості та звіти про роботу окружного земельного управління, повітових
земельних управлінь з комасації, парцеляції землі, ліквідації сервітутів.
Відомості про кількість господарств та землі на території воєводства (1921 – 1922);
про облік та кількість переданих в держфонд маєтків; про кількість завірених нотарі-�
альних актів на купівлю та продаж землі.
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів, про ку-�
півлю-продаж, передачу права власності на землю, оцінювання маєтків.
Контрольний журнал обліку проведення парцеляції землі (1929).
Листування з Міністерством земельних реформ, Волинським воєводським управ-�
лінням, повітовими земельними управліннями, Державним земельним банком про
проведення парцеляції, комасації, меліорації землі, передачу земельних ділянок в
держфонд, про військових осадників, виділення позик, виявлення фактів утисків міс-�
цевих жителів, виділення земельних ділянок полякам, прибулим з Росії, з фінансовогосподарських питань.
Статистичні дані про проведення комасації, парцеляції землі та ліквідації сервіту-�
тів; про наявність сервітутних земель на території повітів (1927).
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 землемірів, осадників, селян, які купили ділянки, прибулих з Росії поляків.
Списки маєтків, переданих в держфонд, земельних ділянок, що підлягали парцеляції,
комасації та меліорації.
Заяви.
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Опис 3 Технічний відділ
Справ: 2033; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства земельних реформ, Волин-�
ського воєводського управління, Головного земельного управління про проведення
комасації, парцеляції, обміру, оцінювання землі, меліоративних робіт, виділення землі
військовим осадникам, видачу позик.
Документи (протоколи, плани, відомості, звіти, класифікаційно-вимірювальні ре-�
єстри) про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідації сервітутів, обміну діля-�
нок, меліоративних, вимірювальних робіт, про будівництво мостів та криниць.
Листування з Міністерством земельних реформ, повітовими земельними управлін-�
нями і повітовими комітетами з розподілу землі про проведення комасації, парцеляції,
меліорації землі, виділення земельних ділянок військовим осадникам, видачу позик,
документів на землю селянам, про вимірювальні прилади.
Договори про продаж землі селянам.
Службові справи землемірів.
Списки спеціалістів з меліорації, землемірів.
Перелік маєтків, призначених для комасації.
Заяви.
Ескізи на проведення меліорації.
Опис 3а Технічний відділ
Справ: 972; 1921 – 1939 рр.
Документи (протоколи, польові ескізи, технічні розрахунки, щоденники вимірю-�
вальних робіт, кваліфікаційно-вимірювальні реєстри, технічні висновки, плани діля-�
нок, переліки рівноцінних земельних ділянок) про проведення комасації, парцеляції
землі та ліквідації сервітутів.
Списки землекористувачів при проведенні комасації, парцеляції землі.
Опис 3б Технічний відділ
Справ: 275; 1921 – 1939 рр.
Документи (протоколи, польові ескізи, технічні розрахунки, щоденники вимірю-�
вальних робіт, вимірювально-кваліфікаційні реєстри, відомості обчислення коорди-�
нат та вузлових азимутів, цифрові дані обміру землі, плани земельних ділянок, технічні
висновки) щодо проведення парцеляції, комасації землі та ліквідації сервітутів.
Списки землекористувачів при проведенні комасації, парцеляції землі.
Опис 4 Окружна земельна комісія
Справ: 951; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, інструкції Міністерства земельних реформ, Волин-�
ського воєводського управління, Волинського окружного земельного управління про
встановлення цін на земельні ділянки, передачу права власності, видачу селянам до-�
кументів на землю.
Протокол з’їзду комісарів повітових земельних управлінь (1927).
Протоколи засідань окружної земельної комісії (1923 – 1924).
Журнали засідань окружної земельної комісії.
Звіти про діяльність окружної та повітових земельних комісій про наділення зем-�
лею.
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Відомості окружного земельного управління про іпотечне урегулювання державних
маєтків.
Справи про розгляд скарг на рішення повітових земельних комісій з наділення зем-�
лею, про проведення комасації землі, ліквідацію сервітутів, передачу права власності
на землю, іпотечне урегулювання маєтків.
Листування з Генеральною прокуратурою, прокуратурою Луцького окружного суду,
повітовими земельними управліннями, повітовими комісіями з наділення землею про
позови державної казни і громадян, розгляд спірних питань за землю та ін.
Статистичні відомості про роботу повітових земельних комісій з наділення землею
(1932 – 1934).
Списки членів окружної земельної комісії.
Списки сіл, що мали право на користування сервітутами (1927).
Опис 5
Справ: 42; 1925, 1928 – 1939 рр.
Документи (протоколи, проекти, ескізи, плани ґрунтів, відомості, звіти, коштори-�
си, платіжні відомості) про проведення меліоративних робіт.
Опис 6
Справ: 113; 1922 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства земельних реформ, Волинського окружного управ-�
ління про проведення меліорації. Рішення Міністерства земельних реформ про забо-�
рону проведення парцеляції землі.
Справи про проведення парцеляції, комасації, ліквідацію сервітутів, передачу права
власності, обмін ділянками, продаж землі, проведення меліоративних робіт.
Вимірювально-оцінювальні реєстри проведення комасації.
Списки членів повітових земельних комісій з наділення землею.
Заяви поміщиків про відміну парцеляції землі.
Опис 7 (тт. 1 – 6)
Справ: 6606; 1920 – 1939 рр.
Документи (рішення, протоколи, плани, ескізи, списки) з проведення класифікації
землі.
Проекти, плани, ескізи та реєстри обміру земельних ділянок при проведенні парце-�
ляції, комасації землі, ліквідації сервітутів.
Аерофотознімки землі. Протоколи і цифрові дані обміру землі до фотознімків.
Опис 8
Справ: 114; 1921 – 1938 рр.
Плани класифікації землі.

Ф. 278

Волинська земельна палата, м. Луцьк Волинського воєводства,
1933 – 1939 рр.

Справ: 104; 1933 – 1939 рр.
Опис 1
238

Справ: 104; 1933 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, директивні вказівки Міністерства землеробства і зе-�
мельних реформ, Міністерства фінансів, Союзу земельних палат і організацій, Во-�
линської земельної палати про проведення класифікації землі, нарахування податків,
стандартизацію цін на зерно, розведення риби, заготівлю та імпорт птахів у Німеччину,
торгівлю шкірою.
Копії доповідей міністра і віце-міністра землеробства і земельних реформ про еко-�
номічне 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 Союзу земельних палат і організацій (1935).
Протоколи засідань тарифного комітету 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 зе-�
мельної палати (1937).
Діаграми про валовий збір зерна, картоплі по воєводствах Польщі.
Інструкції про лісонасадження, нарахування земельного податку.
Статут, протоколи засідань Регіонального комітету з імпорту (1936, 1937).
Проект положення про оподаткування виноробства (1936).
Адміністративно-господарські комунікати Волинської земельної палати.
Документи (статут, програма, доповідь, комунікати, листування, заявки, списки)
про проведення сільськогосподарських виставок на Волині (1934 – 1936).
Листування з Міністерством комунікацій, Міністерством промисловості і торгівлі,
Радою зовнішньої торгівлі, Центральною земельною палатою, Волинським воєвод-�
ським управлінням, маєтками про облік та експорт сільськогосподарської продукції,
зниження тарифної плати за залізничні перевезення, з інших організаційних та фінан-�
сових питань.
Статистичні дані про вивіз зернових культур та розвиток тваринництва на Во-�
лині.
Бюджети Волинської земельної палати.
Бюджети повітових комунальних союзів (1932 – 1934).
Господарські баланси та фінансові звіти маєтків.
Плани та кошториси на будівництво зерносховищ в 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.

Ф. 279

Луцька єврейська лікарня, м. Луцьк Волинського воєводства,
1924 – 1939 рр.

Справ: 56; 1924 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 56; 1924 – 1939 рр.
Книга протоколів засідань лікарняної ради.
Картки, історії хвороб.
Головні, касові книги.
Книги реєстрації хворих.
Журнали реєстрації кореспонденції.

Ф. 281

Ковельська тюрма, м. Ковель Ковельського повіту Волинського
воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 1982; 1919 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1572; 1921 – 1939 рр.
Журнали реєстрації в’язнів.
Книга обліку в’язнів (1935).
Справи в’язнів.
Реєстраційні картки в’язнів (1935 – 1936).
Список в’язнів (1932). Алфавітний список в’язнів, звільнених з тюрми (1939).
Опис 2
Справ: 183; 1931 – 1939 рр.
Справи в’язнів.
Опис 3
Справ: 227; 1919 – 1939 рр.
Циркуляри, накази, розпорядження Міністерства юстиції.
Рапорти начальника тюрми, тюремних наглядачів про дисциплінарні порушення,
бунти, голодовку, втечі, листування та переміщення в’язнів; про школу, бібліотеку, са-�
нітарний стан тюрми; про витрати на утримання в’язнів; про службовців тюрми.
Постанови та протоколи розслідувань про втечі та дисциплінарні порушення в’яз-�
нів.
Листування начальника Ковельської тюрми з Міністерством юстиції, прокуратурою
Луцького окружного суду, тюрмами про переміщення, звільнення, голодовки, цензуру
листування в’язнів, про санітарний стан, роботу школи та бібліотеки тюрми, надання
медичної допомоги в’язням, придбання для тюрми нерухомого майна, про особовий
склад працівників тюрми та ін.
Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні звіти про кількість, склад в’язнів, про захворюваність та смертність в
тюрмі.
Справи в’язнів. Копії вироків.
Відомості про в’язнів, які достроково звільнилися з тюрми (1932).
Свідоцтва про звільнення (1935 – 1936).
Відомості про кількість в’язнів, які перебували на забезпеченні тюрми. Журнал об-�
ліку видачі в’язням продуктів і канцелярського приладдя (1933).
Проекти, плани та розрахунки будівництва приміщення тюрми.
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Звіт про кількість і склад службовців тюрми (1935).
Відомості на видачу платні службовцям тюрми.
Списки службовців тюрми, членів каси взаємодопомоги. Списки в’язнів, звільне-�
них. Списки книг тюремної бібліотеки.
Заяви в’язнів про поліпшення умов тюремного режиму.
Договори начальника тюрми з жителями про продаж продуктів харчування і палива
для потреб тюрми (1936). Щоденне меню з переліком використаних продуктів.

Ф. 282

Луцький нотаріальний архів, м. Луцьк Волинського воєводства,
1921 – 1928 рр.

Справ: 4880; 1921 – 1929 рр.
Опис 1
(тт. 1, 2)
Справ: 4798; 1921 – 1929 рр.
Справи про завірення рішень Луцького окружного суду, мирових судів, постанов
зборів селян, договорів купівлі-продажу землі та нерухомого майна, про право влас-�
ності та оренду землі, про спадщину та передачу маєтків, нерухомого майна, про за-�
твердження та ліквідацію актів застави на нерухоме майно, про накладання та відміну
застережень з нерухомого майна, про затвердження актів на будівництво.
Книга рішень старшого нотаріуса Луцького окружного суду про розгляд справ про
нерухоме майно по Володимирському повіту (1922).
Книги витягів з нотаріальних актів (1924 – 1925).
Заяви громадян.
Опис 2
Справ: 82; 1921 – 1933 рр.
Реєстри нерухомого майна, збірники застережень, збірники заборон, відміни за-�
борон на нерухоме майно по Дубенському, Кременецькому, Ровенському повітах, м.
Ровно.
Нотаріальні акти. Книги витягів з нотаріальних актів.
Справи про затвердження актів купівлі-продажу землі.

Ф. 283

Виборча комісія 56-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки 2-го скликання, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1928 р.

Справ: 99; 1928 р.
Опис 1
Справ: 99; 1928 р.
Списки виборців по дільницях гмін.

Ф. 284

Дрогон Юзеф, нотаріус, м. Володимир Володимирського повіту
Волинського округу, 1919 – 1920 рр.
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Справ: 4; 1920 р.
Опис 1
Справ: 4; 1920 р.
Книги реєстру нотаріальних актів.

Ф. 285

Тиновський Віктор, нотаріус, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1924 – 1932 рр.

Справ: 33; 1924 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 33; 1924 – 1928 рр.
Актові книги. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 286

Луцька єврейська релігійна гміна, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 285; 1920 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 285; 1920 – 1939 рр.
Протоколи засідань ради і управління гміни.
Документи (протоколи засідань, інформації, списки виборців, оголошення) вибор-�
чої комісії по виборах до ради і управління гміни.
Листування з Волинським воєводським управлінням, Луцьким повітовим старо-�
ством, управліннями єврейських релігійних гмін про вибори до ради гміни, сплату по-�
датків та ін. Журнали реєстрації кореспонденції.
Бюджети гміни. Фінансові звіти. Контрольні журнали бюджетних прибутків і ви-�
датків. Касові книги. Головна книга гміни (1934).
Статут і річні звіти єврейської лікарні м. Луцька.
Книги реєстрації новонароджених. Журнал реєстрації виданих свідоцтв про наро-�
дження (1927 – 1928). Книги реєстрації шлюбів, розлучень, смерті.
Копії довідок про майновий стан громадян.
Списки членів ради гміни, вчителів єврейської гімназії, жителів єврейської націо-�
нальності міста.
Заяви громадян про зменшення податку, видачу метричних довідок, надання робо-�
ти та ін.

Ф. 287

Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт, нотаріус, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, січень –
вересень 1931 р.

Справ: 3; 1931 р.
Опис 1
Справ: 3; 1931 р.
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Нотаріальні акти. Книги реєстру нотаріальних дій.

Ф. 288

Скібіньський Станіслав, суддя, в. о. нотаріуса, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені.

Справ: 3; 1928 р.
Опис 1
Справ: 3; 1928 р.
Актові книги.

Ф. 291

Сікорський Юзеф, окружний суддя, в. о. нотаріуса, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені.

Справ: 1; 1931 р.
Опис 1
Справ: 1; 1931 р.
Актова книга.

Ф. 292

Луцький з’їзд мирових суддів Луцького судово-мирового округу,
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 103; 1905 – 1920 рр.
Опис 1
Справ: 103; 1905 – 1920 рр.
Журнали розпорядчих засідань (1914).
Журнали судових засідань (1919).
Рапорти судових виконавців.
Листування з волосними судами про їх утримання та ін.
Цивільні справи. Кримінальні справи.
Особові справи судових працівників.
Опис казенного майна з’їзду волосних судів.

Ф. 296

Німецька кірха, м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії, з
1921 р. – Волинського воєводства, 1910 – 1939 рр.

Справ: 87; 1910 – 1915, 1918, 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 87; 1910 – 1915, 1918, 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Варшавського євангелічно-аугсбурзького консистора,
Луцького повітового староства про надання відомостей про діяльність закладів гро-�
мадської опіки та нерухоме майно парафій євангелічно-аугсбурзької церкви, про по-�
ховання на німецьких кладовищах та ін.
243

Проект Міністерства 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 Молодонімецьку партію.
Проект статуту Союзу німців у Польщі.
Відомості про сім’ї та їх землю, наявність шкіл, молитовних домів у німецьких коло-�
ніях; про випуск німецьких народних календарів, про хід будівництва кірх на території
Волинського воєводства.
Доповідь пастора кірхи про діяльність. Огляд роботи кірхи (1934).
Звіт про діяльність німецьких парафій на Волині.
Звіти канторів німецьких колоній.
Описи Рожищенської та Тучинської церковних парафій (1937).
Документи (статут, шкільний журнал, журнал успішності учнів, повідомлення ди-�
ректора з нагоди 5-річного ювілею школи, статистичний звіт) Луцької приватної семи-�
річної школи з німецькою мовою викладання.
Статути німецького культурно-освітнього товариства «Фрогзін» у Львові, німецько-�
го спортивного клубу «Крафт» в Луцьку.
Листування з німецьким посольством, Варшавським євангелічно-аугсбурзьким
консистором, Кураторіумом Луцького шкільного округу, Луцьким шкільним інспек-�
торатом про вибори членів церковної колегії, про діяльність організації «Представ-�
ництво німців на Волині», про роботу німецьких шкіл, про дозволи на розлучення,
про надання метричних відомостей, про призначення та переміщення вчителів, пас-�
тора та ін.
Бюлетені німецької прес-служби в Польщі.
Записки Ернста Стевнера про життя німців на Холмщині.
Каталоги книг євангелічних священиків, німецьких парафіяльних бібліотек на Во-�
лині.
Списки осіб німецької національності колоній Луцького повіту, м. Луцька для здачі
внесків для будівництва будинку пастора і утримання кірхи. Списки канторатів пара-�
фій воєводства із зазначенням поштової адреси, наявності шкіл, канторів, кількості
сімей і дітей. Список церковних закладів та землі Луцької євангелічно-аугсбурзької
парафії.
Заяви громадян.

Ф. 297

Луцько-Ковельський деканат Волинського воєводства, з 1796 р. –
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 196; 1600 – 1890 рр.
Опис 1
Справ: 196; 1600 – 1890 рр.
Метричні книги про народження, шлюб, смерть парафіян православних церков Ду-�
бенського, Кременецького, Луцького повітів (1785 – 1825, 1870).
Метричні книги про народження, шлюб, смерть парафіян уніатських церков Во-�
лодимир-Волинського, Дубенського, Ковельського, Острозького
повітів
(1746 –
1835).
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Метричні книги про народження, шлюб, смерть, сповідальні відомості парафіян
римсько-католицьких костьолів повітів Волинської губернії.

Ф. 300

Луцьке повітове дворянське училище, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1855 р.
Опис 1
Справ: 1; 1855 р.
Формулярний список вчителя російської мови, титулярного радника О. Ко-�
ленка.

Ф. 302

Володимирська тюрма, м. Володимир Володимирського повіту
Волинського воєводства, 1919 – 1939 рр.

Справ: 36; 1925, 1929 – 1932, 1936 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 36; 1925, 1929 – 1932, 1936 – 1939 рр.
Справи в’язнів.

Ф. 304

Голобський постерунок державної поліції, с. Голоби Ковельського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 12; 1931, 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1931, 1938 – 1839 рр.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність КПП, ОУН,
ФНЄ, «Бунд», Молодонімецької партії, про диверсійні німецькі організації, про роз-�
шук осіб, кримінальні злочини, нелегальний перетин кордону, нелегальну еміграцію.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції про нагородження та
просування поліцейських по службі та ін.
Оголошення Ковельського повітового староства про ціни на продукти харчування
(1939).
Список членів КПЗУ Ковельського повіту.
Карта Голобського постерунку з позначенням постів поліції (1938).

Ф. 305

Мельницький постерунок державної поліції, містечко Мельниця
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 17; 1936 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 17; 1936 – 1939 рр.
Розпорядження Ковельської повітової команди держполіції.
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Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність КПЗУ, ОУН,
«Німецько-польського товариства в Берліні», про розшук осіб, кримінальні злочини,
виїзд добровольців в армію Франко в Іспанію, про осіб, які нелегально перетнули кор-�
дон, про вербування інформаторів.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції про озброєння та об-�
мундирування поліцейських постерунку.
Програма навчання поліцейських.
Оголошення Ковельського повітового староства про ціни на продукти харчування.
Списки поліцейських постерунку, членів КПЗУ.

Ф. 306

Любомльська повітова команда державної поліції, м. Любомль
Любомльського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 3; 1919 – 1921 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1919 – 1921 рр.
Списки поліцейських повітової команди держполіції і постерунків повіту.
Особова справа службовця поліції.

Ф. 308

Ковельський залізничний постерунок державної поліції, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 103; 1923 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 103; 1923 – 1939 рр.
Службові розпорядження Волинського воєводського управління, Ковельського по-�
вітового староства, Ковельської повітової команди держполіції.
Накази воєводського, Ковельського повітового комендантів державної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків держполіції Ковельського повіту.
Ситуаційні рапорти коменданта постерунку (1937 – 1938).
Інструкції про несення служби поліції на залізницях.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність КПЗУ,
КСМЗУ, ОУН, конфіскацію друкованих видань, про розшук осіб, нелегальний пере-�
тин кордону, сільськогосподарський страйк в повіті.
Книга обліку донесень поліцейських.
Листування з воєводською, Ковельською повітовою командами держполіції про
права членів каси взаємодопомоги поліцейських, про кримінальні злочини, кількість
зброї в постерунку, про харчування затриманих на залізниці, з господарських питань.
Журнали телефонограм.
Статистичні дані про кримінальні злочини по постерунку (1936).
Протоколи перевірки постерунку.
Програми навчання поліцейських.
Службові щоденники поліцейських.
Книги реєстрації осіб, які перебували під наглядом поліції, арештованих.
Списки поліцейських, розшукуваних осіб. Список постерунків Ковельського повіту.
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Ф. 309

Маневицький постерунок державної поліції, с. Маневичі
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 12; 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1926 – 1939 рр.
Накази Ковельського повітового коменданта державної поліції.
Інформації Ковельської повітової команди державної поліції про членів КПЗУ,
ОУН, розшук осіб.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції, Маневицьким гмін-�
ним управлінням про діяльність членів ОУН, розшук осіб, про кримінальні злочини,
облік іноземців.
Журнал обліку іноземців, які проживали на території Маневицької гміни. Облікові
листи іноземців.
Оголошення Ковельського староства про ціни на м’ясні продукти.

Ф. 311

Управління Ковельського повіту Стрілецького союзу, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1935 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1935 – 1936 рр.
Вісник розпоряджень і наказів управління і команди повіту союзу.
План роботи, звіт управління повіту союзу.
Списки членів союзу.

Ф. 312

Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1935 – 1939 рр.

Справ: 186; 1511, 1548 – 1895, 1898, 1901 – 1905, 1913 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 181; 1511, 1548 – 1895, 1898, 1913 – 1938 рр.
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 маєтків литовським князем Олександром на користь Луць-�
кого війтівства (1511); документи (статут, листи папи Григорія ХІІІ, короля Сигізмунда
ІІІ) римсько-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 господарських прибутків
і витрат Олицького князівства (1736 – 1738). Перелік прибутків із сіл Олицького кня-�
зівства (1789). Книга запису цінностей та грошей Олицької колегіати, шпиталю Свя-�
того Хреста, Олицької синагоги (1746 – 1751). Книга прибутків і видатків Олицької
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колегіати, Олицької синагоги (1741 – 1775). Реєстр та опис документів, що зберігались
в костьолі Олицької колегіати (1834).
Листи з архіву Радзівілів (1564 – 1648).
Витяги з гродських книг Володимирського, Луцького замків, Кременецьких грод-�
ських книг, Володимирських, Кременецьких земських книг.
Витяги з головних трибунальних книг Волинського воєводства.
Відомості про рухоме та нерухоме майно маєтків.
Листування князів про межі, поділ, продаж маєтків, оренду землі, сплату боргів, по-�
вернення кріпосних-втікачів, з господарських питань.
Договори про оренду маєтків, корчм, про право власності на села.
Договори та акти про продаж земельних ділянок в Луцькому замку під забудову
(1628 – 1635).
Книга прибутків та видатків Свято-Миколаївської церкви м. Острога (1762 –
1788).
Касова книга Межирицького монастиря (1800 – 1829).
Документи (декрети судів, витяги з гродських книг Луцького замку, Кременецьких
гродських книг, Луцьких земських книг, трибунальних книг Волинського воєводства,
протести, показання, апеляції, акти, донесення судових виконавців) по судовому про-�
цесу 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 займали відповідальні посади в 1386 – 1790 рр. в містах Луцьку,
Володимирі, Кременці, складені бібліотекою товариства.
Списки парафіян Олицької парафії (1778 – 1810, 1831) та ксьондзів по маєтку князя
Радзівіла (1778).
Списки книг Острозького Преображенського монастиря, план (рисунки) монасти-�
ря (1801).
Опис 2
Справ: 5; 1594 – 1644, 1806 – 1819, 1835 – 1871, 1901 – 1905 рр.
Витяги з гродських книг Володимирського, Луцького замків, Кременецьких грод-�
ських книг, земських книг Луцького повіту, головних трибунальних книг Волинського
воєводства, що стосувались судових процесів (1594 – 1644).
Справа дирекції Ровенської гімназії про пожертвуваний князем Любомирським па-�
лац для закритих навчальних закладів (1835 – 1871).
Заяви вчителів про прийняття на службу, свідоцтва учнів та атестати про закінчення
училищ в м. Кременці, м.Острозі (1901 – 1905).

Ф. 313

Ковельська міська дума, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 8; 1862, 1871, 1877 – 1879, 1881 – 1886 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1862, 1871, 1877 – 1879, 1881 – 1886 рр.
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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. Ковеля і Ко-�
вельського повіту.
Касова книга.
Відомості, листування з Волинським губернським правлінням про недоїмку коро-�
бочного збору.
Книга обліку доручень на торгові справи.
Прохання жителів Ковельського повіту про видачу паспортів.

Ф. 315

Виборча комісія 56-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки V скликання, м. Луцьк Волинського воєводства,
1938 р.

Справ: 190; 1938 р.
Опис 1
Справ: 190; 1938 р.
Списки делегатів, обраних з територіального самоврядування на окружні збори.
Списки виборців по дільницях по виборах в сейм і сенат.
Список виборчих дільниць по виборах в сейм і сенат Ровенського повіту.

Ф. 316

Кашовський постерунок державної поліції, містечко Кашовка
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 6; 1937 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1937 – 1939 р.
Розпорядження Ковельського повітового коменданта державної поліції.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність членів КПЗУ,
ОУН, розшук осіб.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції про розшук осіб.
Відомості на видачу платні поліцейським постерунку.

Ф. 317

Мацеївський постерунок державної поліції, містечко Мацеїв
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1928 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1928 – 1934 рр.
Список поліцейських постерунку держполіції.

Ф. 318 Старокошарський постерунок державної поліції, с. Старі Кошари
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.
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Справ: 10; 1930 – 1932, 1936 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1930 – 1932, 1936 – 1938 рр.
Розпорядження Ковельського повітового коменданта держполіції.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність членів КПЗУ,
ОУН, розшук осіб, конфіскацію друкованих видань.
Інформаційні бюлетені.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції про розшук членів
КПЗУ, КСМЗУ, про кримінальні злочини.
Списки поліцейських постерунку.
Опис району постерунку держполіції.

Ф. 319 Заболотцівський постерунок державної поліції, с. Заболотці
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.
Справ: 3; 1925 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1925 – 1936 рр.
Інструкція Володимирської повітової команди держполіції про проведення розслі-�
дувань (1935).
Журнал реєстрації кримінальних злочинів (1935).
Книга обліку засуджених осіб (1925).

Ф. 320 Киселинський постерунок державної поліції, містечко Киселин
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.
Справ: 15; 1928 – 1929, 1935 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 15; 1928 – 1929, 1935 – 1939 рр.
Інформації воєводської, Горохівської повітової команд держполіції про діяльність
КПЗУ, ОУН, про з’їзд української молоді в містечку Почаєві 1938 р., розшук осіб.
Повідомлення комендантів постерунків про розшук членів КПЗУ.
Журнал реєстрації кореспонденції (1938 – 1939).
Повідомлення Горохівського повітового староства про ціни на хліб (1938).

Ф. 324 Виборча комісія 58-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки ІІ скликання, м. Кременець Кременецького повіту
Волинського воєводства, 1928 р.
Справ: 39; 1922, 1927 – 1928 рр.
Опис 1
Справ: 39; 1922, 1927 – 1928 рр.
Протоколи засідань окружної виборчої комісії.
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Списки виборців по дільницях по виборах в сейм і сенат. Карта голосування за спис-�
ки кандидатів на виборах до сейму по Кременецькому повіту (1922).

Ф. 325 Виборча комісія 57-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки ІІІ скликання, м. Луцьк Волинського воєводства,
1930 р.
Справ: 29; 1930 р.
Опис 1
Справ: 29; 1930 р.
Документи (протоколи, витяги з протоколів, списки) по виборах членів дільничних
виборчих комісій.
Списки виборців по дільницях по виборах в сенат.

Ф. 326 Виборча комісія 56-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки ІV скликання, м. Луцьк Волинського воєводства,
1935 р.
Справ: 29; 1935 р.
Опис 1
Справ: 29; 1935 р.
Списки виборців по дільницях по виборах в сейм і сенат.

Ф. 327 Виборча комісія 57-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки ІV скликання, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1935 р.
Справ: 11; 1935 р.
Опис 1
Справ: 11; 1935 р.
Списки виборців по дільницях по виборах в сейм.

Ф. 328 Виборча комісія 57-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки V скликання, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1938 р.
Справ: 240; 1938 р.
Опис 1
Справ: 240; 1938 р.
Список кандидатів в члени виборчих дільничних комісій по Володимирському по-�
віту.
Списки виборців по дільницях по виборах в сейм і сенат.
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Ф. 329

Виборча комісія 58-го округу по виборах в сейм і сенат Польської
Республіки V скликання, м. Кременець Кременецького повіту
Волинського воєводства, 1938 р.

Справ: 9; 1938 р.
Опис 1
Справ: 9; 1938 р.
Списки виборців по дільницях Сарненського повіту по виборах в сенат.

Ф. 330

Повітовий відділ Луцького сеймика, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 295; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 295; 1921 – 1939 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства військових справ, Мі-�
ністерства комунікацій, Міністерства віросповідань і освіти, Головного статистичного
управління, Волинського воєводського управління.
Протокол засідання Луцького повітового сеймика (1926).
Витяги з протоколів засідань повітової ради про збір податків.
Протоколи засідань земельної комісії, підкомісій повітового відділу.
Протоколи засідань гмінних рад.
Протоколи засідань Луцького 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 подат-�
ків, будівництво державних доріг, меліорацію, про склад населення повіту, наявність
селянських господарств євреїв, роботу магазинів, ціни на ринках, кількість лісів на
території Луцького повіту та ін.
Звіти про діяльність повітового відділу. Плани роботи і звіти про діяльність земель-�
ної комісії та підкомісій повітового відділу.
Програми, плани дорожніх робіт.
Звіти про проведення дорожніх робіт в повіті.
Протоколи перевірки технічних відділень в гмінах (1933, 1934).
Документи (циркуляри, інструкція, звернення, лист) Головного управління Дорож-�
ньої ліги.
Звіти про діяльність Загального закладу взаємного страхування, гмінних позичко-�
во-ощадних кас.
Листування з Волинським воєводським та гмінними управліннями, Волинською
дирекцією державних лісів, Воєводським бюро фонду праці, Луцьким шкільним ін-�
спекторатом про економічне становище Волині, будівництво та ремонт доріг, мостів,
шкіл, діяльність сільськогосподарських гуртків, про сплату податків, збір зерна для ар-�
мії, облік господарств, про дітей, які перебували на утриманні гмін, надання допомоги
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безробітним та емігрантам, облік руху населення, боротьбу з інфекційними хвороба-�
ми, клеймування експортованого м’яса та ін.
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції Луцького повітового дорожнього управ-�
ління (1921).
Статистичні відомості про землекористування, посіви, врожаї, сільськогосподар-�
ську продукцію, кількість промислових майстерень, сплату податків, рух та склад на-�
селення, кількість безробітних в повіті та ін.
Бюджети Луцького повітового сеймика (1930 – 1931), Луцького повітового союзу
самоврядування (1939 – 1940), повітового відділу (1932 – 1933), Луцького повітового
дорожнього управління (1935 – 1936), м. Торчина (1929 – 1930).
Бюджети і кошториси будівництва та ремонту доріг в повіті.
Звіти про виконання бюджету Луцького повітового сеймика (1930 – 1933), Луцького
повітового союзу самоврядування (1933 – 1936), 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 повітового комунального союзу.
Історичний огляд і характеристика міста Луцька (1934).
Платіжні відомості.
Списки членів Луцького повітового сеймика, повітового відділу, гмінних рад, гмін-�
них управлінь, комендантів державної поліції повіту, працівників Луцького повітового
дорожнього управління, платників податків за нерухоме майно, власників будинків,
пасік, собак, безробітних. Списки гмін, державних приміщень, кас Стефчика, коопе-�
ративів, молочарень, доріг, мостів на території Луцького повіту. Списки нотаріальних
актів купівлі-продажу землі.
Заяви громадян про зменшення податків, надання роботи, матеріальної допомоги.
Прейскуранти на товари в гмінах (1933).
Карти гмін. Карта напрямку доріг Луцького повіту. Карти гмінних доріг із позна-�
ченням лісонасаджень.
Проекти, ескізи мостів у повіті.

Ф. 331

Леліковський постерунок державної поліції, с. Леліков КаміньКоширського повіту Поліського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 26; 1919 – 1926 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1919 – 1926 рр.
Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Поліського воєводського управлін-�
ня, Камінь-Коширського повітового староства.
Розпорядження, накази Головного, воєводського, Камінь-Коширського повітового
комендантів державної поліції.
Протоколи нарад комендантів постерунків державної поліції Камінь-Коширського
повіту (1923).
Інформації Камінь-Коширської повітової команди держполіції про розшук осіб
(1923).
Журнал реєстрації вхідних секретних документів (1923 – 1926).
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Журнал реєстрації осіб, які перебували під наглядом поліції (1924).

Ф. 332

Камінь-Коширська повітова команда державної поліції, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1936 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1936 – 1937 рр.
Накази коменданта Камінь-Коширської повітової команди державної поліції.
Повідомлення коменданта Камінь-Коширської повітової команди державної полі-�
ції про антиєврейські настрої.

Ф. 333

Камінь-Коширська повітова команда Союзу резервістів, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1921 – 1939 рр.

Справ: 1; 1936 р.
Опис 1
Справ: 1; 1936 р.
Наказ повітового коменданта Союзу резервістів.
Квартальні плани зборів і громадянського виховання, програма підготовки членів
союзу.
Списки членів союзу.

Ф. 335

Луцьке повітове по чиншових справах присутствіє, м. Луцьк
Луцького повіту Волинської губернії, 1880 – 1919 рр.

Справ: 3; 1887 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1887 – 1914 рр.
Справи про визнання чиншового права мешканців сіл Луцького повіту на землю.
Плани розподілу надільних земель с. Шепель Луцького повіту на хуторські ділянки
(1914).

Ф. 337

Камінь-Коширське повітове староство, містечко КаміньКоширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 42; 1923 – 1939 р.
Опис 1
Справ: 42; 1923 – 1939 рр.
Протокол конференції керівників установ повіту (1935).
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Ситуаційний звіт староства (1935).
Справи про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідації сервітутів, меліора-�
ції.
Вимірювально-оцінні реєстри з проведення комасації землі.
Інструкція для роботи секвестратора повітового відділу Камінь-Коширського сей-�
мика.
Відомості про особовий склад дільничних виборчих комісій (1935).
Особові справи комісара повітового земельного управління, повітового лікаря.
Списки службовців гмінних управлінь і солтисів Камінь-Коширського повіту
(1939).
Заяви громадян.

Ф. 338

Архітектор міста Луцька, м. Луцьк Волинського воєводства,
крайні дати не встановлені

Справ: 230; 1900, 1925, 1928 – 1930, 1934 - 1938 рр.
Опис 1
Справ: 190; 1928 – 1930 рр.
Копія плану м. Луцька 1869 р., зроблена у 30-і роки ХХ ст.
Плани м. Луцька і замку Любарта. Ескізи земель вулиць, провулків, площ, кладо-�
вищ Луцька та прилеглих до міста територій, земель в районі русел річок на території
міста і за його межами.
Ескізи будівель.
Опис 2
Справ: 40; 1900, 1925, 1928 – 1930, 1934 – 1938 рр.
Плани, ескізи Луцька та прилеглих до міста територій. Плани забудови міста. Пла-�
ни, ескізи та список вулиць. Плани міського парку.
Проект регулювання земель на лівому березі річки Стир (1900).

Ф. 340

Мировий суддя 1-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського
повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 3; 1911 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1911 – 1914 рр.
Настільні судові реєстри. Алфавітна книга.

Ф. 341

Мировий суддя 3-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, містечко Горохів Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 10; 1912 – 1914 рр.
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Опис 1
Справ: 10; 1912 – 1914 рр.
Алфавітна книга.
Пам’ятна книга розгляду справ (1913).
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 342

Мировий суддя 4-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, містечко Любомль Володимир-Волинського
повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 14; 1892 – 1903, 1911 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 14; 1892 – 1903, 1911 – 1915 рр.
Настільні реєстри справ, спеціальні вихідні журнали судового слідчого Луцького
окружного суду.
Алфавітна книга цивільних справ.
Кримінальні справи.

Ф. 343

Мировий суддя 5-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, с. Шацьк Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 10; 1913 – 1914 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1913 – 1914 рр.
Цивільні та кримінальні справи.
Алфавітна книга.

Ф. 344

Мировий суддя 6-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, містечко Локачі Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 26; 1912 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 26; 1912 – 1915 рр.
Книга судових засідань (1914).
Настільний реєстр цивільних справ (1915).
Цивільні та кримінальні справи.
Алфавітна книга.

Ф. 345
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Мировий суддя 7-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, містечко Порицьк Володимир-Волинського
повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 5; 1912 – 1917 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1912 – 1917 рр.
Цивільні справи.
Особові справи судових працівників.

Ф. 346

Мировий суддя 8-ої дільниці Володимир-Волинського судовомирового округу, містечко Дружкополь Володимир-Волинського
повіту Волинської губернії, 1869 – 1919 рр.

Справ: 4; 1911 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1911 – 1915 рр.
Алфавітна книга до настільного реєстру цивільних справ (1914).
Алфавітна книга цивільних справ.
Настільний реєстр цивільних справ.
Кримінальна справа.

Ф. 347

Володимир-Волинський з’їзд мирових суддів ВолодимирВолинського судово-мирового округу, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 27; 1909 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 16; 1909 – 1918 рр.
Копії циркулярів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, вказівки
члена міжвідомчої комісії при штабі Київського військового округу, голови Луцько-�
го 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 державного майна, урядових установ,
службовців та їх сімей з прикордонної смуги Київського військового округу при воєн-�
них обставинах. Витяги з номенклатури державного майна, що підлягало евакуації.
Рапорти голови з’їзду мирових суддів про стан евакуації (1914 – 1915). Опис майна
Володимир-Волинського з’їзду мирових суддів, яке евакуйовувалось. Рапорти, відо-�
мості про склад сімей службовців судових установ, які евакуйовувались.
Настільні судові реєстри.
Зведені відомості про рух цивільних та кримінальних справ у волосних судах
(1914).
Грошові книги.
Вимогові відомості.
Списки членів з’їзду мирових суддів (1915). Списки службовців з’їзду мирових суд-�
дів, які евакуйовувались, та тих, які залишались на місцях (1914).
Цивільні та кримінальні справи.
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Опис 2
Справ: 11; 1913 – 1917 рр.
Циркуляри Міністерства юстиції про право покладання виконання рішень волос-�
них та верхніх сільських судів на посадових осіб волосного і сільського управлінь та
нижчих чинів поліції, про особовий склад судових установ, службовці яких призива-�
лись на війну, про виконання ратифікованої конвенції між Росією та Грецією про спад-�
щини (1915).
Відомість про службовців відомства Володимир-Волинського з’їзду мирових суддів
(1916).
Розрахунки до штатного розпису та кошторис витрат на утримання службовців з’їз-�
ду мирових суддів.
Список справ, призначених до слухання на засіданні з’їзду мирових суддів (1915).
Списки службовців з’їзду мирових суддів, волосних судів, з яких утримано гроші на
потреби війни.
Судові повістки.

Ф. 348

Волинський союз комунальних та кооперативних кредитногосподарських організацій, м. Луцьк Волинського воєводства,
крайні дати не встановлені

Справ: 13; 1931 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 13; 1931 – 1936 рр.
Листування з районними господарсько-споживчими кооперативами з організацій-�
них та фінансових питань.
Документи (статути, протоколи, інформації, звіти, баланси, бюлетені, списки) ра-�
йонних господарсько-споживчих кооперативів союзу.

Ф. 349

Ковельський повітовий шкільний інспекторат, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 3; 1920 – 1922 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1920 – 1922 рр.
Документи (повідомлення, рішення, декларації) Ковельського шкільного інспекто-�
рату про прийняття та звільнення вчителів.
Копії платіжних відомостей директорів, вчителів шкіл м. Ковеля і повіту.

Ф. 350

Волинський кооперативний союз «Гурт», кооператив з
відповідальністю паями, м. Луцьк Волинського воєводства,
початкова дата – 1935 р., кінцева дата не встановлена

Справ: 3; 1935 р.
Опис 1
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Справ: 3; 1935 р.
Доповідні записки Міністерству фінансів про кредитування районних кооперативів
союзу.
Документи (протокол загальних зборів, бюджет, звіти, листування, списки) Воло-�
димирського районного господарсько-споживчого кооперативу.
Листування з Волинським воєводою про допомогу в організації кооперативів.
Відомості про районні кооперативи союзу (1935).

Ф. 351

Малоседлищенська єврейська община, колонія Мале Седлище
Костопольської гміни Костопольського повіту Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 14; 1924 – 1929, 1935 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 14; 1924 – 1929, 1935 – 1936 рр.
Метричні книги записів про народження, шлюб, розлучення, смерть членів общи-�
ни.

Ф. 352

Мировий суддя 14-ої дільниці Луцького судово-мирового округу,
с. Бережниця Ковельського повіту Волинської губернії, 1869 –
1919 рр.

Справ: 18; 1917 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 18; 1917 – 1918 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 353

Камінь-Коширське повітове земельне управління, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 18; 1924 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1925 – 1936 рр.
Справи про ліквідацію сервітутів, проведення комасації землі.
Списки землевласників із зазначенням їх земельних наділів.
Опис 2
Справ: 12; 1924 – 1938 рр.
Документи (рішення, протоколи, проекти, ескізи, технічні висновки, розрахунки,
вимірювально-оцінювальні реєстри, списки) про проведення комасації, парцеляції
землі.
Заяви селян.
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Ф. 354

Каса Камінь-Коширського фінансового управління, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, початкова дата не встановлена, кінцева – 1939 р.

Справ: 17; 1934 – 1936, 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 17; 1934 – 1936, 1938 – 1939 рр.
Загальні журнали прибутків та витрат.

Ф. 355

Судовий слідчий Луцького окружного суду 1-ої дільниці
Володимир-Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, крайні дати
не встановлені

Справ: 1; 1872 – 1875 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1872 – 1875 рр.
Справа за звинуваченням у нападі на будинок Пульмівського волосного старшини.

Ф. 359

Володимир-Волинський повітовий земський суд, 1796 – 1831 рр.
Володимир-Волинський повітовий суд, 1831 – 1872 рр.
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії

Справ: 1343; 1791 – 1891 рр.
Опис 1
Справ: 1132; 1803 – 1891 рр.
Укази, циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління.
Протоколи засідань суду. Журнали засідань суду. Ухвали, постанови, вироки суду.
Кримінальні та цивільні справи.
Справа про конфіскацію маєтків учасників польського повстання 1831 р. Списки
учасників повстання.
Справи про призначення, переміщення, звільнення службовців суду.
Опис 2
Справ: 211; 1791 – 1873 рр.
Копії маніфестів, указів імператора Олександра ІІ (1855, 1856).
Копії указів Сенату до маніфестів імператора Миколи І 1826 р., 1841 р.
Укази Волинського губернського правління.
Розпорядження Волинського губернського правління про секвестрацію майна осіб,
причетних до польського повстання 1863 р.
Журнал засідань суду (1866).
Кримінальні та цивільні справи.
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Ф. 360

Володимир-Волинське повітове рекрутське присутствіє, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1796 – 1874 рр.

Справ: 2; 1868 – 1869 р.
Опис 1
Справ: 2; 1868 – 1869 рр.
Вказівки Волинського губернського управління, Волинської казенної палати про
проведення рекрутського набору.
Протоколи засідань Волинського губернського управління про проведення набору
в рекрути.
Ухвали волосних сходів, оголошення про набір в рекрути.
Відомості про кількість рекрутів у повіті.

Ф. 361

Луцький повітовий земський суд, 1796 – 1831 рр.
Луцький повітовий суд, 1831 – 1872 рр.
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії

Справ: 2451; 1797 – 1874 рр.
Опис 1
Справ: 2283; 1797 – 1872 рр.
Накази імператора про нагородження, переміщення, звільнення чиновників.
Укази, циркуляри, розпорядження Правительствуючого сенату, Міністерства юс-�
тиції, Волинського губернського правління, Волинської палати кримінального суду,
Волинської палати цивільного суду, губернського прокурора, Волинської палати дер-�
жавного майна.
Протоколи засідань суду. Журнали засідань суду. Ухвали, постанови, вироки суду.
Відомості суду про стан викупної справи по Луцькому повіту щодо викупних актів
(1868 – 1872).
Зауваження губернатора про стан діловодства, роботу повітових та земських при-�
сутствених місць губернії.
Листування з Міністерством юстиції, судовими установами, Луцьким повітовим
казначейством, приватними особами про ведення судових справ, службу цивільних
чиновників, про кошти на утримання суду та ін.
Статистичні дані про осіб, які перебували під слідством (1847).
Документи про доходи і витрати повітового суду.
Справи про купчі.
Справи про маєтки і капітали учасників польського повстання 1863 р.
Справа про роботу архіву суду (1852 – 1859).
Справа про ліквідацію повітового суду (1872).
Цивільні та кримінальні справи.
Реєстри цивільних, духовних, екзекуційних справ.
Особові справи, анкетні дані, формулярні списки членів суду.
Ревізькі відомості, свідоцтва жителів губернії (1833).
Перелік форм діловодних справ присутствених місць.
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Списки родових дворян.
Опис 2
Справ: 168; 1796 – 1874 рр.
Циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління, Волинської па-�
лати кримінального суду про переміщення, підвищення звання, окладів, нагороджен-�
ня службових осіб.
Відомості про чиновників Луцького повітового суду.
Витяги з гродських книг Луцького замку, земських, підкоморських книг Луцького
повіту, головних трибунальних книг Волинського воєводства ХVI – XVIIІ століть.
Справи про купчі.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 362

Ковельське духовне правління, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 32; 1796 – 1806, 1808 – 1864, 1871, 1881 рр.
Опис 1
Справ: 32; 1796 – 1806, 1908 – 1864, 1871, 1881 рр.
Копії указів Святійшого Правительствуючого Синоду.
Опис церков Ковельського повіту (1806).
Відомості про рух справ правління.
Листування з благочинними про стан справ у парафіях.

Ф. 363

Ковельський повітовий земський суд, 1796 – 1831 рр.
Ковельський повітовий суд, 1831 – 1872 рр.
м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії

Справ: 2536; 1795 – 1887 рр.
Опис 1
Справ: 2431; 1795 – 1887 рр.
Копії указів імператорів Павла І, Олександра І, Миколи І, Олександра ІІ.
Копія доповіді Правительствуючого сенату про утворення Волинської губернії за
указом Павла І від 12 грудня 1796 р.
Укази, циркуляри, розпорядження Міністерства юстиції, Київського військового,
Подільського і Волинського генерал-губернатора, Волинського губернського правлін-�
ня, Волинського Головного суду.
Протоколи засідань. Журнали засідань суду. Ухвали, постанови, вироки суду.
Листування з Волинським губернським правлінням, Волинською палатою цивіль-�
ного суду, Волинською палатою кримінального суду, Волинською контрольною па-�
латою, Ковельським повітовим предводителем дворянства, Ковельським повітовим
казначейством, Ковельським міським магістратом про роботу суду, про зміни та допо-�
внення статей «Зводу законів», про казенні і приватні маєтки повіту, коробочний збір,
експертизу архівних документів, з фінансових питань та ін.
Цивільні та кримінальні справи.
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Справи про конфіскацію маєтків учасників польських повстань 1831 р., 1863 р.
Третейські записи.
Реєстри справ суду.
Реєстр заборон, зняття заборон на продаж маєтків (1799).
Журнали запису документів, що надійшли на розгляд в суд.
Інтабуляційна книга про борги поміщиків повіту.
Статут про проведення народного перепису (1857).
Відомості Ковельської міської тюрми про утримуваних арештованих осіб (1857).
Формулярні списки чиновників суду. Справи про прийняття на службу, переміщен-�
ня, звільнення чиновників суду. Рапорти, прохання чиновників суду.
Рапорти, відношення, прохання службовців повітових установ.
Прохання жителів Ковельського повіту.
Опис 2
Справ: 105; 1804 – 1878 рр.
Циркуляр Міністерства юстиції про заведення реєстрів та книг запису купчих і ду-�
ховних заповітів (1870).
Листування з Волинським губернським прокурором, Ковельським повітовим стряп-�
чим про заборону придбання євреями земель в прикордонній смузі.
Цивільні та кримінальні справи.
Описи справ повітового суду та справ, що були передані з Ковельського міського
магістрату у зв’язку з його ліквідацією.
Формулярні списки чиновників суду (1869 – 1872).

Ф. 364

Володимир-Волинська будівельна комісія по відбудові
Мстиславового храму, м. Володимир-Волинськ ВолодимирВолинського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені

Справ: 4; 1898 – 1900 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1898 – 1900 рр.
Копії журналів засідань Житомирського губернського комітету по відбудові Мстис-�
лавового храму.
Журнали засідань Володимир-Волинської будівельної 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 поденщикам.
Контракти, рахунки, заяви.

Ф. 365

Ковельське тимчасове рекрутське присутствіє, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, 1796 – 1874 рр.

Справ: 4; 1837, 1844, 1865 рр.
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Опис 1
Справ: 4; 1837, 1844, 1865 рр.
Списки рекрутів по селах, алфавітний та формулярні списки рекрутів.
Бланк квитанції на прийняття в рекрути.

Ф. 366

Володимир-Волинське повітове поліцейське управління, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1862 – 1917 рр.

Справ: 16; 1803, 1839, 1841, 1858 – 1876, 1907, 1908 рр.
Опис 1
Справ: 16; 1803, 1839, 1841, 1858 – 1876, 1907, 1908 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 367

Державна ощадна каса № 248 при Володимир-Волинському
повітовому казначействі, м. Володимир-Волинськ ВолодимирВолинського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені

Справ: 6; 1885, 1909 – 1910, 1913 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1885, 1909 – 1910, 1913 рр.
Книга оголошень каси.

Ф. 368

Володимир-Волинський міський магістрат, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
1796 – 1861 рр.

Справ: 275; 1796 – 1865 рр.
Опис 1
Справ: 250; 1796 – 1865 рр.
Укази Правительствуючого сенату (1844).
Укази, розпорядження Волинського губернського правління.
Циркуляри Київського військового, Подільського та Волинського генерал-губер-�
натора (1842).
Журнали засідань магістрату. Протоколи засідань магістрату.
Рішення магістрату.
Звіти магістрату по судній частині (1858 – 1860).
Цивільні та кримінальні справи.
Журнали реєстрації цивільних та кримінальних справ, вироків, прохань та ін.
Книга запису актів, контрактів, договорів (1838).
Листування з Володимирським городничим правлінням з фінансових питань, з Во-�
лодимирським повітовим стряпчим про набір в рекрути євреїв.
Списки справ, що надійшли в магістрат з 1810 по 1825 рік.
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Опис 2
Справ: 25; 1817 – 1819, 1821 – 1864 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 369

Володимир-Волинське духовне правління, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені

Справ: 38; 1806 р.
Опис 1
Справ: 38; 1806 р.
Описи церков Володимир-Волинського повіту.

Ф. 370

Луцьке духовне правління, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, крайні дати не встановлені.

Справ: 89; 1806 р.
Опис 1
Справ: 89; 1806 р.
Описи церков Луцького повіту.

Ф. 371

Ковельська повітова комісія у справах про вибори в Державну
Думу І скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, 1906 р.

Справ: 6; 1905 – 1906 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1905 – 1906 рр.
Постанови комісії на відношення, заяви, скаргу.
Протоколи засідань виборчої комісії та підкомісій Ковельського з’їзду міських ви-�
борців.
Акти, виборні листи, виборчі записки.
Відношення Ковельської міської управи про внесення залізничників у списки місь-�
ких виборців.
Списки виборщиків, обраних на повітовому з’їзді землевласників і уповноважених,
на Ковельському з’їзді міських виборців, на з’їзді уповноважених від волосних сходів.
Заяви осіб про включення їх у списки виборців.

Ф. 372

Ковельська повітова комісія у справах про вибори в Державну
Думу ІІ скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, 1907 рр.

Справ: 7; 1906 – 1907 рр.
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Опис 1
Справ: 7; 1906 – 1907 рр.
Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про порядок обрання виборщиків на
з’їздах уповноважених від волостей.
Розпорядження Волинського губернатора про призначення термінів виборів
уповноважених від волосних сходів, від робітників фабрично-заводських, гірни-�
чих підприємств і залізничних майстерень, попередніх з’їздів дрібних землевлас-�
ників і священиків, з’їздів уповноважених від волостей, з’їздів повітових землев-�
ласників, з’їздів міських виборців, з’їзду уповноважених від робітників, про пере-�
вірку правильності внесення осіб у виборчі списки.
Інструкція про проведення виборів за допомогою записок.
Журнали засідань комісії.
Роз’яснення Правительствуючого сенату про вибори в Державну Думу.
Копії ухвал волосних сходів Ковельського повіту про вибори уповноважених
від селян для участі в з’їзді уповноважених від волостей для обрання виборщи-�
ків.
Повідомлення про призначення членів комісії.
Заяви, скарги та постанови губернської і повітової комісій про внесення чи від-�
мову про внесення осіб у списки виборців.

Ф. 373

Ковельська повітова комісія у справах про вибори в Державну
Думу ІІІ скликання, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, 1907 рр.

Справ: 1; 1907 р.
Опис 1
Справ: 1; 1907 р.
Циркуляр, інструкція Міністерства внутрішніх справ про порядок виборів у
Державну Думу.
Розпорядження Волинського губернатора про терміни скликання попередніх
з’їздів дрібних землевласників і священиків, виборів уповноважених від волосних
сходів, від робітників фабрично-заводських, гірничих підприємств, залізничних
майстерень, з’їздів повітових землевласників і уповноважених від дрібних зем-�
левласників і священиків, з’їздів уповноважених від волостей, з’їздів міських ви-�
борців, з’їздів уповноважених від робітників.
Журнали засідань комісії.
Акти, балотувальні листи попередніх з’їздів землевласників і священиків.
Протокол засідання виборчої комісії з’їзду міських виборців повіту.
Ухвали волосних сходів про вибори уповноважених на з’їзд.
Листування з Волинським губернатором, Ковельською міською управою, Ко-�
вельською повітовою управою у справах земського господарства з питань вибо-�
рів.
Списки землевласників повіту, міських виборців, які брали участь у з’їздах,
уповноважених на з’їзди, виборщиків на губернські виборчі збори.
Оголошення, заяви.
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Ф. 374

Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори
в Державну Думу ІІІ скликання, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, 1907 рр.

Справ: 3; 1907 р.
Опис 1
Справ: 3; 1907 р.
Розпорядження Волинського губернатора про терміни скликання попередніх з’їз-�
дів дрібних землевласників і священиків, виборів уповноважених від волосних сходів,
від робітників фабрично-заводських, гірничих підприємств, залізничних майстерень,
з’їздів повітових землевласників і уповноважених від дрібних землевласників і свяще-�
ників, з’їздів уповноважених від волостей, з’їздів міських виборців, з’їздів уповнова-�
жених від робітників.
Журнали засідань комісії.
Повідомлення про склад повітової виборчої комісії.
Списки землевласників повіту на з’їзд, дрібних землевласників і священиків для
участі в попередньому з’їзді, міських виборців на з’їзд та ін.
Заяви осіб про включення їх у списки виборців.

Ф. 375

Володимир-Волинська повітова комісія у справах про вибори
в Державну Думу ІV скликання, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, 1912 р.

Справ: 2; 1912 р.
Опис 1
Справ: 2; 1912 р.
Оголошення губернатора про з’їзди виборців.
Повідомлення комісії про виключення осіб зі списків виборців.
Журнал вхідної кореспонденції.
Заяви осіб про включення їх у списки виборців.

Ф. 376

Ковельська повітова команда поповнення армії, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1925 – 1937 рр.

Справ: 3; 1925 – 1926, 1930, 1936 – 1937 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1925 – 1926, 1930, 1936 – 1937 рр.
Особові справи військовозобов’язаних.

Ф. 377

Камінь-Коширське гмінне управління, містечко КаміньКоширський Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 1; 1934 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1934 – 1939 рр.
Витяги з протоколів засідань гмінної ради (1938, 1939).
Свідоцтва про майновий стан громадян.

Ф. 378

Камінь-Коширська повітова комунальна ощадна каса, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 3; 1928 – 1929, 1931 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1928 – 1931 рр.
Витяг з протоколу засідання правління каси.
Витяг з протоколу засідання повітового сеймику.
Баланс каси.

Ф. 379

Камінь-Коширський повітовий комунальний союз, містечко
Камінь-Коширський Камінь-Коширського повіту Поліського
воєводства, крайні дати не встановлені.

Справ: 2; 1931 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1931 – 1932 рр.
Звіт про діяльність союзу.
Звіт про виконання бюджету.

Ф. 380

Любешівський окружний молочний кооператив „Деревок” з
відповідальністю паями, містечко Любешів Камінь-Коширського
повіту Поліського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1937 р.
Опис 1
Справ: 1; 1937 р.
Звіт про діяльність кооперативу.

Ф. 382

Луцька уніатська генеральна духовна консисторія, м. Луцьк
Луцького повіту Волинської губернії, 1798 – 1828 рр.

Справ: 610; 1732 – 1748, 1773, 1779 – 1836, 1902 рр.
Опис 1
Справ: 62; 1779 – 1816, 1818 – 1825, 1836 рр.
Розпорядження Волинського губернського правління щодо будівництва церков.
Рапорти, прохання деканів.
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Описи документів ХVІ – ХVІІ століть на землі Київської митрополії (1779).
Відомості про церкви Дубенського, Ковельського, Луцького повітів Волинської гу-�
бернії (1816).
Історичні відомості про базиліанські монастирі (1811).
Опис майна, книг бібліотеки, грошових сум Кременецького і приєднаного до нього
Стракловського монастирів. Відомості про заснування цих монастирів.
Справи про посвячення в духовні сани, негідну поведінку та звільнення від обов’яз-�
ків духовних осіб, про нанесення образ, розшук осіб та ін.
Сповідальні відомості жителів сіл Винятинці, Городок Заліщицького округу Терно-�
пільського краю (1814). Сповідальна відомість парафіян Любомльського костьолу.
Витяги з метричних книг костьолів і церков Тернопільського краю.
Перелік деканатів і церков Луцької уніатської єпархії (1820).
Опис 2
Справ: 429; 1773, 1787, 1796 – 1831, 1833 – 1834, 1836, 1902 рр.
Укази римсько-католицької духовної колегії.
Постанови консисторії (1787 – 1788).
Рапорти, відомості та листи духовних осіб про церковні землі, майно, перехід церков
у православ’я, про наявність, стан та будівництво церков, костьолів, каплиць, монас-�
тирів, перехід уніатів на латинський обряд, про Вільнюський університет, відкриття
та роботу шкіл при монастирях та семінарій, їх прибутки та видатки, грошові обороти
монастирів, про оновлення ікон, негідну поведінку духовних осіб, крадіжки, нанесен-�
ня образ, переміщення духовних осіб, про народження, шлюби, парафіян та ін.
Відомості про церкви, костьоли, священиків Володимир-Волинського, Горохів-�
ського, Житомирського, Ізяславського, Луцького, Ковельського, Кременецького,
Новоград-Волинського, Старокостянтинівського, Овруцького, Острозького повітів
Волинської губернії. Відомості про священиків Київської, Подільської губерній.
Відомості про судові справи консисторії.
Візитні описи церков Луцької єпархії (1800).
Справи про перетворення уніатських церков і монастирів на православні, про свя-�
щеників, які привертали православних осіб до уніатського віросповідання, про забо-�
рону уніатським священикам проводити обряди православним, про посвячення в ду-�
ховні сани, про ікони, чвари між духовними особами, недбале виконання службових
обов’язків, негідну поведінку та покарання духовних осіб, збір коштів на церковні по-�
треби, виділення коштів монастирям на будівництво шкіл, привласнення церковної
землі поміщиками, про розірвання шлюбів та ін.
Справа про капітул ордену Св. Василія Великого в м. Почаєві (1818).
Листування з консисторіями, Волинським губернським правлінням, духовними
особами про стан церков, богослужіння, землекористування, зміну віросповідання,
розшук селян-втікачів та ін.
Реєстри кореспонденції консисторії.
Куріальні акти Луцької уніатської єпархії.
Книга прибутків і видатків консисторії (1818).
Табелі доходів деканатів і костьолів (1804).
Метричні книги та сповідальні відомості мешканців сіл Сквирського і Таращан-�
ського повітів Київської губернії (1810, 1818 – 1820), мешканців сіл Тернопільського
краю (1811 – 1814).
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Зобов’язання ксьондзів Кам’яно-Коширського деканату 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-Волинського повіту (1902).
Подвірні переписи парафіян.
Опис 3
Справ: 119; 1732 – 1748, 1787, 1799, 1802 – 1810, 1812 – 1836 рр.
Розпорядження Волинського губернського правління (1798, 1799).
Ухвали сесій консисторії (1813).
Реєстр вхідних і вихідних документів консисторії (1813).
Метричні книги записів про народження, шлюб, смерть жителів сіл Володимир-Во-�
линського, Дубенського, Житомирського, Ізяславського, Ковельського, Кременецько-�
го, Луцького, Новоград-Волинського, Овруцького, Острозького, Ровенського повітів
Волинської губернії (1802 – 1810, 1812 – 1836), Вінницького, Гайсинського, Літинського
повітів Подільської губернії (1827). Сповідальні відомості жителів сіл Ковельського по-�
віту (1806, 1808), парафіян костьолу міста Липовець Київської губернії (1823).
Опис костьолу і монастиря бригіток в м. Луцьку (1824).

Ф. 384

Любешівське надлісництво Біловезької дирекції
державних лісів, з 1938 р. – Седлецької окружної дирекції
державних лісів, с. Пнівно Пінського повіту, з 1927 р. –
Камінь-Коширського повіту, з 1928 р. – с. Дольськ
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства, початкова
дата не встановлена, кінцева – 1939 рр.

Справ: 14; 1926 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 14; 1926 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства землеробства, Біловезької дирекції дер-�
жавних лісів про доставку соснових підщеп, проведення робіт з пошуку соснових
шкідників, про надання в оренду земель працівникам надлісництв.
План фінансово-господарської діяльності надлісництва (1936).
Річні звіти про експлуатацію і збут лісоматеріалів. Фінансово-господарський звіт
надлісництва (1934, 1935).
Відомості про землі надлісництва.
Листування з Біловезькою дирекцією державних лісів, Седлецькою дирекцією дер-�
жавних лісів з фінансових, господарських та кадрових питань.
Звіт про ревізію надлісництва (1939).
Особова справа лісничого.
Заробітні посвідки відрядних працівників надлісництва.
Список працівників надлісництва, лісової охорони.
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Заяви, рапорти.
Прейскурант на лісоматеріали та вивіз лісу.
Господарський план Любомльського надлісництва.

Ф. 385

Ратнівське надлісництво Волинського окружного управління
державних лісів, з 1925 р. – Волинської дирекції державних лісів,
містечко Ратно Ковельського повіту Волинського воєводства,
1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1937 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1937 – 1938 рр.
Фінансово-господарський план надлісництва.

Ф. 386

Мировий суддя 5-го округу Пінського повіту, с. Деревок Пінського
повіту Поліського воєводства, 1921 – 1923 рр.

Справ: 399; 1921 – 1923 рр.
Опис 1
Справ: 399; 1921 – 1923 рр.
Цивільні, кримінальні справи.

Ф. 387

Ковельський повітовий комунальний союз, м. Ковель Ковельського
повіту Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1931 р.
Опис 1
Справ: 1; 1931 р.
Статут союзу.

Ф. 388

Камінь-Коширський гродський суд, містечко Камінь-Коширський
Камінь- Коширського повіту Поліського воєводства, 1928 –
1939 рр.

Справ: 5; 1929 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1929 – 1939 рр.
Кримінальні та цивільна справи.
Особові справи судових працівників.

Ф. 389

Ковельська повітова „Просвіта”, м. Ковель Ковельського повіту
Волинського воєводства, 1920 – 1934 рр.
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Справ: 155; 1920 – 1930, 1938 рр.
Опис 1
Справ: 142; 1920 – 1930, 1938 рр.
Статут товариства. Статути організаційної, шкільно-лекційної, бібліотечної 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 „Просвіти” (1930).
Річний звіт про діяльність Ковельської повітової „Просвіти” (1927). Звіти про ді-�
яльність секцій товариства (1926).
Документи (анкета піклувальних установ, кошториси, звіти і рахунки по витратах,
інструкція про ведення бухгалтерії, листування, інвентарний список, список дітей
та ін.) Українського дитячого притулку товариства «Просвіта» в м. Ковелі.
Листування з Ковельським 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 членських внесків товариства.
Абонементні картки читачів бібліотеки повітової „Просвіти”.
Списки членів товариства, бібліотек-читалень. Список бібліотек-читалень. Списки
книг товариства, бібліотек-читалень. Каталог книг бібліотеки товариства.
Заяви громадян про прийняття їх в члени „Просвіти”, відкриття бібліотек-чита-�
лень.
Декларації громадян Ковельському шкільному інспектору про викладання предме-�
тів у школах українською мовою (1925).
Опис 2
Справ: 13; 1920 – 1928 рр.
Статути товариства.
Протоколи загальних зборів членів товариства (1927).
Звіт про діяльність товариства (1927).
Документи (протоколи загальних зборів, звіти, листування, прохання) про діяль-�
ність бібліотек-читалень.
Копія анкетної картки товариства (1926).
Звернення ради Ковельської повітової „Просвіти” до українського населення про
вступ до товариства (1926).

Ф. 390

Володимирське товариство «Просвіта» на Волині, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1934 рр.

Справ: 98; 1919 – 1934 рр.
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Опис 1
Справ: 98; 1919 – 1934 рр.
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 товариства, що мали пере-�
даватись 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 за-�
ходів.
Вказівки Волинського округу Ревізійного Союзу сільськогосподарських кооперати-�
вів про організацію кас Стефчика (1927).
Списки членів товариства, читалень, спортивної секції. Списки книг товариства і
читалень.
Заяви про дозвіл на відкриття філій товариства в селах.

Ф. 391

Редакція і адміністрація українського часопису „Громада”,
1925 – 1926 рр. Редакція і адміністрація українського часопису
«Українська громада», 1926 – 1929 рр.
м. Луцьк Волинського воєводства

Справ: 1; 1925 – 1926 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1925 – 1926 рр.
Фінансові звіти.

Ф. 392

Українська книгарня в м. Ковелі Ковельського повіту Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1930 р.
Опис 1
Справ: 1; 1930 р.
Товарна книга. Касова книга.

Ф. 393

Судовий слідчий Луцького окружного суду 4-ої дільниці
Володимир-Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, крайні дати
не встановлені

Справ: 1; 1895 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1895 р.
Справа про звинувачення сотника у невиконанні розпорядження пристава.

Ф. 394

Смідинське сільське управління, с. Смідин Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 288; 1833 – 1870 рр.
Опис 1
Справ: 288; 1833 – 1870 рр.
Укази Волинської казенної палати про збір податків з казенних селян, заборону від-�
пуску селян на заробітки, про наймання робітників на заготівлю лісу на кораблебуду-�
вання, будівництво хлібних комор, про заборону бродяжництва циган та ін.
Циркуляри, розпорядження Міністерства державного майна, Волинського губер-�
натора, 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 звільнення від податків цер-�
ковних 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 в парафіяльних школах, навчання селянських хлопчиків ремесел, бо-�
ротьбу з інфекційними захворюваннями, проведення щеплення від віспи, покарання
селян за злочини, виселення у Сибір селян, які вчинили злочини, страхування держав-�
них маєтків, боротьбу з пожежами, рекрутську повинність, будівництво громадських
будівель, церков, лазень, ремонт доріг, виробництво цегли та ін.
Книги запису ухвал сільських сходів Смідинського староства про збір державних
податків, наділення державних селян земельними ділянками, розподіл вільних земель,
покарання селян, щодо розгляду скарг.
Книги запису ухвал сільських сходів Паридубської сільської громади про збір дер-�
жавних податків, призначення селян в рекрути та ін.
Книга запису ухвал Смідинської сільської розправи.
Книги обліку посівів, врожаю, хлібних запасів сільського магазину, збору податків,
штрафів, покарань Смідинської сільської громади.
Книги обліку посівів, врожаю, хлібних запасів сільського магазину, збору податків
та ін. стягнень Паридубської сільської громади.
Книги запису зауважень управляючого Волинською палатою державного майна при
перевірках сільського управління (1847, 1848).
Розпорядження Ковельського окружного управління державного майна про кон-�
фіскацію майна дворян, які брали участь у польському повстанні 1831 р. (1849). По-�
відомлення про затримання учасників повстання (1846).
Річні звіти Смідинського сільського управління.
Листування з Ковельським окружним управлінням державного майна про продаж,
оренду, розподіл землі, про врожаї, натуральні повинності селян, про заохочення се-�
лян, 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 та ін.
Журнали реєстрації кореспонденції.
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Відомості про посіви, врожаї, збір податків, кількість вільних селян, відставних сол-�
датів, наявність худоби в селян Смідинської сільської громади та ін. Табелі про кіль-�
кість казенних селян, їх дворів, землі, худоби, зайнятість та ін.
Книги прибутків та видатків Смідинського 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).

Ф. 395

Ковельське відділення Російського торгово-промислового банку, м.
Ковель Ковельського повіту Волинської губернії, 1860 – 1919 рр.

Справ: 6; 1912 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1912 – 1915 рр.
Циркуляри Російського торгово-промислового банку.
Розпорядження, повідомлення, роз’яснення банку про частковий переїзд відділен-�
ня банку в м. Київ, про відкриття кредитів, ліквідацію поточних рахунків некредито-�
спроможних позичальників та з інших фінансових питань.
Заяви дворян, міщан, селян про відкриття кредитів та відомості про їх кредитоспро-�
можність.

Ф. 397

Луцький відділ еміграційного синдикату, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1930 – 1939 рр.

Справ: 8; 1930 – 1933, 1935 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1930 – 1933, 1935 – 1939 рр.
Відомості еміграційного синдикату, щотижневі інформаційні бюлетені для емігран-�
тів.
Листування з еміграційним синдикатом у м. Варшаві з питань еміграції в Канаду.
Заяви громадян з особовими документами про дозвіл на виїзд за кордон, про отри-�
мання закордонних паспортів для виїзду в Аргентину, Парагвай, Палестину та ін.

Ф. 398

ІІ окружний кіш українського національного козацького
товариства (УНАКОТО), м. Луцьк Волинського воєводства,
крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1926 р.
Опис 1
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Справ: 1; 1926 р.
Копії наказів окружного отамана.
Зведення про діяльність УНАКОТО в Україні та за кордоном.
Список членів штабу коша.

Ф. 399

Луцьке повітове земельне управління, м. Луцьк Волинського
воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 1450; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1450; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, директиви та інструкції Міністерства земельних ре-�
форм, Міністерства землеробства і земельних реформ, Головного та окружного земель-�
них управлінь про організацію комісій з наділення землею в повітах, про проведення
парцеляції, комасації, меліорації землі, ліквідацію сервітутів, видачу позик на купівлю
земельних ділянок та ін.
Інструкції та директивні вказівки міжміністерської комісії у справах військового
осадництва про прийняття землі в держфонд.
Рішення окружного земельного управління з земельних питань.
Копія положення Волинської окружної земельної комісії про наділення землею
(1924).
Плани роботи повітового земельного управління.
Відомості про діяльність комісара повітового земельного управління (1930). Відо-�
мості про проведення меліоративних робіт.
Проект бюджетного кошторису управління (1931 – 1932).
Бюджетні кошториси на проведення комасації землі (1932 – 1933).
Протоколи перевірки управління.
Звіт про роботу із землеустрою на території Луцького повіту (1924 – 1926).
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів, передачу
маєтків у держфонд, наділення землею, передачу права власності на землю, видачу по-�
зик селянам.
Журнали засідань повітової земельної комісії з наділення землею.
Журнал обліку проведення приватної парцеляції землі.
Листування з Головним, окружним та повітовими земельними управліннями, гмін-�
ними управліннями про проведення парцеляції землі, ліквідацію сервітутів, про купів-�
лю, продаж, оренду землі, передачу права власності, проведення вимірювальних робіт
на маєтках, переданих в держфонд, про наділення землею військових осадників з ма-�
єтків Луцького повіту, видачу позик осадникам, з фінансових питань.
Вимірювально-оцінювальні реєстри при проведенні комасації землі.
Відомості на видачу платні працівникам повітового земельного управління, пові-�
тової земельної комісії. Трудові угоди землемірів.
Списки населених пунктів, селянських господарств та церковних земель Луцького
повіту, земельних ділянок для проведення класифікації, земельних ділянок, переданих
у держфонд, маєтків військових осадників, безгосподарних маєтків Луцького та Горо-�
хівського повітів. Списки селян, землі яких підлягали комасації, осадників, довголіт-�
ніх орендарів.
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Заяви селян.
Прейскуранти на товари широкого вжитку.

Ф. 400

Володимирське повітове земельне управління, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 56; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 54; 1921 – 1939 рр.
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів.
Протокол перевірки Володимирського повітового земельного управління про хід
виконання робіт щодо комасації, парцеляції землі, ліквідації сервітутів (1931).
Договори селян про оренду землі.
Список маєтків Володимирського повіту.
Заяви селян про продаж землі.
Опис 2
Справ: 2; 1931 – 1935 рр.
Циркуляри і розпорядження Міністерства земельних реформ про меліорацію.
Інструкції та плани проведення меліоративних робіт.

Ф. 401

Горохівське повітове земельне управління, м. Горохів
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 113; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 113; 1921 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження Міністерства земельних реформ, Волинського окруж-�
ного земельного управління про проведення парцеляції, комасації землі, оренду зе-�
мельних ділянок, передачу права власності на землю, про гербовий збір, ринкові ціни
на зерно, оцінювання землі, будинків та ін.
Циркуляри Міністерства фінансів, Головного земельного управління про гербовий
збір та з інших фінансових питань.
Циркуляри, директиви міжміністерської комісії у справах військового осадництва
про рух осадників, виділення землі осадникам, прийняття землі в держфонд.
Копії рішень окружного земельного управління про продаж землі (1926).
Інструкції окружного земельного управління про проведення робіт з парцеляції
землі (1926).
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів, про пере-�
дачу маєтків та землі в держфонд, передачу права власності на землю.
Звіт про перевірку діяльності відділу землеробства і земельних реформ Горохівсько-�
го повітового староства.
Листування з Міністерством земельних реформ, окружним земельним управлінням,
гмінними управліннями про проведення парцеляції, комасації, меліорації, класифі-�
кації землі, ліквідацію сервітутів, про землі, передані в держфонд, про виділення та
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оренду землі, видачу позик військовим осадникам, про церковні землі, вимірювальні
реєстри, трудові угоди, з фінансово-господарських та кадрових питань.
Статистичні відомості про землі, що підлягали парцеляції, про наявність сервітут-�
них земель, кількість великих маєтків.
Трудові угоди землемірів.
Списки працівників повітового земельного управління, власників великих земель-�
них ділянок, осадників. Списки малоземельних селянських господарств, церковних
земельних ділянок, переданих в держфонд, маєтків, що підлягали парцеляції, ліквіда-�
ції сервітутів.
Заяви селян.
План повіту.

Ф. 402

Ковельське повітове земельне управління, м. Ковель Ковельського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 57; 1922 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 57; 1922 – 1938 рр.
Справи про проведення парцеляції, комасації землі, ліквідацію сервітутів.
Список колоній маєтку Рожище.
Карта Мацеївської гміни.

Ф. 405

Любомльське повітове земельне управління, м. Любомль
Любомльського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 36; 1921 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 18; 1923 – 1938 рр.
Справи про проведення комасації, парцеляції землі, ліквідацію сервітутів.
Опис 2
Справ: 18; 1929, 1931, 1933 – 1939 рр.
Вимірювальні реєстри землі.

Ф. 407

Копачівська школа, с. Копачівка Луцького повіту Волинського
воєводства, з 1940 р. – Рожищенського району Волинської
області, крайні дати не встановлені

Справ: 7; 1928 – 1929, 1938 – 1941, 1943 – 1944 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1928 – 1929, 1938 – 1941, 1943 – 1944 рр.
Лекційний, шкільні та класні журнали.
Журнал оцінки поведінки і успішності учнів.
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Ф. 408

Костопольське повітове земельне управління, містечко Костополь
Ровенського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1933 рр.

Справ: 1; 1930 – 1933 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1930 – 1933 рр.
Справа про ліквідацію сервітутів у маєтку с. Велика Солпа Людвипольської гміни
Костопольського повіту.

Ф. 409

Луцький загін російських бойскаутів ім. Святого Георгія
Побідоносця, м. Луцьк Волинського воєводства, крайні дати не
встановлені

Справ: 1; 1931 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1931 – 1932 рр.
Повідомлення про проведення зборів членів загону.

Ф. 410

Луцький секретаріат Українського посольського клубу, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 9; 1922 – 1923 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1922 – 1923 рр.
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.
Законопроекти та пропозиції, що виносились послами на розгляд сейму.
Відомості та заяви для інтерпеляцій.
Листування з Українською парламентарною репрезентацією у Варшаві про зловжи-�
вання польської влади, арешти, вибори в сейм і сенат, надання допомоги та ін. Журнал
реєстрації кореспонденції.
Касова, квитанційна книжки Української парламентарної репрезентації Волині.
Списки, адреси послів сейму, сенаторів.
Заяви громадян про надання допомоги.

Ф. 411

Володимир-Волинський земський суд, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, 1837 –
1862 рр.

Справ: 50; 1797 – 1876 рр.
Опис 1
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Справ: 50; 1797 – 1876 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 412

Ковельське окружне управління державного майна, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені.

Справ: 6; 1809 – 1854 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1809 – 1854 рр.
Справи про здачу в оренду маєтку, переведення казенних селян на оброчний стан,
наділення землею Маціовського римсько-католицького парафіяльного костьолу.

Ф. 413

Ковельська повітова земська управа, м. Ковель Ковельського
повіту Волинської губернії, 1911 – 1919 рр.

Справ: 2; 1913, 1916 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1913, 1916 рр.
Доповіді Ковельському повітовому земському зібранню про земські пошти, теле-�
фонну мережу, початкові земські училища, школи, відкриття в м. Ковелі земської бі-�
бліотеки, утворення санітарної організації та ін.
Журнал Ковельського повітового земського зібрання (1913).
Кошторис доходів і витрат з переліком закладів земства.

Ф. 414

Володимир-Волинська повітова земська управа, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
1911 – 1919 рр.

Справ: 1; 1911 р.
Опис 1
Справ: 1; 1911 р.
Список мостів, що знаходились на військово-транспортній дорозі Володимир-Во-�
линськ–Порицьк.
Акти передачі майна земства, що знаходилось на військово-транспортних дорогах.

Ф. 416

Пульмівське волосне правління, с. Пульмо ВолодимирВолинського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені

Справ: 134; 1902 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 134; 1902 – 1915 рр.
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Циркуляри, копії циркулярів, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Де-�
партаменту окладних зборів, Волинського губернатора, Волинського губернського по
селянських справах присутствія, інспектора народних училищ Київського навчально-�
го округу, Володимир-Волинського повітового по військовій повинності присутствія,
Володимир-Волинської повітової земської управи, Волинського відділення Селян-�
ського поземельного банку, Володимир-Волинського повітового справника, Володи-�
мир-Волинського пристава, Ковельсько-Володимир-Волинського з’їзду мирових по-�
середників, мирового посередника 1-ої дільниці Володимир-Волинського повіту про
землевпорядкування, зміни у волосному судочинстві, волосні сходи, результати пере-�
вірки повітових та волосних установ, про утримання шкіл та народних училищ, про
податки, торгівлю, промисли, надання позик сім’ям військовослужбовців, порядок
видачі паспортів населенню, переселення жителів у Сибір, боротьбу з інфекційними
хворобами, ремонт доріг, призов ратників, облік новобранців, заборону розповсю-�
дження нелегальної літератури, про страхові платежі, пенсії, ціни на продукти.
Постанови волосного правління (1915).
Книги ухвал сільських сходів (1915).
Книги рішень волосного і третейського суду.
Відомості, статистичні відомості про землекористування, посіви, врожаї, худобу, па-�
сіки, натуральні повинності, стягнення окладних зборів, про позичково-ощадні каси,
про зайнятість, віросповідання, захворювання населення, правопорушників, ціни на
продукти, фураж, будматеріали, перевізні роботи, про видатки на утримання волосно-�
го правління та ін.
Донесення волосного правління про стан озимих і ярових посівів (1915).
Журнали перевірки торгових і промислових підприємств волості.
Листування з Волинською губернською управою у справах земського господарства,
Волинською казенною палатою, інспектором народних училищ Київського навчаль-�
ного округу, Володимир-Волинським по військовій повинності присутствієм, Володи-�
мир-Волинською повітовою земською управою, Ковельсько-Володимир-Волинським
з’їздом мирових посередників, мировим посередником 1-ої дільниці Володимир-Во-�
линського повіту, повітовим податним інспектором, становим приставом ВолодимирВолинського повіту про збір податків, розміри посівних площ, перевірку торгівлі, від-�
криття церковнопарафіяльних шкіл та їх фінансування, 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 волосного правління.
Звіт про доходи та видатки волосного правління (1912).
Книги обліку збору податків.
Журнали надходження страхових внесків.
Постанова Володимир-Волинського повітового відділення Волинської єпархіаль-�
ної училищної ради про закриття церковнопарафіяльної школи в с. Пульмо (1913).
Відомості видачі допомоги сім’ям нижчих військових чинів (1915).
Інвентарні описи майна волосного правління.
Опис книг і справ Пульмівського волосного суду (1911).
Книги опіки сільських громад (1910).
Купчі на продаж земельних ділянок.
Подвірні і люстраційні списки сіл Пульмівської волості.
Книга обліку ратників державного ополчення Пульмівської волості (1908 – 1913).
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Списки волосних і сільських посадових осіб, присяжних засідателів, ратників, при-�
зовників, нижчих чинів запасу армії та флоту. Іменні списки домовласників, платників
страхових внесків, євреїв.

Ф. 417

Колківський постерунок державної поліції, містечко Колки
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 47; 1920 – 1930, 1934 рр.
Опис 1
Справ: 47; 1920 – 1930, 1934 рр.
Розпорядження, накази воєводського, Луцького повітового комендантів держполі-�
ції.
Протоколи нарад комендантів постерунків повіту.
Інформації Луцької повітової команди держполіції про діяльність ППС-лівиці,
КПЗУ, «Сельробу», «Сельроб-єдності», УНПО, КПЗБ, українського церковного ко-�
мітету, розшук осіб, шпигунство, конфіскацію друкованих видань, виїзд осіб з Польщі
та Радянського Союзу.
Листування з Луцькою повітовою командою держполіції про діяльність ОУН, „Про-�
світи”, „Сільського господаря”, розшук осіб, кримінальні злочини, нагляд за прове-�
денням зборів, лекцій, концертів, набір в армію, обмундирування та спорядження по-�
ліцейських, з кадрових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Статистичні дані про кримінальні злочини.
Повідомлення Луцького повітового староства про призначення солтисів та війтів.
Статті з кримінального кодексу.
Особові рахунки поліцейських.
Списки поліцейських, членів „Закордоту”, кооперативів „Землероб” та „Об’єднан-�
ня”, товариства „Сільський господар”, арештованих осіб, церковних опікунів.
План розташування постерунку.

Ф. 418

Цуманський постерунок державної поліції, с. Цумань Луцького
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1921 р.
Опис 1
Справ: 2; 1921 р.
Накази коменданта Луцької повітової команди держполіції.
Алфавітний список розшукуваних осіб.

Ф. 419

Розшукне відділення 27-ої піхотної дивізії, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, крайні дати не
встановлені

Справ: 2; 1926 – 1929 рр.
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Опис 1
Справ: 2; 1926 – 1929 рр.
Донесення, протоколи агентів про діяльність членів КПЗУ, товариства «Просвіта» в
Заболоттівській та Олицькій гмінах.
Облікові листи агентів.
Лекція курсу історії українського народу Українського робітничого університету в
м. Празі.

Ф. 420

Устилузький постерунок державної поліції, містечко Устилуг
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1926 – 1927 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1926 – 1927 рр.
Журнал обліку годин служби поліцейського.

Ф. 421

Війницький постерунок державної поліції, с. Війниця
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1930 – 1934 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1930 – 1934 рр.
Облікові листи на кримінальних злочинців.

Ф. 422

Радостовський підпостерунок державної поліції, с. Радостов
Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства, 1920 –
1939 рр.

Справ: 1; 1923 р.
Опис 1
Справ: 1; 1923 р.
Накази коменданта Камінь-Коширської повітової команди державної поліції.

Ф. 423

Самарський постерунок державної поліції, с. Самари КаміньКоширського повіту Поліського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1926 р.
Опис 1
Справ: 1; 1926 р.
Накази коменданта Камінь-Коширської повітової команди державної полі-�
ції.
Протоколи нарад комендантів постерунків державної поліції повіту.
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Ф. 424

Любитівський постерунок державної поліції, с. Любитів
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1936 р.
Опис 1
Справ: 2; 1936 р.
Облікові листи на кримінальних злочинців.
Статистичні дані про національний склад населення Любитівської гміни.
Список населених пунктів постерунку.

Ф. 425

Несухоїженський постерунок державної поліції, містечко
Несухоїже Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 –
1939 рр.

Справ: 3; 1936 р.
Опис 1
Справ: 3; 1936 р.
Протокол наради комендантів постерунків державної поліції Ковельського повіту.
Інформації Ковельської повітової команди державної поліції про конфіскацію дру-�
кованих видань.
Листування з Ковельською повітовою командою державної поліції про розшук
осіб.

Ф. 426

Турійський постерунок державної поліції, містечко Турійськ
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 3; 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1938 – 1939 рр.
Інформації Ковельської повітової команди державної поліції про діяльність КПЗУ,
ОУН, „Німецько-польського товариства в Берліні”, про нелегальну еміграцію, ні-�
мецьких провокаторів.

Ф. 427

Управління Луцького повіту Стрілецького союзу, м. Луцьк
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 105; 1923 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 105; 1923 – 1939 рр.
Розпорядження, накази Головного управління, Головної команди, управління і ко-�
манди підокругу «Волинь», управління і команди Луцького повіту Стрілецького со-�
юзу.
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Протоколи засідань управління Луцького повіту Стрілецького союзу, загальних збо-�
рів відділів та засідань управлінь відділів Луцького повіту союзу.
Вісники розпоряджень і наказів Головного управління союзу, управління підокругу
«Волинь», управління і команди Луцького повіту Стрілецького союзу.
Організаційна інструкція союзу, інструкція про засади ведення господарства в союзі.
Дисциплінарний статут.
Звіти про роботу та акти перевірки відділів у повіті.
Відомості про стан відділів союзу.
Листування з управлінням підокругу «Волинь», відділами в повіті з організаційних,
кадрових питань. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.
Статистичні дані про відділи в повіті.
Програми занять, звіти референтів громадянського виховання.
Касова книга управління Луцького повіту Стрілецького союзу.
Опис відзнак стрільців.
Облікові картки, листи присяги, характеристики, списки членів союзу.
Списки членів союзу. Списки відділів Луцького повіту союзу, кінофільмів та книг.
Заяви про прийняття в члени союзу.

Ф. 428

Володимир-Волинська чотирикласна українська міська школа,
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1917 р.
Опис 1
Справ: 1; 1917 р.
Альбом учнів управительці школи.

Ф. 429

Володимир-Волинська українська окружна шкільна рада,
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 2; 1916 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1916 – 1918 рр.
Протоколи засідань шкільної ради.
Статут про організацію шкільництва на Волині.
Відомості про українські школи на Волині.
Хроніка подій Володимир-Волинської шестикласної української міської школи
імені Тараса Шевченка.
Списки вчителів українських шкіл.

Ф. 430

Володимир-Волинський повітовий шкільний інспекторат,
м. Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені
285

Справ: 1; 1917 р.
Опис 1
Справ: 1; 1917 р.
Списки початкових, земських, міністерських училищ, церковнопарафіяльних шкіл
повіту, їх вчителів та учнів.

Ф. 432

Грибовицький постерунок державної поліції, с. Грибовиця
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1939 рр.
Список осіб, в яких були перевірені документи.
Протоколи допиту осіб.

Ф. 433

Луцьке міське управління Союзу резервістів, м. Луцьк
Волинського воєводства, початкова дата не встановлена,
кінцева дата – 1939 р.

Справ: 16; 1932 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 16; 1932 – 1939 рр.
Циркуляри, накази Головного управління, головної команди, управління Волин-�
ського підокругу Союзу резервістів.
Протоколи загальних зборів, витяги з протоколів засідань управління.
Протокол з’їзду голів і референтів громадянського виховання повітових управлінь
Союзу резервістів (1938).
Звіти про діяльність управління.
Документи (накази коменданта, звіти, листування, щоденники занять і змагань,
списки) про діяльність Луцької міської команди Союзу резервістів.
Листування з Головним управлінням, управлінням Волинського підокругу, Луцьким
повітовим управлінням союзу та ін. з організаційних та фінансових питань. Журнал
реєстрації вихідної кореспонденції.
Протоколи ревізії управління.
Бюджетні кошториси, касові звіти управління.
Відомості про сплату членських внесків.
Реєстраційні картки, характеристики на членів союзу.
Алфавітний список членів Луцького міського союзу.

Ф. 434

Луцький військовий спортивний клуб, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1935 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1935 р.
Статут підофіцерської мисливської секції.

Ф. 435

Волинська воєводська рада Центрального Союзу осадників,
м. Луцьк Волинського воєводства, 1925 – 1939 рр.

Справ: 1; 1928 – 1929 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1928 – 1929 рр.
Звіт про діяльність Центрального Союзу осадників.

Ф. 436

Управління Голобського відділу ім. Тадеуша Костюшка
Стрілецького союзу, с. Голоби Ковельського повіту Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1936 р.
Опис 1
Справ: 1; 1936 р.
Протоколи загальних зборів, засідань управління союзу.
Звіти про діяльність управління.
Бюджет відділу.
Листування з управлінням Ковельського повіту союзу, Ковельською повітовою ко-�
мандою союзу з організаційних питань.
Облікові картки підвідділів.
Списки членів відділу.

Ф. 437

Команда Горохівського загону харцерів, м. Горохів Горохівського
повіту Волинського воєводства, 1935 – 1939 рр.

Справ: 4; 1934 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1934 – 1936 рр.
Циркуляри, накази управління Волинського відділу союзу, команди Волинської хо-�
рунгви харцерів.
Річний звіт Горохівського загону харцерів (1935).
Бюджет Горохівського загону харцерів (1936).
Протокол організаційного зібрання гуртка Приятелів харцерства.
Звіти Волинського відділу союзу, Горохівського гуртка Приятелів харцер-�
ства.
Листування з управлінням Волинського відділу союзу, Волинською хорунгвою хар-�
церів з організаційних питань.
Список членів гуртка Приятелів харцерства.
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Ф. 439

Управління Горохівського гуртка Приятелів харцерства, м. Горохів
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1935 – 1939 рр.

Справ: 2; 1937 – 1938 р.
Опис 1
Справ: 2; 1937 – 1938 р.
Циркуляри управління Волинського округу Союзу польських харцерів, команди
Волинської хорунгви харцерів.
Щомісячник «Службові відомості» (1938).
Річний звіт гуртка (1937).
Листування з управлінням Волинського округу союзу та ін. з організаційних пи-�
тань.

Ф. 440

Луцька повітова організація „Табору національного єднання”
(ОЗН), м. Луцьк Волинського воєводства, 1937 – 1939 рр.

Справ: 10; 1937 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1937 – 1939 рр.
Статут організаційно-пропагандистської секції ОЗН Волинського округу.
Повідомлення ОЗН.
Інструкції для гуртків ОЗН, про реєстр членів, контроль за внесками та ін.
Бюлетені ОЗН Волинського округу.
Протоколи зборів членів гуртків ОЗН, засідань управлінь гмінних відділів ОЗН по-�
віту.
Місячні бюджетні кошториси Луцької повітової організації ОЗН.
Листування з Центральним управлінням, Волинським округом, гмінними відділа-�
ми ОЗН з організаційних питань.
Списки гуртків ОЗН. Списки членів гуртків.

Ф. 441

Управління Луцького гуртка Приятелів харцерства, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 4; 1929 – 1931, 1935 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1929 – 1931, 1935 рр.
Накази команди Луцького загону харцерів.
Протоколи загальних зборів членів гуртка.
Звіти про діяльність гуртка.
Фінансові документи (касові звіти, бюджетний кошторис, витяги з касової книги,
рахунки) гуртка.
Листування з управлінням Луцького відділу союзу, Луцьким повітовим староством
та ін. з організаційних питань.
Протоколи ревізійної комісії.
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Списки членів гуртка. Списки осіб, бажаючих вступити до гуртка.

Ф. 442

Луцьке повітове управління Союзу резервістів, м. Луцьк
Волинського воєводства, початкова дата не встановлена, кінцева
дата – 1939 р.

Справ: 6; 1934 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1934 – 1939 рр.
Циркуляри Головного управління Союзу резервістів. Накази команди Волинського
підокругу Союзу резервістів.
Протоколи засідань Луцького повітового управління, Луцького міського управлін-�
ня Союзу резервістів.
Протоколи ревізійної комісії Луцького міського Союзу резервістів.
Документи (накази команди підокругу «Волинь», протокол з’їзду федерації, звіт про
діяльність) воєводської Федерації польських союзів захисників вітчизни.
Циркуляри, повідомлення Луцького відділу Союзу польських легіонерів.
Листування з управлінням та командою Волинського підокругу Союзу резервістів,
Луцьким міським управлінням союзу та ін. з організаційних питань.
Касова книга І гуртка Союзу резервістів у м. Луцьку (1934).
Облікові картки членів союзу.
Списки членів союзу.
Заяви про вступ в члени союзу.

Ф. 443

Управління Луцького гуртка Союзу офіцерів запасу, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 14; 1927 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 14; 1927 – 1939 рр.
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Головного управління Союзу офіцерів
запасу, управління південно-східних земель Союзу офіцерів запасу, Луцького гуртка
союзу. Циркуляри Головного управління, протокол загального з’їзду Федерації поль-�
ських союзів захисників вітчизни. Накази управління Союзу офіцерів запасу Львів-�
ського округу південно-східних земель.
Протоколи, ухвали загальних з’їздів Союзу офіцерів запасу. Звіт з’їзду голів гуртків
Союзу офіцерів запасу південно-східних земель.
Статут комісії фізичного виховання і військової підготовки Головного управління
Союзу офіцерів запасу.
Повідомлення Головного управління Союзу офіцерів запасу, управління Луцького
гуртка союзу.
Протоколи загальних зборів, засідань управління Луцького гуртка союзу.
Протоколи ревізійної комісії гуртка.
Звіти про діяльність управління Луцького гуртка союзу.
Річні звіти гуртків Союзу офіцерів запасу.
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Листування з Головним управлінням Союзу офіцерів запасу, управлінням південносхідних земель Союзу офіцерів запасу з організаційних та фінансових питань.
Відомості про сплату членських внесків.
Облікові картки, характеристики на офіцерів запасу гуртка.
Списки членів союзу.
Заяви про вступ в члени гуртка.
Накази команди Волинського підокругу Союзу резервістів, Луцької повітової ко-�
манди Союзу резервістів. Статистичні відомості гуртків Союзу резервістів.

Ф. 445

Угриничівське гмінне управління, с. Угриничі Пінського, з
1927 р. – Камінь-Коширського повіту Поліського воєводства,
1919 – 1939 рр.

Справ: 21; 1919 – 1926 рр.
Опис 1
Справ: 21; 1919 – 1926 рр.
Протоколи засідань гмінної ради.
Протоколи зборів селян по виборах членів гмінних зборів (1919).
Протоколи гмінних зборів по виборах радних та їх заступників (1919).
Ситуаційні рапорти гмінного управління (1922).
Місячний звіт про діяльність управління (1922).
Статути про збір податків за землю, спадщину, дарчу, на утримання доріг і мостів, за
плакати, вивіски, оголошення (1923).
Бюджети гміни.
Кошторис гміни (1924).
Звіти про виконання бюджетів (1924, 1925).
Відомості про кількість державних та приватних земельних угідь, домоволодінь для
нарахування податку. Відомості про джерела прибутку та списки платників податків.
Книга обліку збору земельного податку (1922).
Списки гмінних радних, службовців постерунку держполіції с. Пнівно, лісників,
лісової охорони, домовласників, платників податку, призовників. Списки населених
пунктів гміни.
Довідки.
Відтиски печаток і штампів гмінного управління (1926).

Ф. 447

Горохівська повітова „Просвіта”, м. Горохів Горохівського повіту
Волинського воєводства, початкова дата – 1927 р, кінцева дата не
встановлена

Справ: 2; 1927 – 1931, 1936 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1927 – 1931, 1936 рр.
Статут товариства.
Повідомлення повітового товариства про згоду на відкриття філії в с. Павловичі.
290

Книга прибутків та видатків Пілганівської філії Луцької повітової „Просвіти”.

Ф. 448

Лаврівська філія Луцької повітової „Просвіти”, с. Лаврів
Луцького повіту Волинського воєводства, крайні дати не
встановлені

Справ: 2; 1925 – 1926 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1925 – 1926 рр.
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.

Ф. 449

Волинський воєводський громадський комітет зимової допомоги
безробітним, м. Луцьк Волинського воєводства, початкова дата не
встановлена, кінцева дата – 1939 р.

Справ: 2; 1936 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1936 – 1938 рр.
Протоколи організаційних зборів гмінних і міських комітетів.
Документи (протоколи засідань виконавчого відділу комітету, протокол ревізії, спи-�
сок комітетів повіту) Луцького повітового комітету.
Листування з повітовими, міськими, гмінними комітетами про надання допомоги
безробітним.

Ф. 450

Ковельський нижній земський суд, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1796 – 1837 рр.

Справ: 134; 1800 – 1867 рр.
Опис 1
Справ: 134; 1800 – 1867 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 451

Володимирський постерунок державної поліції, колонія Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1930 р.
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Опис 1
Справ: 1; 1930 р.
Щотижневики слідчого управління воєводської команди держполіції про розшуку-�
ваних осіб.

Ф. 452

Магістрат містечка Рожище, містечко Рожище Луцького повіту
Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1923 р.
Опис 1
Справ: 1; 1923 р.
Заяви громадян на видачу паспортів.

Ф. 453

Луцький дільничний виборчий комітет № 4, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1927 р.
Опис 1
Справ: 1; 1927 р.
Протокол комісії про надання громадянства та список осіб.
Повідомлення головного виборчого комітету м. Луцька.
Списки спостерігачів.

Ф. 454

Кураторіум Волинського шкільного округу, 1921 – 1932 рр.
Кураторіум Луцького шкільного округу, 1932 – 1937 рр.
Кураторіум Волинського шкільного округу, 1937 – 1939 рр.
м. Луцьк, з 12.1922 р. – м. Ровно Ровенського повіту Волинського
воєводства

Справ: 4556; 1920 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 3805; 1920 – 1939 рр.
Особові справи службовців кураторіуму, шкільних інспекторів, директорів, вчителів
шкіл воєводства.
Опис 2
Справ: 751; 1920 – 1939 рр.
Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства віросповідань і освіти,
Міністерства фінансів, кураторіуму про організацію шкіл, бібліотек, літніх та-�
борів, екскурсій, проведення курсів для вчителів, з фінансових, кадрових пи-�
тань та ін.
Інструкція про внутрішній розпорядок кураторіуму (1926).
Документи (проекти організації, листування, списки та ін.) про роботу приватних
польських, єврейських, чеських та ін. шкіл.
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Листування зі шкільними інспекторатами воєводства, гімназіями, школами про бу-�
дівництво шкіл, про вечірні курси з ліквідації неписьменності, забезпечення шкіл під-�
ручниками, з фінансових та кадрових питань.
Статистичні дані про початкові та семирічні школи, національний склад учнів і
вчителів (1936).
Плани фінансово-господарської діяльності кураторіуму, шкільних інспекторатів,
гімназій, сільськогосподарських і професійних шкіл (1939).
Звіти про виконання фінансово-господарського плану кураторіуму, шкільних ін-�
спекторатів, гімназій, шкіл (1934 – 1935).
Фінансові документи (звіти про виконання бюджету, баланси, відомості, книга бю-�
джетних 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.
Журнал реєстрації кореспонденції редакції офіційного видання кураторіуму (1924 –
1936).
Протоколи перевірки фінансово-господарської діяльності шкільних інспекторатів
воєводства.
Декларації жителів, зібрані при проведенні шкільного плебісциту про мову навчан-�
ня в школах (1925).
Документи (розпорядження, інформації, інструкції, звіти, списки) про хід навчання
вчителів та молоді протиповітряної оборони.
Документи про призначення, переміщення та звільнення вчителів.
Особові рахунки вчителів. Відомості на видачу платні вчителям воєводства. Відо-�
мості про призначення тарифних розрядів вчителям. Особові картки вчителів.
Анкетні дані вчителів.
Документи (заяви, свідоцтва, довідки) про прийняття учнів у Ровенську першу при-�
ватну восьмикласну гімназію.
Атестати зрілості, свідоцтва випускників гімназій.
Списки вчителів навчальних закладів. Список початкових шкіл Ровенського повіту
(1923).
Заяви службовців кураторіуму про прийом в касу взаємодопомоги, видачу позик,
заяви вчителів про видачу посвідчень особи.

Ф. 455

Товариство „Вольт”, м. Луцьк Волинського воєводства, крайні
дати не встановлені

Справ: 1; 1925 р.
Опис 1
Справ: 1; 1925 р.
Фінансово-господарський звіт товариства „Вольт”.

Ф. 456

Начальник Ковельської тюрми, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені
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Справ: 5; 1911, 1914 – 1915 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1911, 1914 – 1915 рр.
Справи про службу тюремних наглядачів.

Ф. 457

Ковельське залізничне поштове відділення ІІІ відділу перевезення
пошти по залізницях, м. Ковель Ковельського повіту Волинської
губернії, 1885 – 1919 рр.

Справ: 1; 1909 р.
Опис 1
Справ: 1; 1909 р.
Вимогові відомості на утримання особового складу відділення.
Листування з начальником ІІІ відділу перевезення пошти по залізницях, началь-�
ником Ковельської поштово-телеграфної контори, Ковельським повітовим казначей-�
ством про асигнування для поштового відділення, про призначення на посади та ін.
Список особового складу відділення.

Ф. 458

Луцький міський громадський комітет зимової допомоги
безробітним, м. Луцьк Волинського воєводства, початкова дата не
встановлена, кінцева дата – 1939 р.

Справ: 2; 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1938 – 1939 рр.
Повідомлення комітету про внесення оплат для допомоги безробітним.
Заяви громадян про звільнення від сплати внесків.
Списки платників.

Ф. 459

Управління Ківерцівського сектора Легіону Волинських
повстанців, містечко Ківерці Луцького повіту Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1931 р.
Опис 1
Справ: 1; 1931 р.
Реєстраційні картки колишніх повстанців.

Ф. 460

Ліквідаційна комісія Цивільного управління земель Волині і
Подільського фронту, 1920 – 1921 рр.

Справ: 1; 1920 – 1921 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1920 – 1921 рр.
Відомості про нарахування платні вчителям.
Заяви вчителів про отримання допомоги.

Ф. 461

Луцький нижній земський суд, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1796 – 1837 рр.

Справ: 105; 1796 – 1833 рр.
Опис 1
Справ: 105; 1796 – 1833 рр.
Рішення, вироки суду.
Цивільні та кримінальні справи.
Реєстри цивільних, духовних, екзекуційних справ.

Ф. 462

Звиняченський постерунок державної поліції, с. Звиняче
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 3; 1929 – 1930, 1936 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1929 – 1930, 1936 рр.
Інформаційні повідомлення, щотижневики слідчого управління воєводської ко-�
манди держполіції про розшук осіб.

Ф. 463

Маковичівський постерунок державної поліції, с. Маковичі
Ковельського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1931 р.
Опис 1
Справ: 1; 1931 р.
Щотижневики слідчого управління воєводської команди держполіції про розшуку-�
ваних осіб.

Ф. 464

Ковельська повітова організація «Табору національного єднання»
(ОЗН), м. Ковель Ковельського повіту Волинського воєводства,
1937 – 1939 рр.

Справ: 1; 1938 р.
Опис 1
Справ: 1; 1938 р.
Протоколи організаційних зборів, засідань управлінь відділів ОЗН.
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Ф. 465

Управління Волинського округу „Товариства розвитку східних
земель”, м. Луцьк Волинського воєводства, початкова дата
не встановлена, кінцева – 1939 р.

Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Протоколи засідань управління товариства.

Ф. 466

Горохівський постерунок державної поліції, м. Горохів
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1936 р.
Опис 1
Справ: 1; 1936 р.
Списки, анкети на членів КПЗУ, звільнених з тюрми по амністії.

Ф. 467

Коритницький постерунок державної поліції, містечко Коритниця
Володимирського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 7; 1923 – 1938 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1923 – 1938 рр.
Інформаційні повідомлення, щотижневики слідчого управління воєводської ко-�
манди держполіції про розшук осіб.

Ф. 468

Свинюхівський постерунок державної поліції, містечко Свинюхи
Горохівського повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Журнал реєстрації кореспонденції.

Ф. 469

Сенкевичівський постерунок державної поліції, містечко Сенкевичівка
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 2; 1937 р.
Опис 1
Справ: 2; 1937 р.
Рапорти Луцької повітової команди державної поліції.
Програма навчання поліцейських.
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Ф. 470

Хорохоринський постерунок державної поліції, с. Хорохорин
Луцького повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 3; 1921 – 1922 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1921 – 1922 рр.
Накази воєводського, Луцького повітового комендантів державної поліції.
Інформації слідчого управління воєводської команди держполіції про розшук під-�
озрюваних осіб.

Ф. 471

Ковельський повітовий комітет допомоги офірам повені, м. Ковель
Ковельського повіту Волинського воєводства, крайні дати не
встановлені

Справ: 2; 1934 – 1935 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1934 – 1935 рр.
Документи (протоколи ревізійної комісії, звіти, листування, відомості про допомо-�
гу) Любитівського гмінного комітету допомоги офірам повені.
Протокол ревізійної комісії Велицького гмінного комітету допомоги офірам повені.

Ф. 472

Луцький прикордонний земельний комісар, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1928 – 1929 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1928 – 1929 рр.
Відомості про площу землі поселень, державних маєтків та ін. в прикордонній смузі
Здолбунівського, Костопольського, Кременецького, Ровенського повітів.

Ф. 473

Луцьке повітове фінансове управління, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1930 р.
Опис 1
Справ: 1; 1930 р.
Відомості розподілу державного земельного податку з селянських господарств
Сильненської гміни Луцького повіту.

Ф. 475

Боблівський постерунок державної поліції, с. Бобли Ковельського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 6; 1930 – 1939 рр.
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Опис 1
Справ: 6; 1930 – 1939 рр.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про кримінальні злочини в
повіті.
Листування з Ковельською повітовою командою держполіції про розшук членів
КПЗУ, кримінальних злочинців.
Статистичні відомості про склад населення, господарства Турійської гміни Ковель-�
ського повіту.
Списки членів Турійської гмінної ради, підпільних членів КПЗУ Волинського во-�
єводства, власників нерухомого майна на території постерунку. Списки сіл, установ,
організацій, що знаходяться в районі постерунку.

Ф. 476

Луцький повітовий комісаріат Цивільного управління східних
земель, м. Луцьк, 1919 р.

Справ: 3; 1919 р.
Опис 1
Справ: 3; 1919 р.
Платіжні відомості.

Ф. 477

Датинський постерунок державної поліції, с. Датинь Ковельського
повіту Волинського воєводства, 1920 – 1939 рр.

Справ: 7; 1929 – 1939 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1929 – 1939 рр.
Інформації Ковельської повітової команди держполіції про діяльність КПЗУ,
УНДО, ОУН, ФНЄ, розшук осіб.
Список поліцейських постерунку.
План району постерунку.

Ф. 478

Ковельське повітове поліцейське управління, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, 1862 – 1917 рр.

Справ: 22; 1835 – 1836, 1859 – 1892, 1909 – 1913 рр.
Опис 1
Справ: 22; 1835 – 1836, 1859 – 1892, 1909 – 1913 рр.
Цивільні та кримінальні справи.
Витяг з настільних реєстрів.

Ф. 479 Луцьке повітове поліцейське управління, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1862 – 1917 рр.
Справ: 5; 1859 – 1862, 1867 – 1870, 1900 - 1902 рр.
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Опис 1
Справ: 5; 1859 – 1862, 1867 – 1870, 1900 - 1902 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 480

Ковельський повітовий стряпчий, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1803 – 1872 рр.

Справ: 119; 1828, 1839 – 1842, 1844 – 1868 рр.
Опис 1
Справ: 119; 1828, 1839 – 1842, 1844 – 1868 рр.
Укази, циркуляри, розпорядження Міністерства юстиції, Київського військового,
Подільського та Волинського генерал-губернатора, Волинського губернського прав-�
ління, Волинського губернського прокурора, Волинської казенної палати про порядок
звільнення кріпосних людей, про перейменування міських і повітових поліцій в полі-�
цейські управління та зміни в їх роботі, штатному розписі, бюджеті, про призначення,
переміщення та звільнення чиновників, про перевірку фамільних списків, введення в
ужиток клеймованих ваг і мір та ін.
Звіти, донесення про роботу стряпчого.
Рапорти стряпчого про арештованих Ковельської міської тюрми.
Рапорти, донесення Ковельського земського суду про злочини на території пові-�
ту.
Відомості про становище в Ковельській міській тюрмі, злочинців, місцеві промисли
повіту, недоїмки коробочного збору.
Листування з Київським військовим, Подільським та Волинським генерал-губерна-�
тором, Волинським губернським правлінням, Волинським губернським прокурором,
Волинським дворянським депутатським зібранням про революційні події 1848 року,
застосування екзекуцій, про ведення цивільних справ, про зловживання повітового
предводителя дворянства та поліції, про документи, що підтверджують дворянське по-�
ходження, про незаконну передачу поміщиками селян в рекрути, про ціни на продукти
та ін.
Статистичні звіти про Ковельський повіт, про в’язнів Ковельської міської тюрми.
Судові справи.
Справи про встановлення привілеїв і прав за містечками, про засвідчення докумен-�
тів на дворянство, видачу свідоцтв на право власності на землю, про відкриття нотарі-�
альних контор, про рекрутський набір, ревізію міського майна та ін.
Опис справ стряпчого.
Формулярні списки стряпчих.
Список 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.

Ф. 481

Луцький повітовий стряпчий, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, 1803 – 1872 рр.

Справ: 19; 1824, 1839 – 1941, 1853 – 1872 рр.
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Опис 1
Справ: 19; 1824, 1839 – 1941, 1853 – 1872 рр.
Циркуляри, накази, розпорядження Міністерства юстиції, Міністерства вну-�
трішніх справ, Волинського губернського управління, Волинського губернського
прокурора про прискорення розгляду справ у повітових судах про жорстоке по-�
водження поміщиків і управителів з кріпосними людьми, про розкладку податку
на нерухоме майно у Волинській губернії, про заборону вживання чиновниками
польської мови при виконанні службових обов’язків, про порядок складання до-�
несень, про арештантів, про заборону євреям і полякам здійснення закладних на
нерухомі маєтки, про перелік справ судових установ, що підлягали зберіганню
чи знищенню, про стягнення боргів за векселями Державного банку, проведення
рекрутського набору та ін.
Повідомлення управляючого Московським архівом Міністерства юстиції про отри-�
мання справ архіву Луцького повітового суду (1867).
Листування з Луцьким повітовим тюремним відділенням, начальником Луцької по-�
вітової команди з фінансово-господарських питань.
Судово-статистичні таблиці про діяльність судових установ.
Судові справи.
Список осіб та установ для внесення їх в адрес-календар 1868 р.

Ф. 482

Володимир-Волинський повітовий стряпчий, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
1803 – 1872 рр.

Справ: 6; 1867 – 1871 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1867 – 1871 рр.
Циркуляри, розпорядження Волинського губернського правління про розкладку
податку на нерухоме майно у Волинській губернії, про проведення рекрутського на-�
бору та ін.
Листування з Волинським губернським прокурором, Волинською контрольною
палатою, Волинською казенною палатою, Володимир-Волинським повітовим судом
з судових та фінансових питань.
Справа про розграбування казенного майна в м. Володимирі-Волинську під час
польського повстання 1831 р.

Ф. 483

Ковельський земський суд, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1837 – 1862 рр.

Справ: 15; 1796 – 1811, 1821 – 1854, 1857 - 1858 рр.
Опис 1
Справ: 15; 1796 – 1811, 1821 – 1854, 1857 - 1858 рр.
Цивільні та кримінальні справи.
Вироки по кримінальних справах.
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Ф. 484

Луцький земський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1837 – 1862 рр.

Справ: 27; 1817 – 1826, 1828 – 1861 рр.
Опис 1
Справ: 6; 1821 – 1822, 1832 – 1840 рр.
Цивільні та кримінальні справи.
Опис 2
Справ: 21; 1817 – 1819, 1823 – 1826, 1828 – 1831, 1835 – 1861 рр.
Цивільні та кримінальні справи.

Ф. 485

Луцький міський магістрат, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1796 – 1861 рр.

Справ: 93; 1800 – 1861 рр.
Опис 1
Справ: 93; 1800 – 1861 рр.
Накази Імператора Миколи І (1848). Укази Правительствуючого сенату.
Циркуляри, розпорядження Київського військового, Подільського і Волинського
генерал-губернатора, Волинського губернського правління.
Журнали засідань магістрату. Протоколи засідань магістрату.
Кримінальні та цивільні справи.
Формулярні списки про службу канцелярських чиновників магістрату.
Список осіб, виключених з дворянської родовідної книги.

Ф. 486

Олицька міська ратуша, містечко Олика Дубенського повіту
Волинської губернії, 1796 – 1861 рр.

Справ: 199; 1799 – 1861 рр.
Опис 1
Справ: 155; 1800 – 1861 рр.
Циркуляри Київського військового, Подільського і Волинського генерал-губерна-�
тора.
Укази Волинського губернського правління.
Журнали засідань ратуші.
Протоколи, ухвали засідань ратуші.
Книги для запису актів, контрактів, векселів, позичкових та довірчих листів.
Справа про виявлення недоліків при перевірці роботи ратуші (1843).
Опис 2
Справ: 44; 1799 – 1861 рр.
Циркуляри Київського військового, Подільського і Волинського генерал-губерна-�
тора.
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Укази Волинського губернського правління.
Журнали засідань ратуші.
Протоколи, ухвали засідань ратуші.
Книги для запису актів, заповітів, контрактів, векселів, позичкових листів.

Ф. 487

Володимирський повітовий акцизний наглядач, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені

Справ: 8; 1853 – 1862 рр.
Опис 1
Справ: 8; 1853 – 1862 рр.
Розпорядження Волинської казенної палати про участь акцизного наглядача в
контролі за шинками, про способи виміру та визначення потужності винокурних за-�
водів, видачу дозволів на пивоваріння.
Відомості про урожай та хід збирання урожаю, про винокурні заводи, про ціни на
хліб та фураж.
Листування з Волинською казенною палатою, Володимирським земським судом,
становими приставами про відкриття шинків, порушення акцизних зборів, про веден-�
ня слідств про порушення акцизних правил.

Ф. 488

Ковельський повітовий акцизний наглядач, м. Ковель
Ковельського повіту Волинської губернії, крайні дати не
встановлені

Справ: 12; 1837, 1851 – 1860 рр.
Опис 1
Справ: 12; 1837, 1851 – 1860 рр.
Розпорядження Волинської казенної палати про відкриття шинків, дозволи на ре-�
монт винокурних заводів.
Відомість про стан торгівлі спиртними напоями в повіті.
Книги прибутків та збуту вина і спирту винокурного заводу та хліба в сільському
магазині містечка Несухоїжі.
Справи за звинуваченням в незаконному продажі спиртних напоїв.
Список патентів на шинки, винарні, склади вина.

Ф. 489

Володимир-Волинський нижній земський суд, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
1796 – 1837 рр.

Справ: 10; 1802 – 1830 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1802 – 1830 рр.
Кримінальні справи.
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Ф. 490

Буцинське поштове відділення, с. Буцин Ковельського повіту
Волинської губернії, 1885 – 1919 рр.

Справ: 93; 1893 – 1918 рр.
Опис 1
Справ: 66; 1893 – 1918 рр.
Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу.
Листування з начальником Київського поштово-телеграфного округу, Ковельською
поштово-телеграфною конторою, Ковельською державною ощадкасою № 251 про ро-�
боту, запобігання помилкам при видачі грошей з ощадкнижок та ін.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів.
Статистичні відомості про роботу поштового відділення.
Акти ревізії поштового відділення та ощадкаси № 13.
Відомості про обіги поштово-телеграфної ощадкаси № 13.
Ощадна книжка поштового відділення (1909).
Книги для запису поштових надходжень та відправлень.
Приймально-здавальні описи майна, грошей, цінностей і документів поштового
відділення.
Відомість про стан охорони поштового відділення.
Справа про призначення, переміщення, звільнення службовців відділення.
Описи фальшивих кредитних білетів і поштових марок.
Списки поштових і поштово-телеграфних відділень Волинської губернії для еваку-�
ації. Списки дозволених і заборонених періодичних видань.
Опис 2
Справ: 27; 1909 – 1911 рр.
Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу.
Фінансові звіти поштового відділення.
Листування з начальником Київського поштово-телеграфного округу, Ковельською
поштово-телеграфною конторою про прийом та пересилку телеграм, про знищення
документів, у яких закінчився строк зберігання, з кадрових питань та ін.
Книги реєстрації вхідних та вихідних документів поштового відділення.
Акти ревізії ощадної каси № 13.
Описи, відомості ощадної каси № 13.
Вимогові відомості утримання особового складу відділення.
Книги запису отриманих грошових переказів, страхової кореспонденції, приватних
посилок.
Реєстри оплачених переказів поштового відділення.

Ф. 491

Ратнівське поштово-телеграфне відділення, містечко Ратно
Ковельського повіту Волинської губернії, 1885 – 1919 рр.

Справ: 53; 1895 – 1919 рр.
Опис 1
Справ: 35; 1895 – 1919 рр.
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Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу.
Листування з начальником Київського поштово-телеграфного округу, Житомир-�
ською поштово-телеграфною конторою, Ковельським казначейством, Ковельською
державною ощадкасою № 251 про надсилання контрольних марок, запобігання по-�
милкам при видачі грошей з ощадкнижок, про знищення документів, у яких закінчив-�
ся строк зберігання, з фінансових питань та ін.
Журнал реєстрації вхідних та вихідних документів (1912).
Статистичні відомості про роботу поштово-телеграфного відділення.
Акти ревізії поштово-телеграфного відділення і ощадкаси № 4.
Книги для запису початкових внесків вкладників поштово-телеграфної ощадкаси № 4.
Порівняльні відомості щодо кошторисних видатків відділення.
Вимогові відомості утримання особового складу поштово-телеграфного відділення.
Опис 2
Справ: 18; 1895 – 1911 рр.
Циркуляри начальника Київського поштово-телеграфного округу.

Ф. 492

Володимир-Волинський словесний суд, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, 1796 –
1872 рр.

Справ: 1; 1806 – 1808 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1806 – 1808 рр.
Журнал засідань суду.

Ф. 493

Ковельський словесний суд, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1796 – 1872 рр.

Справ: 1; 1868 – 1871 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1868 – 1871 рр.
Книга записів судових ухвал по позовах та ін.

Ф. 494

Луцький словесний суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, 1796 – 1872 рр.

Справ: 1; 1831 – 1833 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1831 – 1833 рр.
Журнал реєстрації судових справ.

Ф. 495

Ковельський сирітський суд, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1796 – 1919 рр.

Справ: 1; 1867 – 1874 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1867 – 1874 рр.
Справа про встановлення опіки над сиротою та її майном.

Ф. 496

Луцький підкоморський суд, м. Луцьк Луцького повіту Волинської
губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 3; 1800 – 1801, 1819 – 1824 рр.
Опис 1
Справ: 3; 1800 – 1801, 1819 – 1824 рр.
Укази Волинського губернського правління.
Настільний реєстр запису відношень і прохань.
Формулярний список про службу Луцького повітового підкоморія.

Ф. 497

Ковельський підкоморський суд, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 2; 1821 – 1827, 1829 – 1831 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1821 – 1827, 1829 – 1931 рр.
Укази Волинського губернського правління.
Актова книга суду.
Настільні реєстри.
Формулярний список про службу членів суду.

Ф. 498

Володимир-Волинська повітова дворянська опіка, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
початкова дата – 1796 р., кінцева дата не встановлена

Справ: 1; 1824 – 1835 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1824 – 1835 рр.
Документи про опіку маєтку с. Іваничі.

Ф. 499

Ковельська міська управа, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, 1870 – 1919 рр.

Справ: 4; 1886 – 1896 рр.
Опис 1
Справ: 4; 1886 – 1896 рр.
Циркуляри Волинського губернатора про податки з нерухомого майна, свічковий збір.
Копії журналів засідань Ковельського повітового розпорядчого комітету.
Відомості про нарахування податку з нерухомого майна м. Ковеля.
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Кошторис прибутків та видатків м. Ковеля (1886).
Листування з Ковельським повітовим військовим начальником та ін. про розкварти-�
рування військових.
Контракти з жителями міста про надання приміщень для розташування військових.
Заяви жителів міста про зменшення та звільнення від сплати податку.

Ф. 500

Володимир-Волинський повітовий військовий начальник, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1874 – 1917 рр.

Справ: 1; 1914 р.
Опис 1
Справ: 1; 1914 р.
Звіт комісії про перевірку мобілізаційної готовності управління. Пояснення началь-�
ника до зауважень комісії.

Ф. 501

Волинська окружна дирекція відбудови, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 3; 1920 – 1922 рр.

Опис 1
Справ: 3; 1920 – 1922 рр.
Копії циркулярів Міністерства фінансів.
Листування з Генеральною дирекцією відбудови, повітовими бюро відбудови з ка-�
дрових та фінансових питань. Анкети.
Книги реєстрації вхідної кореспонденції.

Ф. 502

Володимирський повітовий кооперативний банк з обмеженою
відповідальністю, м. Володимир Володимирського повіту
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1924 р.

Опис 1
Справ: 1; 1924 р.
Список пайовиків банку.

Ф. 503

Горохівський повітовий український кооперативний банк з обмеженою
відповідальністю, м. Горохів Горохівського повіту Волинського
воєводства, початкова дата – 1927 р., кінцева дата не встановлена

Справ: 1; 1927 – 1933 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1927 – 1933 рр.
Протоколи зборів членів банку.
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Ф. 505

Локачинський гродський суд, містечко Локачі Горохівського повіту
Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 1; 1938 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Кримінальна справа.

Ф. 506

Володимирський гродський суд, м. Володимир Володимирського
повіту Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 13; 1928 – 1939 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1938 – 1939 рр.
Кримінальна справа.
Опис 2
Справ: 12; 1928 – 1938 рр.
Цивільні справи.

Ф. 507

Рожищенський гродський суд, містечко Рожище Луцького повіту
Волинського воєводства, 1928 – 1939 рр.

Справ: 1; 1937 – 1938 рр.

Опис 1
Справ: 1; 1937 – 1938 рр.
Кримінальна справа.

Ф. 508

Управління міліції м. Луцька, 1920 р.

Справ: 1; 1920 р.

Опис 1
Справ: 1; 1920 р.
Книга наказів начальника міліції з особового складу.

Ф. 509

Ковельське городниче правління, м. Ковель Ковельського повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 2; 1856, 1859 – 1860 рр.

Опис 1
Справ: 2; 1856, 1859 – 1860 рр.
Кримінальна справа. Цивільна справи.

Ф. 510

Волинське воєводське бюро у фінансово-земельних справах, м.
Луцьк Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1932 – 1934 рр.
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Опис 1
Справ: 1; 1932 – 1934 рр.
Звіт про діяльність бюро.

Ф. 511

Луцький повітовий відділ Союзу військових осадників, м. Луцьк
Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1923 – 1925 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1923 – 1925 рр.
Протокол загальних зборів членів повітового Союзу військових осадників.
Протоколи загальних зборів гуртків та груп осадників.

Ф. 512

Луцький повітовий тюремний комітет, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1866 – 1871 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1866 – 1871 рр.
Розпорядження Волинського губернського комітету піклувального товариства тюр-�
мами 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.

Ф. 513

Володимир-Волинське городниче правління, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1851 – 1854 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1851 – 1854 рр.
Припис Волинської казенної палати про надсилання щорічних відомостей про ви-�
дані свідоцтва власникам винарень.
Свідоцтва про дозвіл на відкриття винарень і торгівлю напоями.

Ф. 514

Луцький повітовий акцизний наглядач, м. Луцьк Луцького повіту
Волинської губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1917 р.
Опис 1
Справ: 1; 1917 р.
Алфавітна розрахункова книга тимчасового податку з підприємств 1-ої податкової
дільниці Луцького повіту.
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Ф. 515

Володимир-Волинська військово-слідча комісія, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені

Справ: 10; 1863 – 1864 рр.
Опис 1
Справ: 10; 1863 – 1864 рр.
Копії наказів та розпоряджень командуючого військами Київського військового
округу про ведення справ учасників польського повстання 1863 р.
Повідомлення начальника штабу Північно-Західного загону про осіб, які перебува-�
ли під наглядом.
Повідомлення повітових предводителів дворянства про відсутність у списках дво-�
рян деяких прізвищ.
Накази військових частин, повідомлення та листування зі штабами про призначен-�
ня членів комісії.
Листування з Київською комісаріатською комісією, штабом Північно-Західного загону,
Волинською казенної палатою, Володимирським повітовим казначейством про зв’язок де-�
яких поміщиків з повстанням, з фінансових питань. Журнали реєстрації кореспонденції.
Роздавальні списки грошей членам комісії.

Ф. 516

Володимир-Волинська комісія воєнно-польового суду, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, крайні дати не встановлені

Справ: 7; 1863 – 1864 рр.
Опис 1
Справ: 7; 1863 – 1864 рр.
Наказ військового міністра про відміну покарання шпіцрутенами військових нижчих
чинів. Накази та розпорядження командуючого військами Київського військового округу.
Копії наказів начальників військових частин, розпорядження і повідомлення про
призначення офіцерів у склад комісії.
Листування зі штабом Північно-Західного загону, Київською комісаріатською ко-�
місією, Волинським військовим губернатором, Володимир-Волинським повітовим
казначейством та ін. про виплату грошей членам комісії. Журнали реєстрації вхідної та
вихідної кореспонденції.
Списки і відомості на отримання добових і подорожніх грошей членів комісії.

Ф. 517

Милецьке духовне училище, містечко Маціов Ковельського повіту
Волинської губернії, початкова дата – 1833 р., кінцева дата не
встановлена

Справ: 17; 1890 – 1920 рр.
Опис 1
Справ: 17; 1890 – 1920 рр.
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Обіжники Міністерства віросповідань з фінансових питань (1918).
Копія наказу, вказівка Міністерства культів УНР про викладання в училищі україн-�
ською мовою, вивчення іноземної мови, звільнення осіб, які були призначені гетьман-�
ським 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 вхідних та вихідних документів.
Звіт про прихід та видатки грошей, асигнованих Святійшим Синодом на утримання
училища (1915).
Приходно-видаткові книги 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 вчи-�
телів на отримання грошей.
Річні відомості зі списками учнів училища.

Ф. 518

Судовий слідчий Луцького окружного суду 2-ої дільниці
Володимир-Волинського повіту, м. Володимир-Волинськ
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії, крайні дати
не встановлені

Справ: 1; 1889 – 1890 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1889 – 1890 рр.
Справа про опір поліції німців-колоністів.

Ф. 519

Володимир-Волинський український шкільний комітет, м.
Володимир-Волинськ Володимир-Волинського повіту Волинської
губернії, 1916 р.

Справ: 7; 1916 р.
Опис 1
Справ: 7; 1916 р.
Листи бюро культурної помочі для українського населення окупованих земель про
проект шкільної організації та з інших організаційних питань.
Прохання 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-Во-�
линську. Список учнів.
Список жителів м. Володимира-Волинська, які мали дітей шкільного віку.
Список книжок бібліотеки.
Листи учнів львівських шкіл з привітаннями у з’язку з відкриттям української школи.
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Ф. 520

Господарсько-споживчий кооператив „Хлібороб” з обмеженою
відповідальністю, с. Новосілки Олеської гміни Володимирського
повіту Волинського воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 2; 1928 – 1940 рр.
Опис 1
Справ: 2; 1928 – 1940 рр.
Касова книга.
Фінансово-господарські відомості кооперативу.

Ф. 521

Кам’яно-Коширське поштово-телеграфне відділення, містечко
Кам’яно-Коширськ Ковельського повіту Волинської губернії,
1885 – 1919 рр.

Справ: 1; 1909 – 1910 р.
Опис 1
Справ: 1; 1909 – 1910 р.
Формулярний список і особова справа про службу поштово-телеграфного чинов-�
ника Д. Острового.

Ф. 522

Степура Григорій, адвокат, м. Луцьк Волинського воєводства,
1923 – 1939 рр.

Справ: 9; 1922 – 1929 рр.
Опис 1
Справ: 9; 1922 – 1929 рр.
Документи з домашньої бібліотеки Г. Степури: з історії Української православної
церкви на Західній Україні; справа Бюро писання прохань при Кременецькому повіто-�
вому союзі кооперативів; справа батьківського комітету Луцької української гімназії;
копії звинувачувальних актів на членів КПЗУ; газети, відозви, листівки виборчої кам-�
панії по виборах до міської ради м. Луцька (1927); відозви, некрологи, листівки щодо
увіковічення пам’яті С. Петлюри.
Листування з громадським діячем М. Левицьким, кобзарями Д. Щербиною, К. Мі-�
севичем.

Ф. 523

Горохівський повітовий суд, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1785 р.
Опис 1
Справ: 1; 1785 р.
Справа про втечу рекрута-кріпака.
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Ф. 524

Володимир-Волинський повітовий штаб-лікар, м. ВолодимирВолинськ Володимир-Волинського повіту Волинської губернії,
крайні дати не встановлені

Справ: 37; 1810, 1813, 1817 – 1830, 1837 рр.
Опис 1
Справ: 37; 1810, 1813, 1817 – 1830, 1837 рр.
Циркуляри, вказівки Волинської лікарської управи про заборону недипломованим
особам проводити огляд мертвих та неекзаменованим повитухам займатись лікар-�
ською справою, про заборону польським лікарям мати лікарську практику, заборону
перевезення арештованих з тюрми в лікарню без огляду лікаря, про огляд поранених
офіцерів, затребування хірургічних інструментів та медикаментів, про огляд дворян-�
ських дітей, які вступали до кадетського корпусу, та ін.
Розпорядження повітового штаб-лікаря власникам аптек про надсилання дипломів
та формулярних списків, про заборону видачі медикаментів за рецептами недипломо-�
ваних лікарів.
Рапорти лікаря про огляд хворих, засвідчення смертей, антисанітарний стан м’яс-�
них крамниць, про роботу аптек та ін.
Відношення 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,
засвідчення побоїв, стану здоров’я громадян, про роботу аптек, заборону продажу рту-�
ті в крамницях та ін.
Книги вихідних документів (1821 – 1822, 1837). Розносна книжка (1823).
Книга обліку хворих арештантів, які лікувались у міській лікарні (1823 – 1830).
Свідоцтва про стан здоров’я, видані громадянам.
Відомості про проведення щеплень від віспи (1821 – 1823).

Ф. 526

Луцька двокласна приватна школа, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 1; 1931 – 1932 рр.
Опис 1
Справ: 1; 1931 – 1932 рр.
Класний журнал.

Ф. 527

Луцька шестикласна російська школа, м. Луцьк Волинського
воєводства, крайні дати не встановлені

Справ: 5; 1934 – 1936 рр.
Опис 1
Справ: 5; 1934 – 1936 рр.
Класні журнали.
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Ф. 248
Ліквідаційна комісія бувшого товариства „Луцька повітова «Просвіта»
на Волині”, м. Луцьк Волинського воєводства"................................................................... 222
Ф. 312
Волинське товариство приятелів наук, м. Луцьк Волинського воєводства"................ 247
Ф. 389
Ковельська повітова „Просвіта”, м. Ковель Ковельського повіту Волинського
воєводства".�
271
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Ф. 390
Ф. 392
Ф. 447
Ф. 448
Ф. 465

Володимирське товариство «Просвіта» на Волині, м. Володимир
Володимирського повіту Волинського воєводства"......................................................... 272
Українська книгарня в м. Ковелі Ковельського повіту Волинського
воєводства".�
273
Горохівська повітова „Просвіта”, м. Горохів Горохівського повіту Волинського
воєводства".�
290
Лаврівська філія Луцької повітової „Просвіти”, с. Лаврів Луцького повіту
Волинського воєводства"........................................................................................................ 291
Управління Волинського округу „Товариства розвитку східних земель”,
м. Луцьк Волинського воєводства"........................................................................................ 295

Редакції і адміністрації часописів
Ф. 199
Редакція громадсько-політичного тижневика «Волинське слово», м. Луцьк
Волинського воєводства"........................................................................................................ 209
Ф. 391
Редакція і адміністрація українського часопису «Українська громада»,
м. Луцьк Волинського воєводства"........................................................................................ 273
Релігійні установи
Ф. 33 Луцька курія-біскупія, м. Луцьк Волинського воєводства"...................................................41
Ф. 134
Луцький повітовий місіонерський комітет, м. Луцьк Волинського
воєводства ..........................................................................................�
174
Ф. 286
Луцька єврейська релігійна гміна, м. Луцьк Волинського воєводства"........................ 242
Ф. 296
Німецька кірха, м. Луцьк Волинського воєводства"........................................................... 243
Ф. 351
Малоседлищенська єврейська община, колонія Мале Седлище
Костопольської гміни Костопольського повіту Волинського воєводства"................ 259
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Додаток 2

ПОКАЖЧИК УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ТОВАРИСТВ,
ЗГАДАНИХ У ДОВІДНИКУ

І гурток Союзу резервістів у м. Луцьку* 289

1 Луцьке фінансове управління** 40,41
ІІ окружний кіш українського національного
козацького товариства (УНАКОТО) 275,276
2 Луцьке фінансове управління 102
2-й відділ штабу командування генерального
округу в м. Кракові 152
ІІІ відділ перевезення пошти по залізницях 294
3-тя міліцейська дільниця 32
ІV з’їзд Української Політичної Еміграції 157
ІV стрілецька дивізія Червоної Армії 180
V стрілецька дивізія Червоної Армії 180
VI стрілецька дивізія Червоної Армії 180

Агрономічне Бюро північно-західного району
Волинської губернії 229
Адресне бюро 202
Аеродроми 105
Амбулаторії 190
Антигітлерівські комітети 211
Аптеки 32, 54, 63, 113, 136, 140, 156, 312
Артілі 151
Архітектор міста Луцька 255

Багіньський Сатурнін, нотаріус 219
Багриновський Казімєж, нотаріус 234
Базиліанські монастирі 269
Банки 166, 213
Беднарський Стефан, нотаріус 220
Бібліотека Волинського товариства приятелів
наук 248
Бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі 158
Бібліотеки 29, 33, 39, 50, 66, 83, 121, 132, 143,
145, 149, 150, 153, 154, 158, 162, 173, 176,
178, 181, 185, 196, 209, 223, 240, 241, 244, 269,
272, 292, 310, 311
Бібліотеки-читальні 272
Біліньський Зиґмунт, нотаріус 220
Біловезька дирекція державних лісів 270

Білостоцька воєводська рада 107
Біржі праці 32, 62, 114, 119
Боблівський постерунок державної поліції 297,
298
Богдановський Сергіуш, адвокат 153
Брестська окружна контрольна палата 74, 81,
83, 85, 87, 89, 90, 93, 96, 98, 99, 100, 106
Брестська фінансова палата 234
«Бунд» (Загальний єврейський робітничий союз в
Литві, Польщі та Росії) 196, 245
Буфети 54
Буцинське поштове відділення 303
Бюро з продажу лотерейних білетів 230
Бюро культурної помочі для українського
населення окупованих земель 310
Бюро писання прохань при Кременецькому
повітовому союзі кооперативів 311
Бюро послуг 57

Варшавська воєводська рада 107

Варшавське воєводське управління 117
Варшавський євангелічно-аугсбурзький
консистор 243, 244
Варшавський клуб офіцерів державної поліції 104
Вдзєнконьський Антоній, нотаріус 219
Велицький гмінний комітет допомоги офірам
повені 297
Верховний головнокомандуючий Війська
Польського 205
Ветеринарні пункти 56, 166
Ветлікарні 56
«Взаємодопомога» (селянське об’єднання) 175
Виборча комісія 56-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІІ
скликання 241
Виборча комісія 56-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІV
скликання 251

* Курсивом позначені установи, організації, товариства, що згадуються в анотаціях до фондів.
** Звичайним шрифтом позначені установи, організації та товариства, що зазначені в назвах фондів.
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Виборча комісія 56-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки V
скликання 249
Виборча комісія 57-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІІ
скликання 150, 151
Виборча комісія 57-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІІІ
скликання 251
Виборча комісія 57-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІV
скликання 251
Виборча комісія 57-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки V
скликання 251
Виборча комісія 58-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки ІІ
скликання 250
Виборча комісія 58-го округу по виборах
в сейм і сенат Польської Республіки V
скликання 252
Виборчі дільниці 57, 65, 107, 118, 151, 197, 249,
251
Виборчі комітети 51
«Визволєнє» (партія селянства) 176, 177, 185,
196
Висоцький Мечислав, нотаріус 216
Вища народна рада Волинської землі 154
Вища Палата Контролю Держави 83, 94, 95, 99,
128
Вищий адміністративний трибунал 43, 44, 86,
114, 119, 122, 126, 127, 135
«Відродження» (українське протиалкогольне
товариство) 103, 176
Війницький постерунок державної поліції 283
Військові частини 85, 230, 309
Віленська воєводська рада 107, 132
Віленська дирекція водних шляхів 106
Віленська окружна дирекція державних залізниць
74, 79, 81
Вільнюський університет 269
Воєводська виборча колегія 65
Воєводське виборче бюро 51
Воєводське товариство мисливців 92
Воєводський інспекторат комунальних кас 106
Воєводський комітет фонду праці 124
Воєводський театральний комітет 50
Воєводські команди держполіції 29, 30
Воєводські комітети «Тиждень дитини» 140
Воєводські ради 116, 131
Воєводські управління 105, 113, 116, 123, 130,
140, 142-146, 148
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Воєводські бюро у фінансово-земельних справах
127
Воєнно-польові суди 110, 147, 155, 214
Волинська воєводська команда державної
поліції 27-30, 58, 103, 104, 106, 141-143, 145147, 171, 173, 175, 178-185, 195-199, 201, 211,
215, 232, 246, 250, 282, 292, 295-297
Волинська воєводська рада 105, 107, 113, 116,
120, 121, 126, 127, 131, 137, 138, 141, 145,
148, 186, 191
Волинська воєводська рада Центрального
Союзу осадників 167, 199, 287
Волинська губернська землевпорядна комісія 222,
225, 226, 228, 229
Волинська губернська земська управа 166, 224,
281
Волинська губернська комісія у справах про
вибори в Державну Думу ІІ скликання 266
Волинська дирекція державних лісів 67-69, 71,
73-101, 106, 110, 112, 134, 136, 252, 271
Волинська духовна консисторія 47, 48, 58, 147,
158
Волинська земельна палата 125, 127, 133, 134,
238, 239
Волинська казенна палата 32, 212, 223-225, 228,
257, 261, 274, 281, 299, 300, 302, 308, 309
Волинська контрольна палата 223, 262, 300
Волинська лікарська управа 312
Волинська окружна делегатура Головного
земельного управління 234-236
Волинська окружна дирекція відбудови 306
Волинська окружна дирекція громадських робіт
55, 107, 110, 116, 221
Волинська окружна земельна комісія 276
Волинська окружна каса Стефчика
(кооператив з необмеженою
відповідальністю) 166, 167
Волинська окружна команда державної поліції
27, 205
Волинська палата державного майна 225, 261,
274
Волинська палата кримінального суду 261, 262
Волинська палата цивільного суду 261, 262
Волинська реміснича палата 163
Волинська сільськогосподарська виставка 213
Волинська фінансова палата 29, 41-47, 53, 64,
77, 102, 103, 108, 111, 115, 158, 163, 187, 189
Волинська хорунгва харцерів 170, 287
Волинське видавниче товариство «Лучеськ» 209
Волинське відділення «Родини лісника» 99
Волинське відділення Селянського поземельного
банку 222, 225, 229, 281

Волинське воєводське бюро у фінансовоземельних справах 138, 139, 307, 308
Волинське воєводське бюро фонду праці 210,
252
Волинське воєводське товариство
сільськогосподарських організацій і гуртків
167
Волинське воєводське третейське управління
174
Волинське воєводське управління 28, 30, 42,
43, 49-65, 67, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 87-90,
92, 95, 99, 100, 105-142, 144-148, 151, 174,
177, 179, 182, 185, 187-194, 196, 199, 203, 212,
215, 221, 232, 236, 237, 239, 242, 246, 252
Волинське губернське у селянських справах
присутствіє 222, 230, 281
Волинське губернське правління 31, 32, 213, 218,
224, 225, 249, 260-262, 264, 268-270, 299, 300302, 305
Волинське губернське присутствіє 32
Волинське дворянське депутатське зібрання 299
Волинське краєзнавче товариство 120, 139
Волинське музичне товариство 204
Волинське окружне земельне управління 52,
78, 80, 82, 89, 106, 110, 112, 139, 234-238, 276,
277
Волинське окружне управління 154
Волинське окружне управління державних
лісів 67-74, 89, 271
Волинське окружне управління державних
маєтків 67-69
Волинське окружне управління Союзу воєнних
інвалідів 135
Волинське товариство опіки над єврейськими
сиротами 203
Волинське товариство приятелів наук 247, 248
Волинське українське театральне товариство
57, 210
Волинське управління товариства «Управлінська
сім’я» 39
Волинський відділ Польської дирекції
взаємного страхування 213, 214
Волинський відділ Союзу польських харцерів
170, 287
Волинський військовий губернатор 309
Волинський воєводський відділ 44, 105, 107, 113,
116, 124, 126, 128, 131-133, 135, 137
Волинський воєводський громадський комітет
зимової допомоги безробітним 291
Волинський воєводський інспекторат
Загального закладу взаємного страхування
213,214

Волинський воєводський міжкомунальний союз
громадської опіки 135
Волинський Головний суд 262
Волинський губернатор 222, 228, 229, 261, 266,
267, 274, 281, 305
Волинський губернський комітет піклувального
товариства тюрмами 308
Волинський губернський комітет у справах
земського господарства 224
Волинський губернський прокурор 261, 263, 299,
300
Волинський гурток сільської молоді 177, 185
Волинський економічний комітет 133, 137
Волинський комітет «Тиждень дитини» 140
Волинський кооперативний союз «Гурт»,
кооператив з відповідальністю паями 209,
258, 259
Волинський кооперативний торговельний
банк «Стир» (кооператив з обмеженою
відповідальністю) 165
Волинський музей 120
Волинський об’єднаний громадянський виборчий
комітет 151
Волинський округ Ревізійного Союзу
сільськогосподарських кооперативів 229,
230, 273
Волинський окружний Союз
сільськогосподарських і заробковогосподарчих кооперативів 229, 230
Волинський окружний футбольний союз 200,
201
Волинський Приказ громадського призріння 32
Волинський союз комунальних та
кооперативних кредитно-господарських
організацій 258
Волинський театр імені Ю. Словацького 127,
132, 164
Волинський Український виборчий комітет в
Луцьку 61
Волинський український театр в м. Луцьку 157,
210
Володимир-Волинська будівельна комісія по
відбудові Мстиславового храму 263
Володимир-Волинська військово-слідча
комісія 309
Володимир-Волинська комісія воєннопольового суду 309
Володимир-Волинська повітова дворянська
опіка 305
Володимир-Волинська повітова
землевпорядна комісія 225, 226
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Володимир-Волинська повітова земська
управа 280, 281
Володимир-Волинська повітова комісія у
справах про вибори в Державну Думу ІІІ
скликання 267
Володимир-Волинська повітова комісія у
справах про вибори в Державну Думу ІV
скликання 267
Володимир-Волинська українська окружна
шкільна рада 285
Володимир-Волинська чотирикласна
українська міська школа 285
Володимир-Волинська шестикласна українська
міська школа імені Тараса Шевченка 285
Володимир-Волинське городниче правління
264, 308
Володимир-Волинське духовне правління 265
Володимир-Волинське повітове відділення
Волинської єпархіальної училищної ради 281
Володимир-Волинське повітове казначейство
223, 264, 309
Володимир-Волинське повітове по військовій
повинності присутствіє 281
Володимир-Волинське повітове поліцейське
управління 264
Володимир-Волинське повітове рекрутське
присутствіє 261
Володимир-Волинський городничий 312
Володимир-Волинський деканат 207
Володимир-Волинський земський суд 279, 302
Володимир-Волинський з’їзд мирових суддів
Володимир-Волинського судово-мирового
округу 257, 258
Володимир-Волинський міський магістрат 264
Володимир-Волинський нижній земський суд
302, 312
Володимир-Волинський повітовий військовий
начальник 306
Володимир-Волинський повітовий земський
суд 260
Володимир-Волинський повітовий
предводитель дворянства 227
Володимир-Волинський повітовий справник 281
Володимир-Волинський повітовий стряпчий
264, 300
Володимир-Волинський повітовий суд 260, 300
Володимир-Волинський повітовий шкільний
інспекторат 285
Володимир-Волинський повітовий штаб-лікар
312
Володимир-Волинський словесний суд 304
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Володимир-Волинський український
шкільний комітет 310
Володимирська повітова команда державної
поліції 171, 211, 215, 250
Володимирська тюрма 245
Володимирське повітове земельне управління
277
Володимирське повітове староство 108-110,
211, 221, 273
Володимирське товариство «Просвіта» на
Волині 272, 273
Володимирський гродський суд 307
Володимирський деканат 48
Володимирський мировий суд 158
Володимирський повітовий акцизний
наглядач 302
Володимирський повітовий комунальний союз
105, 139, 221
Володимирський повітовий кооперативний
банк з обмеженою відповідальністю 306
Володимирський постерунок державної поліції
291
Володимирський районний господарськоспоживчий кооператив 259
Волосні суди 243, 257, 258
Волосні управління 258
ВУО 103, 147, 157, 208, 209

Галацінський Анджей, нотаріус 216
Гарнізонний костьол в Луцьку 205
Геєк Федір Федорович, присяжний повірений
округу Київської судової палати при
Луцькому окружному суді 200
Генеральна дирекція відбудови 306
Генеральна Конгрегація римсько-католицької
церкви у Римі 247
Генеральна прокуратура 43, 76, 82, 85, 97, 140,
238
Генеральне польське консульство 49, 50
Генеральне консульство в м. Гданську 148, 232
Генеральний комісар по виборах 31, 141, 151
Генеральний комісар східних земель 273
Генеральний Секретаріат Української Народної
Республіки 31
Гімназії 157, 161, 196, 293
Гміна м. Луцька 121, 187
Гміна м. Ровно 128, 139
Гміни 40, 44, 51, 55, 60, 61, 63, 66, 105, 106, 108112, 117, 118, 121, 124, 127-129, 131, 133, 196,
241, 252, 253
Гмінні відділи ОЗН Луцького повіту 288

Гмінні комітети по збору коштів на будівництво
пам'ятника Ю. Пілсудському 60
Гмінні підкомітети військової підготовки і
фізичного виховання 53
Гмінні позичково-ощадні каси 106, 133, 138, 252
Гмінні ради 51, 52, 59, 87, 108, 111, 117, 122, 124,
132, 133, 138, 144, 147, 148, 252, 253
Гмінні управління 49, 51-63, 65, 75, 84, 107-111,
117, 118, 120, 121, 124, 125, 132, 133, 135,
136, 138, 140, 144, 148, 151, 156, 187, 193, 194,
202, 214, 252, 253, 255, 276, 277
Годлевський Броніслав, нотаріус 215
Голобський постерунок державної поліції 245
Головна виборча комісія по виборах до міської
ради м. Луцька 204
Головна дирекція державних лісів 87-101
Головна команда державної поліції 28, 29, 58,
103, 141, 143, 145, 170, 177, 182, 185, 195,
199, 211, 232, 253
Головна команда Союзу резервістів 286
Головна команда Стрілецького союзу 172, 173,
284
Головна команда Федерації польських союзів
захисників вітчизни 212
Головна комісія по справах виборів до Українських
Установчих Зборів 31
Головна піклувальна рада 51
Головна управа Волинського українського
об’єднання (ВУО) 208-210
Головне земельне управління 234-237, 276, 277
Головне статистичне управління 55, 112, 122,
187, 193, 252
Головне управління державних маєтків 67
Головне управління Дорожньої ліги 252
Головне управління землевпорядкування та
землеробства 222, 226, 228
Головне управління легіону Волинських
повстанців 201
Головне управління «Морської і колоніальної ліги»
172
Головне управління Союзу осадників 199
Головне управління Союзу офіцерів запасу 212,
289, 290
Головне управління Союзу польських легіонерів 200
Головне управління Союзу резервістів 38, 286, 289
Головне управління Стрілецького союзу 284, 285
Головне управління товариства по
розповсюдженню театральної культури на
Волині 163
Головне управління Федерації польських союзів
захисників вітчизни 212
Головний виборчий комітет м. Луцька 292

Головний Комісаріат Української Народної
Республіки 31
Головний надзвичайний комісаріат по боротьбі з
епідеміями 67
Горновський Антоній, нотаріус 217
Городецький Адольф, нотаріус 221
Горохівська залізнична станція 203
Горохівська повітова команда державної поліції
171, 200, 250
Горохівська повітова «Просвіта» 290
Горохівське міське управління 203
Горохівське повітове земельне управління 203,
277, 278
Горохівське повітове староство 171, 203, 250,
277
Горохівське повітове третейське управління 208
Горохівський відділ Волинського товариства
опіки над єврейськими сиротами 203
Горохівський гродський суд 172
Горохівський гурток Приятелів харцерства 287,
288
Горохівський загін харцерів 287
Горохівський мировий суд 176
Горохівський повітовий комунальний союз 203
Горохівський повітовий сеймик 110
Горохівський повітовий суд 311
Горохівський повітовий український
кооперативний банк з обмеженою
відповідальністю 306
Горохівський постерунок державної поліції 296
Госпіталі 186
Господарсько-споживчий кооператив
«Хлібороб» з обмеженою відповідальністю
311
Готелі 54, 62, 188
Грибовицький постерунок державної поліції
286
Гродські суди 182, 205
Громадські комітети зимової допомоги
безробітним 62, 291
Громадські ради 61
Громадські суди 120
Гулевич Кароль, нотаріус 215
Гуртки 36, 58, 59, 99, 107, 142, 143, 145-147, 161,
177, 252
Гуртки ОЗН 288
Гуртки Союзу військових осадників 308
Гуртки Союзу офіцерів запасу 212, 289
Гуртки Союзу резервістів 38, 39, 290
Гуртки товариства «Сільський господар» 39

Датинський постерунок державної поліції 298
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Деканати 41, 269
Демочані Дмитро Миколайович, нотаріус 156
Департамент окладних зборів 281
Державна друкарня в м. Луцьку 59
Державна Дума 224, 266
Державна комунікаційна рада 136
Державна ощадна каса № 248 при ВолодимирВолинському повітовому казначействі 264
Державна пенсійна установа 127
Державна поліція 28, 29, 31, 58, 105, 106, 141,
142, 193, 201, 211
Державна цивільна служба 109
Державний банк 223, 228, 300
Державний геологічний інститут 57
Державний дорожній фонд 130, 131, 137
Державний епідемічний шпиталь № 2 67
Державний земельний банк 40, 63, 78, 89, 103,
111, 125, 134, 139, 140, 187, 235, 236
Державний контроль 223
Державні установи 59, 62-64, 105, 107, 117, 120,
121, 124, 128, 132, 137, 138, 141, 144, 147, 163,
185, 186, 188, 213, 299
Дземідко Юзеф, нотаріус 220
Директорія Української Народної Республіки 31,
151
Дирекція державної спиртової монополії 46, 234
Дирекція крайового господарського товариства
«Сільський господар» у м.Львові 39
Дирекція польської лотерейної монополії 229, 230
Дирекція польської соляної монополії 158
Дирекція польської тютюнової монополії 65,
66
Дитячий будинок в м. Ковелі 202
Дитячий садок в м. Луцьку 210
Дитячі будинки 114
Дитячі садки 66
Дільничні виборчі комісії 31, 65, 150, 151, 251, 255
«Дністер» (товариство) 195
Дорогуський лісопильний завод 73, 76
Доросинівський постерунок державної поліції
183, 184
Дрогон Юзеф, нотаріус 241
Друкарні 51, 55, 57, 109, 111, 143, 145, 155, 176,
188, 232
Друкарня «Промик» 61
Дубенська повітова команда державної поліції
175
Дубенське повітове дорожнє управління 130
Дубенське повітове земельне управління 235
Дубенське повітове староство 106, 110, 175
Дубенський повітовий комунальний союз 106
Дубенський повітовий сеймик 121
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Духовна семінарія у м. Володимирі 141

Електростанції 32, 62, 115, 137, 187, 188

Електростанція в м. Ковелі 133
Еміграційний синдикат 59, 110, 136, 144, 275

Єврейська гміна в м. Любомлі 128
Єврейська робітнича партія 103
Єврейське народне училище 32
Єврейські релігійні гміни 56-59, 61, 109, 110, 128,
133, 143-145, 147, 148, 242
Єврейські гмінні управління 56, 57, 59, 61, 144,
242
Єврейські громадські Ради 31
Єврейські товариства 31, 249
Єпархіальний біскупський суд 41
Житомирська поштово-телеграфна контора

304
Житомирський губернський комітет по відбудові
Мстиславового храму 263
Жизновський Іполит, нотаріус 218
Жонжевський Іґнацій, нотаріус 216

Заболоттівський лісопильний завод 86

Заболотцівський постерунок державної поліції
250
Заводи 46, 61, 115, 263, 302
Загальний заклад взаємного страхування 213,
214, 252
Загальноєврейська партія праці 103, 198
Загальнонаціональна виставка в Познані 197, 213
Загони легкої кавалерії 141
Загурський Юзеф, адвокат 31
«Закордот» (структурний підрозділ ЦК КП(б)У)
182, 184, 282
Залізниця в містечку Ківерці 231
Залізнична школа в містечку Ківерці 51
Залізничні станції 77, 129
Звиняченський постерунок державної поліції
295
Здолбунівське староство 138
Земельні палати 239
Земельні управління 112
Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт,
нотаріус 216, 242
Земська бібліотека в м. Ковелі 280
Зерносховища 239
ЗУНРО 176, 183, 185, 196

Іваничівський постерунок державної поліції
211

Івано-Богословська церква села Борохів Луцького
повіту 48
Іздебський Владислав, нотаріус 159
Іліньський Чеслав, нотаріус 219
Інвалідний адміністративний суд 135
Інспектор народних училищ Київського
навчального округу 32, 281
Інспекції 84, 120, 139

Казначейства 153, 223, 228
Камінь-Коширська гмінна рада 268
Камінь-Коширська повітова команда
державної поліції 253, 254, 283
Камінь-Коширська повітова команда Союзу
резервістів 254
Камінь-Коширська повітова комунальна
ощадна каса 268
Камінь-Коширське гмінне управління 267
Камінь-Коширське повітове земельне
управління 255, 259
Камінь-Коширське повітове староство 253-255
Камінь-Коширське повітове третейське
управління 207
Камінь-Коширське фінансове управління 260
Камінь-Коширський гродський суд 271
Камінь-Коширський комісар фінансового
контролю 233
Камінь-Коширський повітовий комунальний
союз 268
Камінь-Коширський повітовий сеймик 268
Кам’яно-Коширське поштово-телеграфне
відділення 311
Кам’яно-Коширський деканат 270
Канторати 244
Капітул ордену Св. Василія Великого в м.Почаєві
269
Каплиці 64, 269
Карпилівське лісництво 68
Каса взаємодопомоги поліцейських 29, 30, 180,
182-184, 195, 198, 199, 211, 246
Каса Камінь-Коширського фінансового
управління 260
Каса соціального страхування 42, 168
Каси 45, 186, 187, 223, 228
Каси взаємодопомоги 114, 150, 241, 293
Каси надлісництв 78, 80, 82, 86, 89, 95, 97
Каси Стефчика 166, 167, 184, 230, 253, 273
Кашовська міщанська управа 212
Кашовський постерунок державної поліції 249
Келецька воєводська рада 132
Келецька земельна палата 134
Київська комісаріатська комісія 309

Київська контрольна палата 223
Київська митрополія 269
Київська судова палата 151
Київський військовий, Подільський і Волинський
генерал-губернатор 218, 262, 264, 299, 301
Киселинський постерунок державної поліції
250
Ківерцівське лісництво 70
Ківерцівський залізничний постерунок
державної поліції 231
Ківерцівський лісопильний завод 68, 71
Ківерцівський постерунок державної поліції
180, 181
Кінотеатр в м. Луцьку 116, 188
Кінотеатри 118, 132, 137, 145, 164, 191, 232
Кірхи 244
Кладовища 32, 41, 64, 82, 113, 130, 243, 255
Клеванський лісопильний завод 75
Клуби 30, 58, 59, 143, 173, 201
Клуб поліцейських 29
Клуб «Юнак» 204
Княже-Фусівський постерунок державної
поліції 179
Ковельська державна ощадкаса № 251 303, 304
Ковельська державна ощадкаса при казначействі
228
Ковельська конвойна команда 230
Ковельська міська дума 248, 249
Ковельська міська управа 225, 265, 266, 305
Ковельська повітова землевпорядна комісія
228, 229
Ковельська повітова земська управа 224, 280
Ковельська повітова команда державної поліції
170, 171, 245-247, 249, 250, 284, 298
Ковельська повітова команда поповнення
армії 267
Ковельська повітова комісія у справах про
вибори в Державну Думу І скликання 265
Ковельська повітова комісія у справах про
вибори в Державну Думу ІІ скликання 265,
266
Ковельська повітова комісія у справах про
вибори в Державну Думу ІІІ скликання 266
Ковельська повітова організація «Табору
національного єднання» (ОЗН) 295
Ковельська повітова «Просвіта» 271, 272
Ковельська повітова управа 266
Ковельська поштово-телеграфна контора 294,
303
Ковельська тюрма 205, 240, 241, 263, 293, 299
Ковельське відділення Головного надзвичайного
комісаріату по боротьбі з епідеміями 67
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Ковельське відділення Російського торговопромислового банку 275
Ковельське городниче правління 307
Ковельське духовне правління 262
Ковельське залізничне поштове відділення ІІІ
відділу перевезення пошти по залізницях
294
Ковельське міське управління 124
Ковельське надлісництво 76
Ковельське окружне управління державного
майна 274, 280
Ковельське повітове земельне управління 278
Ковельське повітове земське зібрання 280
Ковельське повітове казначейство 228, 262,
294, 304
Ковельське повітове по військовій повинності
присутствіє 213, 224, 225, 230
Ковельське повітове поліцейське управління
298
Ковельське повітове староство 108, 123, 128,
171, 202, 245-247, 262
Ковельське тимчасове рекрутське присутствіє
263
Ковельське фінансове управління акцизів і
державних монополій 163
Ковельський деканат 208
Ковельський залізничний постерунок
державної поліції 246
Ковельський земський суд 299, 300
Ковельський з’їзд міських виборців 265
Ковельський комісаріат 171
Ковельський міський магістрат 218, 262, 263
Ковельський нижній земський суд 291
Ковельський підкоморський суд 305
Ковельський повітовий акцизний наглядач 302
Ковельський повітовий військовий начальник
230, 306
Ковельський повітовий земський суд 262
Ковельський повітовий комітет допомоги
офірам повені 297
Ковельський повітовий комунальний союз
106, 202, 271
Ковельський повітовий предводитель
дворянства 223, 262, 299
Ковельський повітовий розпорядчий комітет 305
Ковельський повітовий сеймик 202
Ковельський повітовий союз самоврядування 124,
202
Ковельський повітовий справник 225
Ковельський повітовий стряпчий 263, 299
Ковельський повітовий суд 262, 263, 299
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Ковельський повітовий шкільний інспекторат
258
Ковельський сирітський суд 304
Ковельський словесний суд 304
Ковельський шкільний інспектор 272
Ковельсько–Володимир-Волинське повітове
по чиншових справах присутствіє 230
Ковельсько–Володимир-Волинський з’їзд
мирових посередників 204, 281
Колківське гмінне управління 60, 156
Колківський постерунок державної поліції 282
Команда Варшавського округу Стрілецького
союзу 172
Команда Волинського округу Союзу польських
харцерів 170
Команда Волинського підокругу Союзу резервістів
289, 290
Команда Волинської хорунгви харцерів 170, 287,
288
Команда Горохівського загону харцерів 287
Команда жіночої хорунгви Луцького відділу Союзу
польських харцерів 170
Команда Ковельського повіту Стрілецького союзу
247, 287
Команда Луцького загону харцерів 170, 288
Команда Луцького загону харцерок 170
Команда Луцького повіту Стрілецького союзу
284, 285
Команда підокругу «Волинь» Стрілецького союзу
172, 173, 284
Команда підокругу «Волинь» Федерації польських
союзів захисників вітчизни 212, 289
Команда чоловічої хорунгви Луцького відділу
Союзу польських харцерів 170
Командуючий Люблінською армією 230
Комісаріат земель Волині і Подільського фронту
205
Комісаріати держполіції 201
Комітет Волинської виставки 213
Комітет «Гомелес» 179, 196
Комітет дії 58
Комітет допомоги полоненим 62
Комітет допомоги українським студентам 103
Комітет експлуатації залізниць 136
Комітети 60, 61, 71
Комітети допомоги безробітним 59, 108, 291
Комітети протиповітряної та протихімічної
оборони 57
Комітет фонду праці Луцького повіту 60
Комунальні ощадні каси 40, 108, 109, 111, 117,
118, 124, 132, 133, 138, 186
Конгрес трудового народу України 31

Консисторії 147, 269
Консульства 57, 105
Консульство в м. Львові 148, 232
Кооператив «Єдність» з обмеженою
відповідальністю 167
Кооператив «Землероб» 282
Кооператив з необмеженою відповідальністю
«Кредит Луцьк» 165, 192
Кооперативи 39, 50, 51, 54, 57, 59, 62, 104, 117,
128, 138, 145, 146, 148, 151, 156, 171, 176,
183, 196, 197, 209, 211, 253, 258, 259
Кооперативне банкове товариство (кооператив
з обмеженою відповідальністю) 167, 168
Кооперативний банк землевласників Волині 192
Кооперативний господарський банк в м.Луцьку
169
Кооперативний ремісничий банк з обмеженою
відповідальністю 164
Кооператив «Об’єднання» 282
Копачівська школа 278
Коритницький костьол 207
Коритницький постерунок державної поліції
296
Корпус прикордонної охорони 82, 142-144, 146,
147
Корчми 248
Костопольське надлісництво 78
Костопольське повітове земельне управління
279
Костопольський лісопильний завод 78, 95
Костопольський повітовий сеймик 117, 137
Костьол в містечку Радзивілові 155
Костьол в м. Луцьку 270
Костьоли 38, 48, 49, 51, 59, 81, 110, 112, 123,
132, 137, 143, 144, 147, 155, 171, 183, 193, 207,
245, 269, 270
Костьол міста Липовець Київської губернії 270
Костьол Олицької колегіати 248
Костьол Св. Варвари в Кракові 247
КПЗБ 103, 176-178, 180, 182, 185, 195-199, 201,
231, 282
КПЗУ 103, 142-144, 146, 147, 171, 175-185, 195201, 211, 215, 231, 232, 245-247, 249, 250,
282-284, 296, 298, 311
КПП 103, 175-178, 180-183, 185, 196, 197, 199,
201, 211, 245
Крайове господарське товариство «Сільський
господар» у м. Львові 39, 153, 282
Крайовий селянський комітет 231
Крамниці 312
Красновольський постерунок державної
поліції 198

Кредитний кооператив з обмеженою
відповідальністю «Стир» 165
Кременецьке лісництво 71, 74
Кременецьке повітове староство 148, 154
Кременецьке повітове третейське управління 175
Кременецький монастир 269
Крупорушки 56
КСМЗУ 103, 143, 171, 175, 177, 178, 182, 185,
195-197, 246, 250
Кузні 54, 62, 72, 193
Куліковський Оскар, нотаріус 217
Кураторіум Волинського шкільного округу 3437, 66, 106, 120, 157, 160-162, 292, 293
Кураторіум Луцького шкільного округу 35-37,
66, 145, 244, 292, 293

Лаврівська філія Луцької повітової «Просвіти»

291
Лаврівський постерунок державної поліції 176,
177
Лазні 113, 136, 150, 274
Легіон колишніх учасників народних повстань 57
Леліковський постерунок державної поліції 253
Литовська греко-уніатська духовна консисторія
49
Ліга протиповітряної оборони держави 195
Ліга протиповітряної та протихімічної оборони
186
Лікарні 32, 54, 62, 63, 110, 111, 113, 116, 119,
125, 132, 136, 137, 140, 156, 190, 312
Лікарня в м. Ковелі 113
Ліквідаційна комісія бувшого товариства
«Луцька повітова «Просвіта» на Волині» 222
Ліквідаційна комісія Цивільного управління
земель Волині і Подільського фронту 155,
156, 294
Ліквідаційний комітет бувшого товариства
«Луцька повітова «Просвіта» 153
Лікувальні заклади, установи 63, 82, 113, 140,
187, 190
Лімановський Тадеуш, нотаріус 219
Лісництва 67-84, 87, 93, 95, 96, 98, 99, 180
Лісопильний завод в с. Гута Бистрицька 70
Лісопильні заводи, лісопилки 68, 69, 71, 73, 75, 77,
78, 80-83, 85, 86, 88-100, 137, 203, 214
Ліцеї 293
Лодзинська воєводська рада 123
Лодзинська промислово-торгова палата 42
Локачинський гродський суд 307
«Луг» (спортивна молодіжна організація) 195
Луцька двокласна приватна школа 312
Луцька державна гімназія ім. Т. Костюшка 160

345

Луцька державна жіноча початкова українська
школа 36
Луцька дільнична виборча комісія 31
Луцька євангелічно-аугсбурзька парафія 244
Луцька єврейська гімназія ім. Мойсея Глікліха
37, 192, 242
Луцька єврейська громада 169
Луцька єврейська лікарня 192, 239, 242
Луцька єврейська приватна змішана початкова
школа ім. Шолома Алейхема 37, 38
Луцька єврейська релігійна гміна 38, 57, 188,
242
Луцька жіноча гімназія А.М. Коленко 157, 159,
160
Луцька земська лікарня 103, 166
Луцька земська управа 32
Луцька комунальна ощадна каса 40, 186
Луцька кооперативна позичково-ощадна
каса ремісників християн (з обмеженою
відповідальністю) 167
Луцька курія-біскупія 41, 112
Луцька міська громадська рада 31
Луцька міська дума 31, 32
Луцька міська інфекційна лікарня 190
Луцька міська команда Союзу резервістів 286
Луцька міська міліція 32
Луцька міська пожежна команда 32
Луцька міська рада 60, 117, 137, 138, 148, 185189, 193, 194, 311
Луцька міська тюрма 63, 104, 145, 146, 148-150,
155, 156, 308
Луцька міська управа 31, 32
Луцька народна рада 51
Луцька повітова землевпорядна комісія 222
Луцька повітова земська управа 166
Луцька повітова команда 300
Луцька повітова команда державної поліції 49,
51, 53, 55, 57-59, 61, 103, 104, 173-185, 195199, 201, 231, 232, 253, 282, 296
Луцька повітова команда Союзу резервістів 290
Луцька повітова комісія з наділення землею 235,
276
Луцька повітова комунальна ощадна каса 167,
192
Луцька повітова лікарня 62, 102, 190
Луцька повітова ліквідаційна комісія 156
Луцька повітова міліція 32
Луцька повітова організація «Табору
національного єднання» (ОЗН) 288
Луцька повітова оціночна комісія 210
Луцька повітова «Просвіта» на Волині 152, 153,
156, 291
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Луцька повітова рада 51, 60, 252
Луцька поліцейська бібліотека 195
Луцька приватна змішана початкова
українська школа 36
Луцька приватна змішана українська гімназія
товариства ім. Лесі Українки 162
Луцька приватна семикласна перша українська
школа 36
Луцька приватна семирічна школа з німецькою
мовою викладання 244
Луцька приватна українська гімназія
товариства ім. Лесі Українки 162, 204
Луцька приватна учительська семінарія ім.
Г.Коллонтая 161
Луцька приватна чоловіча українська гімназія
162
Луцька прогімназія А.М. Коленко 159
Луцька професійна школа перепідготовки 34,
35
Луцька російська гімназія Луцького відділу
Російського благодійного товариства в
Польщі 157, 161, 204
Луцька семикласна жіноча школа № 7 ім.
Марії Конопницької 36
Луцька семикласна українська школа № 4 36
Луцька семикласна школа № 2 ім. Станіслава
Яховича 35
Луцька семикласна школа № 3 35
Луцька семикласна школа № 5 227
Луцька семикласна школа № 6 37
Луцька семикласна школа № 8 226
Луцька торгова гімназія 34
Луцька українська гімназія 109, 204, 311
Луцька уніатська генеральна духовна
консисторія 268-270
Луцька уніатська єпархія 269
Луцька чеська приватна початкова школа 37
Луцька чоловіча гімназія 32, 33
Луцька чотирикласна чоловіча гімназія 33
Луцька шестикласна прогімназія 33
Луцька шестикласна російська школа 312
Луцьке 1-е міське початкове училище 173
Луцьке відділення державного земельного
банку 40
Луцьке відділення Польського банку 168, 192
Луцьке відділення польського телеграфного
агентства 209
Луцьке війтівство 247
Луцьке духовне правління 265
Луцьке лікарське товариство 181, 183-185
Луцьке міське управління Союзу резервістів
286, 289

Луцьке повітове дворянське училище 245
Луцьке повітове дорожнє управління 136, 252,
253
Луцьке повітове земельне управління 276
Луцьке повітове казначейство 261
Луцьке повітове поліцейське управління 298
Луцьке повітове по чиншових справах
присутствіє 254
Луцьке повітове рекрутське присутствіє 225
Луцьке повітове староство 38, 39, 49-56, 58-61,
63-65, 76, 81, 92, 99, 104, 120, 123, 128, 148,
153, 155, 156, 158, 175-179, 181-185, 189, 191199, 201, 209, 231, 232, 242, 243, 282, 288
Луцьке повітове третейське управління 175
Луцьке повітове тюремне відділення 300
Луцьке повітове управління Союзу резервістів
286, 289
Луцьке повітове фінансове управління 297
Луцьке православне Хрестовоздвиженське
братство 32, 192, 209, 210
Луцьке приватне жіноче училище 2-го розряду
А.М. Коленко 159
Луцьке товариство взаємного кредиту
(кооператив з обмеженою відповідальністю) 169
Луцьке товариство ім. Лесі Українки 162, 192,
204, 205
Луцьке фінансове управління акцизів і
державних монополій 46, 158
Луцький бетонний завод 192
Луцький відділ еміграційного синдикату 275
Луцький відділ Російського благодійного
товариства в Польщі 157, 162
Луцький відділ Союзу польських легіонерів 289
Луцький відділ Союзу польських харцерів 169
Луцький відділ товариства польських купців 187
Луцький відділ Центральної каси
сільськогосподарських товариств 166, 167,
229
Луцький військовий спортивний клуб 286
Луцький гродський суд 164, 167, 202
Луцький гурток Приятелів харцерства 288, 289
Луцький гурток Союзу державних службовців
Польщі 57
Луцький гурток Союзу офіцерів запасу 212, 289
Луцький гурток товариства «Управлінська
сім’я» 39
Луцький дільничний виборчий комітет № 4
292
Луцький загін російських бойскаутів
ім.Святого Георгія Побідоносця 279
Луцький загін харцерів 170

Луцький залізничний постерунок державної
поліції 201
Луцький земський суд 301
Луцький з’їзд мирових суддів Луцького судовомирового округу 165, 243
Луцький комунальний союз 118, 193
Луцький міський громадський комітет зимової
допомоги безробітним 62-63, 190, 294
Луцький міський комісаріат державної поліції
56, 103, 104, 194, 231, 232
Луцький міський комітет фізичного виховання
і військової підготовки 172, 185, 186, 192,
194
Луцький міський магістрат 301
Луцький міський сирітський суд 32
Луцький міський театр ім. Ю. Словацького 186
Луцький нижній земський суд 295
Луцький нотаріальний архів 233, 241
Луцький окружний суд 28, 32, 45, 49, 64, 150,
151, 177, 182, 187, 189, 192-194, 205-207, 214,
232, 233, 238, 240, 241, 256, 257
Луцький підкоморський суд 305
Луцький повітовий акцизний наглядач 308
Луцький повітовий відділ Союзу військових
осадників 308
Луцький повітовий громадський комітет зимової
допомоги безробітним 291
Луцький повітовий гурток Союзу воєнних
інвалідів Польщі 39
Луцький повітовий земський суд 261
Луцький повітовий комісаріат Цивільного
управління східних земель 298
Луцький повітовий комітет військової
підготовки і фізичного виховання 53
Луцький повітовий комітет допомоги офірам
повені 60
Луцький повітовий комунальний союз 51, 108,
192, 253
Луцький повітовий місіонерський комітет 174
Луцький повітовий предводитель дворянства
226
Луцький повітовий сеймик 51, 59, 192, 252, 253
Луцький повітовий союз самоврядування 60, 124,
253
Луцький повітовий стряпчий 299
Луцький повітовий суд 261, 262, 300
Луцький повітовий тюремний комітет 308
Луцький прикордонний земельний комісар 297
Луцький римсько-католицький деканат 38
Луцький секретаріат Українського
посольського клубу 279
Луцький словесний суд 304
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Луцький спортивний клуб «Стрілець» 173
Луцький філіал крайового господарського
товариства «Сільський господар» 39
Луцький шкільний інспекторат (інспектор) 3538, 63, 64, 66, 133, 244, 252
Луцько-Дубенське повітове по чиншових
справах присутствіє 227
Луцько-Дубенський з’їзд мирових
посередників 174
Луцько-Ковельський деканат 244
Львівська окружна дирекція державних залізниць
55, 106
Львівське окружне управління Союзу офіцерів
запасу 212
Львівський крайовий споживчий союз «Народна
торгівля» 154
Львівський міський суд 154
Любешівське гмінне управління 233
Любешівське надлісництво 270
Любешівський окружний молочний
кооператив «Деревок» з відповідальністю
паями 268
Любитівський гмінний комітет допомоги офірам
повені 297
Любитівський постерунок державної поліції
284
Люблінська воєводська рада 127
Люблінська дирекція пошт і телеграфів 65
Люблінська окружна команда Федерації
польських союзів захисників вітчизни 212
Люблінська торгово-промислова палата 42, 111,
117, 131
Люблінське воєводське управління 103
Люблінський апеляційний суд 205
Любомльська повітова команда державної
поліції 246
Любомльське гмінне управління 203
Любомльське надлісництво 78, 271
Любомльське повітове земельне управління
278
Любомльське повітове староство 110, 203
Любомльський костьол 269
Любомльський повітовий відділ 203
Любомльський повітовий комунальний союз 139
Любомльський повітовий сеймик 203
Любомльський повітовий союз самоврядування
203

Магазини 54, 113, 115, 145, 182, 188, 203, 252,

274
Магазин містечка Несухоїжі 302
Магістрат в містечку Колки 60
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Магістрати 44, 49, 51, 107-111, 114, 117, 118,
121, 124, 127, 131, 138, 214, 252
Магістрат м. Ковеля 107, 119
Магістрат м. Корця 105
Магістрат м. Кременця 111
Магістрат м. Луцька 35, 36, 50, 53, 54, 62, 63, 65,
106-109, 116, 117, 120, 121, 138, 155, 185-194,
205, 232
Магістрат м. Любомля 106, 107
Магістрат м. Олики 105
Магістрат м. Ровно 105-107, 113, 116, 119-121,
127
Магістрат містечка Рожище 292
Майстерні 53, 54, 115, 194, 253, 266, 267
Маковичівський постерунок державної поліції
295
Малановський Вацлав, нотаріус 217
Малоседлищенська єврейська община 259
Маневицьке гмінне управління 247
Маневицький постерунок державної поліції
247
Мартинович Едмунд, нотаріус 220
Маслоробні, маслозаводи 32, 56, 62, 122
Мацеївський постерунок державної поліції 249
Маціовський римсько-католицький парафіяльний
костьол 280
Медичні (лікувальні) пункти 136, 166
Межирицький монастир 248
Мельницька міщанська управа 224
Мельницьке міщанське товариство 224
Мельницький постерунок державної поліції
245, 246
Метеорологічна станція в містечку Ківерці 75
Милецьке духовне училище 309, 310
Милецький монастир 209
Мировий посередник 1-ої дільниці ВолодимирВолинського повіту 281
Мировий суд 4-го округу Кременецького повіту
207
Мировий суддя 1-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 255
Мировий суддя 1-ої дільниці Луцького судовомирового округу 33
Мировий суддя 2-ої дільниці Луцького судовомирового округу 34
Мировий суддя 3-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 255
Мировий суддя 3-ої дільниці Луцького судовомирового округу 153
Мировий суддя 4-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 256

Мировий суддя 4-ої дільниці Луцького судовомирового округу 159
Мировий суддя 5-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 256
Мировий суддя 6-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 256
Мировий суддя 6-ої дільниці Луцького судовомирового округу 163
Мировий суддя 7-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 256
Мировий суддя 7-ої дільниці Луцького судовомирового округу 165
Мировий суддя 8-ої дільниці ВолодимирВолинського судово-мирового округу 257
Мировий суддя 9-ої дільниці Луцького судовомирового округу 164
Мировий суддя 11-ої дільниці Луцького
судово-мирового округу 226
Мировий суддя 14-ої дільниці Луцького
судово-мирового округу 259
Мировий суддя 5-го округу Пінського повіту
271
Мирові посередники 227, 230
Мирові суди 34, 79, 176, 181, 205, 206, 241
Міжкомунальні союзи 185
Міжміністерська комісія по розподілу майна 235
Міжміністерська комісія у справах військового
осадництва 276, 277
Міністерство військових справ 53, 109, 135, 141,
148, 185, 192, 252
Міністерство віросповідань 310
Міністерство віросповідань і освіти 36, 37, 66,
106, 123, 138, 141-143, 145, 147, 160-162, 244,
252, 292
Міністерство внутрішніх справ 27-29, 46, 49-54,
56-58, 60-63, 65, 88, 103, 105-111, 113-124,
127, 129-133, 135-148, 173, 175, 177-182, 184,
185, 188, 190-192, 194-196, 201, 211, 214, 252,
253, 257, 266, 281, 289, 300
Міністерство громадських робіт 55, 60, 64, 72,
105, 106, 111, 112, 115, 123, 126, 140, 191
Міністерство громадського здоров’я 54, 63, 113,
114, 154
Міністерство громадської опіки 63, 122, 124,
125, 135, 136
Міністерство державного майна 274
Міністерство закордонних справ 50, 58, 109, 205
Міністерство залізничних шляхів 75
Міністерство земельних реформ 75, 78, 112,
114, 139, 234-238, 276, 277
Міністерство землеробства 67, 78-89, 91, 108,
112, 270

Міністерство землеробства і державних маєтків
67-78, 89, 112, 185, 236
Міністерство землеробства і земельних реформ
52, 56, 61, 63, 64, 67, 69, 73, 74, 81, 89-100,
122, 125, 128, 130, 134, 139, 140, 234-236, 239,
276
Міністерство комунікацій 78, 123, 126, 127, 129,
130, 136, 139, 187, 239, 252
Міністерство культів УНР 310
Міністерство народної освіти 32, 33
Міністерство пошт і телеграфів 185
Міністерство праці 32
Міністерство праці і громадської опіки 54, 111,
114, 119, 122, 139, 140, 154, 185, 190
Міністерство промисловості і торгівлі 120, 185,
239
Міністерство судових справ УНР 151, 159
Міністерство фінансів 29, 41-47, 53, 64, 67, 74,
77, 80, 82, 102, 115, 121, 123, 127, 148, 158,
160, 163, 185, 188, 189, 207, 223, 234, 239,
257, 259, 277, 292, 306
Міністерство юстиції 32, 34, 84, 123, 147, 149151, 153, 159, 165, 205-207, 240, 258, 261-263,
299, 300
Міська рада м. Олики 175
Міське управління м. Володимира 127, 138
Міське управління м. Ковеля 133
Міське управління м. Луцька 60, 126, 185, 187,
192
Міські громадсько-господарські комітети 108,
111
Міські присутствія 32
Міські ради 108, 109, 117, 124, 132, 144, 147
Міські управління 107, 124, 128, 132, 133, 135,
136, 138, 140
Млини 54, 55, 62, 72-74, 78, 86, 111, 115, 116,
137, 141, 188, 195, 203
МОДР 177, 196, 211
Молитовні доми 57, 137, 143, 244
Молодонімецька партія 176, 178, 211, 244, 245
Молочарні 61, 62, 122, 230, 253
Монастир бригіток в м. Луцьку 270
Монастирі 142, 145, 155, 269
Монастир с. Низкиничі Володимирського повіту
209
Московський архів Міністерства юстиції 300
Музеї 133

Навчальні заклади , 33, 64, 137, 145, 187, 248,
293
Надлісництва 68, 70-72, 74-102, 155, 270
Народна бібліотека у Варшаві 57
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Народні доми 136
Начальник Ковельської тюрми 293
Незалежна селянська партія 175-177, 180, 182185, 195-197, 199
Несвіцький постерунок державної поліції 196,
197
Несухоїженський постерунок державної
поліції 284
Несухоїженська міщанська управа 224
Ниво-Губинський постерунок державної
поліції 194, 195
Німецька кірха 243, 244
Німецька народна рада на Волині 244
Німецьке культурно-освітнє товариство
«Фрогзін» у Львові 244
Німецьке посольство 244
Німецький спортивний клуб «Крафт» в Луцьку
244
Німецько-польське товариство в Берліні 246, 284
Новогрудська воєводська рада 107
Нотаріальні контори 186, 299
НРСП 103

Об’єднання 28, 142, 143, 145, 146, 174, 180
Однокласна церковно-парафіяльна школа
с.Подгородно Володимир-Волинського повіту
207
ОЗН 178, 288, 295
Озютичівський постерунок державної поліції
199, 200
Окружне товариство «Просвіта» в Луцьку 223
Окружні виборчі комісії 65, 141, 145
Окружні дирекції громадських робіт 109
Окружні земельні управління 236
Окружні команди держполіції 29
Окружні управи ВУО 209
Окружні фінансові палати 42
Олицька колегіата 247
Олицька міська ратуша 301, 302
Олицька парафія 248
Олицька синагога 247, 248
Олицький залізничний постерунок державної
поліції 231
Олицький постерунок державної поліції 175,
176
Опалинське лісництво 74
Опікунські заклади, установи 54, 113-115, 118,
119, 123, 125, 126, 129, 133, 135, 136, 140,
143, 243
Організації 28, 50, 51, 57-59, 61, 66, 103, 104,
111, 113, 114, 121, 129, 135, 136, 142-148, 161,
166, 167, 170, 171, 174-177, 180-183, 185, 188,
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195, 197, 199, 201, 204, 210, 211, 239, 245,
280, 298
Організація «Представництво німців на Волині»
244
Острозька повітова команда держполіції 30
Острозька тюрма 155
Острозький Преображенський монастир 248
Острозький притулок 113
ОУН 103, 142, 143, 147, 148, 171, 176-180, 182,
183, 196, 198-201, 211, 231, 232, 245-247, 249,
250, 282, 284, 298
Офіцерський житловий кооператив 192
Ощадна каса № 4 Ратнівського поштовотелеграфного відділення 304
Ощадна каса № 13 Буцинського поштового
відділення 303
Ощадні каси 223, 228

Палестинське еміграційне товариство 127, 171
Паридубська сільська громада 274
Паридубський фільварок 275
Партизанські загони 142, 146
Партії 28, 57-59, 104, 142-148, 170, 171, 174,
175, 177, 180-183, 185, 195, 199, 201
Пекарні 32, 53, 54, 61-63, 111, 115, 137, 141, 190,
193
Перукарні 188, 193
Пивоварні 63
Піддубцівський постерунок державної поліції
197, 198
Підприємства 28, 29, 32, 42-47, 50, 51, 53, 54,
59, 61, 62, 68, 80, 84, 86, 92, 93, 100, 102, 104,
107, 109-111, 114-116, 118, 124, 131, 133, 135,
141, 145, 148, 176-178, 180, 181, 184, 187-189,
193-195, 197, 206, 232, 266, 267, 281
Підприємства 1-ої податкової дільниці Луцького
повіту 308
Пілганівська філія Луцької повітової «Просвіти»
290
Пінська тюрма 205
Пінське фінансове управління акцизів і
державних монополій 234
«Пласт» (спортивна молодіжна організація) 103,
175, 177, 182-185, 195-197, 231
«Поалей-Ціон» (Єврейська соціал-демократична
робітнича партія) 178
Повітова інспекція 120
Повітовий відділ Камінь-Коширського сеймику
255
Повітовий відділ Костопольського сеймику 105,
138

Повітовий відділ Луцького сеймику 122, 190,
201, 252, 253
Повітовий відділ Ровенського сеймику 105
Повітові бюро відбудови 306
Повітові бюро у фінансово-земельних справах 122
Повітові відділи сеймиків 84, 107-114, 117, 119,
121, 124-126, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 138,
140
Повітові дорожні управління 62, 116, 120, 123,
126, 130, 132, 137
Повітові земельні комісії з наділення землею 139,
237, 238, 276
Повітові земельні управління 87, 235-238, 276
Повітові інспекторати Загального закладу
взаємного страхування 214
Повітові інспекторати фінансового контролю
42, 45
Повітові команди державної поліції 27-30, 59,
103, 142, 143, 145-147, 156, 201, 205, 215
Повітові команди Стрілецького союзу 173
Повітові комітети з розподілу землі 122, 236,
237
Повітові комітети сприяння Волинській
виставці 213
Повітові комунальні союзи 44, 105-109, 111, 113,
114, 116-118, 120, 121, 133, 138, 188, 239
Повітові поліцейські управління 213
Повітові предводителі дворянства 309
Повітові ради громадської опіки 111
Повітові ради 128, 132, 136
Повітові сеймики 52, 106-109, 111, 113, 114,
116-118, 121, 138, 144, 145, 148
Повітові союзи самоврядування 120, 121, 123,
124, 127, 128, 130-133, 138
Повітові староства 29, 49-51, 57, 58, 61, 93, 98,
105-144, 146-148, 151, 154, 155, 175, 179, 187,
190, 201, 215
Повітові управління Польського союзу
спортивного стрілецтва 173
Повітові управління Союзу резервістів 39, 286
Повітові управління Федерації польських союзів
захисників вітчизни 212
Повноважне представництво СРСР в Польщі
148, 232
Податний інспектор Ковельського повіту 224
Позичково-ощадні каси 281
Поліська воєводська команда держполіції 215,
253
Поліське воєводське бюро у фінансово-земельних
справах 208
Поліське воєводське управління 81, 215, 253
Політична поліція 30, 103, 104

Поліцейський дім здоров’я 27, 29, 30, 196
Поліцейські дільниці 232
Поліцейські управління 299
Поліція 28, 53, 57, 59, 163, 258, 299
Полонківська гмінна рада 182
Полонківський постерунок державної поліції
181, 182
Полоньський Зиґмунт, нотаріус 221
Польська дирекція взаємного страхування 213,
214
Польське туристично-краєзнавче товариство
126
Польський банк 168
Польський союз спортивного стрілецтва 173
Польський театр в м. Луцьку 188
Польський театр ім. Ю. Словацького в м.Луцьку
164
Польсько-українське політичне товариство
«Об’єднання» 57
Попечитель Київського навчального округу 33,
159
Порицький костьол 207
Посольство СРСР 144
Постерунки державної поліції 27-30, 50, 51, 58,
59, 79, 103, 104, 142, 147, 148, 152, 171, 175177, 179-183, 185, 195, 198-201, 211, 215, 231,
246, 250, 253, 282-284
Постерунок держполіції с. Пнівно 290
Початкова школа № 4 м. Луцька 190
Пошти 154, 176, 280
Поштові відділення 29, 58, 104, 110, 118, 228, 303
Поштові контори 228
Поштові пункти 137
Поштово-телеграфні відділення 228, 303
Поштово-телеграфні контори 228
Поштово-телеграфні пункти 124
Поштово-телеграфні установи 155
ППС 103, 175, 177, 179, 182, 183, 185, 195, 196,
198, 199, 201, 232
ППС-лівиця 231, 282
Правительствуючий сенат 151, 260-262, 264,
266, 301
Православне братство ім. Святих Кирила і
Мефодія в м. Острозі 32, 93
Православне братство Святого Архістратига
Михаїла 162
Православний собор в Луцьку 55, 61
Приватна хірургічно-гінекологічна лікарня в
Луцьку 54
Притулки 50, 190, 191, 202, 310
Притулок для дівчаток м. Ковеля 202
Притулок для дітей-сиріт в м. Кременці 114
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Притулок для поранених і хворих в м.Луцьку 165
Притулок для стариків і калік в м. Луцьку 186,
190
Притулок села Жидичина 54
Прокуратура Луцького окружного суду 28, 177,
182, 205, 214, 238, 240
Просвітянські хати ВУО 209
Професійна спілка вчителів «Огніско» 66
Профспілки 28, 144, 180, 231
Прусакевич Іґнацій, нотаріус 218
Пульмівське волосне правління 280, 281
Пульмівський волосний суд 281
«Пяст» (партія заможного селянства) 180

Рада Захисту Держави 185

Рада зовнішньої торгівлі 239
Рада Міністрів Польщі 62, 72, 74, 108, 109, 123,
130, 156, 190, 192
Рада Народних Міністрів УНР 151
Рада німців у Польщі 244
Радомишльський постерунок державної поліції
198, 199
Радомська окружна дирекція державних
залізниць 69, 80, 81, 130, 136
Радостовський підпостерунок державної
поліції 283
Радянські представництва 144
Ратнівське надлісництво 271
Ратнівське поштово-телеграфне відділення
303, 304
Ревізійний Союз сільськогосподарських
кооперативів 229, 230
Ревкоми 59, 152
Регіональний комітет з імпорту 239
Редакція газети «Українська нива» 209
Редакція громадсько-політичного тижневика
«Волинське слово» 209
Редакція і адміністрація українського часопису
«Громада» 273
Редакція і адміністрація українського часопису
«Українська громада» 273
Релігійні секти 29, 51, 58-60, 104, 110, 125, 138,
142-145, 147, 171, 175, 177, 179-185, 195-197,
211
Реміснича школа у м. Володимирі 113
Ремісничі заклади 32, 115
Ремісничі палати 35, 61, 62, 115
Ремісничо-промисловий і землеробський
кооперативний банк (товариство з
обмеженою відповідальністю) 152
Ресторани 54, 62, 188
Рибні господарства 54, 79, 101, 115
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Римсько-католицька духовна колегія 269
Римсько-католицьке братство милосердя 247
Римсько-католицьке товариство
«Доброчинність» 41, 192
Римсько-католицький костьол містечка Колки
41
Римсько-католицький костьол м. Луцька 49, 193
«Рідна школа» (українська громадська
культосвітня організація) 103
Ровенська гімназія 248
Ровенська земельна повітова комісія 125
Ровенська міська рада 117
Ровенська окружна управа ВУО 208
Ровенська перша приватна восьмикласна гімназія
293
Ровенська повітова рада 127
Ровенська тюрма 205
Ровенське окружне управління фонду безробіття
190
Ровенське повітове староство 106, 109, 119
Ровенський повітовий гурток Союзу воєнних
інвалідів Польщі 148
Ровенський продовольчо-зерновий відділ 155
Рожищенська парафія 244
Рожищенський гродський суд 307
Рожищенський постерунок державної поліції
179, 180
Розшуконе відділення 27-ої піхотної дивізії 282
Російське благодійне товариство 157, 161
Російський торгово-промисловий банк 275

Самарський постерунок державної поліції 283

«Самопоміч хлопська» (селянське об’єднання) 103
Санаторії 82, 140
Сарненське надлісництво 72, 80
Сарненський повітовий комунальний союз 105
Свинюхівський постерунок державної поліції
296
Свійчівський костьол 207
Святійший Правительствуючий Синод 48, 262,
310
Свято-Миколаївська церква м. Острога 248
Свято-Покровська церква с. Жиричі
Ковельського повіту 208
Седлецька окружна дирекція державних лісів
270
Сейм 28, 51, 52, 55, 57-60, 65, 69, 105, 107, 110,
118, 131, 142-145, 147, 148, 157, 174, 179, 181,
193-196, 249, 251, 279
Сейм Віленської землі 247
Секретаріат Волинського округу «Табору
національного єднання» (ОЗН) 178

Секція дефензиви на Волині 2-го відділу
командування 6-ої армії 103, 282
«Сельроб» (Українське селянсько-робітниче
соціалістичне об’єднання) 103, 282
«Сельроб-єдність» (Українська селянськоробітнича соціалістична єдність) 103, 175,
177-185, 195-199, 231, 232, 282
Селянський поземельний банк 226
Семінарії 106, 155, 269
Сенат 28, 51, 52, 58-60, 65, 107, 110, 131, 142144, 148, 174, 179, 181, 193, 195, 196, 249, 251,
252, 279
Сендзіковський Ромуальд, нотаріус 221
Сенкевичівський постерунок державної поліції
296
Сильненська гмінна рада 185
Синагоги 32, 104, 169
Сікорський Юзеф, окружний суддя, в.о.
нотаріуса 243
Сільські управління 258
Скипидарні 70, 71
Скібіньський Станіслав, суддя, в.о. нотаріуса
243
Скорупський Францішек, нотаріус 217
Слідча поліція 214
СлідчеуправлінняВолинськоївоєводськоїкоманди
державної поліції 145, 178, 179, 199, 292, 295297
Слідчі відділи поліції 29, 30, 144, 171
Слідчі дільниці 206
Слідчі управління 104, 144
Смідинська сільська громада 274, 275
Смідинська сільська розправа 274
Смідинське сільське управління 274, 275
Смідинське староство 274
Смоловарні 68, 71-74, 83
Соборна Воскресенська церква м. Ковеля 48
Сокільський постерунок державної поліції 195,
196
Соломерецький-Клочковський Єжи-Болеслав,
нотаріус 234
Софіївський постерунок державної поліції 184,
185
Союз артистів польських сцен 164
Союз боротьби за незалежну Україну 179, 197
Союз військових осадників 308
Союз вільного козацтва 103
Союз воєнних інвалідів Польщі 39, 148
Союз волинських німців 103
Союзи 49, 50, 58, 59, 62, 103, 104, 106, 108, 125,
135, 136, 142, 144-148, 151, 177, 179, 181, 182,
195, 202, 211, 212, 232

Союз земельних палат і організацій 239
Союз колишніх добровольців польської армії 57
Союз молоді Польщі 61
Союз німців в Польщі 244
Союз осадників 61, 140, 167, 199
Союз офіцерів запасу 212, 289, 290
Союз пожежних команд Волинського воєводства
110
Союз польських кооперативів 229
Союз польських легіонерів 200, 289
Союз польських міст 187, 188, 191
Союз польських харцерів 170, 287, 288
Союз рабинів 106
Союз резервістів 38, 39, 254, 286, 289, 290
Союз сільськогосподарських і заробковогосподарчих кооперативів 229, 230
Союз українок 176, 196, 209, 210
Союз українок-емігранток 157
Спілка польського Червоного Хреста 35
Спілка фінансових працівників м. Луцька 45
Спілки 151
Спортивний гурток «Юнак» 232
Становий пристав Володимир-Волинського
повіту 281
Становий пристав Ковельського повіту 224, 225
Старокостянтинівське повітове староство 155
Старокошарський постерунок державної
поліції 249, 250
Статистичне бюро 105, 137, 138
Степура Григорій, адвокат 311
Стирське лісництво 74
Стирське надлісництво 76
Стракловський монастир 269
Стрілецький союз 103, 172, 173, 176, 185, 197,
247, 284, 285, 287
«Стронніцтво народове» (Національна партія)
103, 201, 211
Суди 38, 123, 165, 206, 248, 258, 300
Судовий виконавець Луцького гродського суду
1-ої дільниці 168
Судовий виконавець Луцького гродського суду
2-ої дільниці 168
Судовий слідчий Луцького окружного суду 1-ої
дільниці Володимир-Волинського повіту
260
Судовий слідчий Луцького окружного суду 2-ої
дільниці Володимир-Волинського повіту
310
Судовий слідчий Луцького окружного суду 4-ої
дільниці Володимир-Волинського повіту
273
Судові органи 224, 228
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Судові установи 205, 206, 257, 258, 261, 300
Суразьке лісництво 74
Суське надлісництво 76
Суховольський постерунок державної поліції
173, 174

Табір Великої Польщі 175, 179, 180, 198

Табір національного єднання 178, 183, 288, 295
Табір польських монархістів 175
Табори дитячі 119
Табори для інтернованих осіб 175
Табори літні 136, 292
Табори Радянського Союзу 148
Табори Союзу резервістів 39
Табори шкільні 114
Тарифний комітет державної комунікаційної
ради 239
Театри 31, 60, 117, 188, 191
Телеграфи 58, 79, 154
Телефонно-телеграфні пункти 155
Тернопільська воєводська рада 132
Тимчасова воєводська санітарна рада 54
Тиновський Віктор, нотаріус 242
Товариства 28, 32, 42, 49-52, 57-59, 62, 103, 104,
106, 107, 110, 125, 135, 136, 142-148, 151, 166,
174, 176-182, 185, 187, 188, 195, 197, 199, 202,
211, 213, 222, 232
Товариство «Бейс Йозеф» 57
Товариство «Волинь» 187
Товариство «Вольт» 187, 188, 191, 293
Товариство вчителів середніх та вищих шкіл 161
Товариство «Дизель» 187
Товариство ім. Петра Могили 158, 192, 210
Товариство караїмів 192
Товариство «Об’єднання єврейських шкіл» 38
Товариство «Польський дім» 57, 189
Товариство польського театру на Волині 118
Товариство польської музики 164
Товариство по розповсюдженню театральної
культури на Волині 132, 164
Товариство «Просвіта» 103, 157, 176-179, 182185, 195-197, 201, 209, 232, 272, 273, 282, 283,
291
Товариство «Скала» 73
Товариство торгових представників 43
Товариство «Управлінська сім’я» 39
Товариство фізичного виховання «Ютжня» 38,
110
Товариство Червоного Хреста 114
Торгове представництво СРСР в Польщі 148, 232
Торчинський постерунок державної поліції
177, 178
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Трактири 32
Третейський суд при управлінні Волинського
округу Федерації польських союзів захисників
вітчизни 212
Трикласна торгова школа спільного навчання,
м. Луцьк 34
Тростянецький постерунок державної поліції
182, 183
Туристичні бази 60
Турійська гмінна рада 298
Турійський постерунок державної поліції 284
Тучинська парафія 244
Тюрми 142, 147, 148, 150, 176, 180, 183, 184, 214,
240, 296, 308, 312

УВО 103, 142, 143, 175-178, 180, 182-185, 195-

197, 201, 231
УГА 183
Угриничівська гмінна рада 290
Угриничівське гмінне управління 290
Українська аграрна партія 103, 176
Українська книгарня в м. Ковелі 273
Українська парламентарна репрезентація
Волині 156, 158, 279
Українська приватна змішана школа, м.Луцьк
204
Українська Центральна Рада 31
Українське педагогічне товариство «Рідна
школа» в м. Львові 162
Українське православне братство ім. Святих
Кирила і Мефодія 175
Українське товариство допомоги емігрантам з
України та їх родинам 209
Український дитячий притулок товариства
«Просвіта» в м. Ковелі 272
Український загальноосвітній приватний
змішаний ліцей, м. Луцьк 204
Український католицький союз 175
Український клуб «Рідна хата» 103, 157, 209
Український кооперативний банк на Волині з
обмеженою відповідальністю 154
Український кооперативний кінотеатр
(кооператив з обмеженою відповідальністю), м. Луцьк 165, 166
Український посольський клуб 279
Український робітничий університет в Польщі
103
Український робітничий університет в м.Празі
283
Український Центральний Комітет в Польщі
103, 110

Український церковний комітет 177, 180, 196,
282
УКС 103
Уляниківський постерунок державної поліції
181
УНАКОР 103, 104, 176, 183, 211
УНДО 103, 175, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 195197, 199-201, 298
УНПО 103, 178, 184, 195, 196, 282
Управа товариства прихильників православної
освіти та охорони традицій православної
віри імені митрополита Петра Могили 157,
158
Управління 9-ої місцевої бригади м. Києва 230
Управління Варшавської місцевої бригади 230
Управління військового товариства мисливців 85
Управління Волинського відділу Союзу польських
харцерів 170, 287
Управління Волинського округу «Морської і
колоніальної ліги» 172
Управління Волинського округу Союзу польських
харцерів 288
Управління Волинського округу Стрілецького
союзу 172
Управління Волинського округу «Товариства
розвитку східних земель» 295, 296
Управління Волинського округу Федерації
польських союзів захисників вітчизни 211,
212
Управління Волинського підокругу Союзу
резервістів 38, 286, 289
Управління Голобського відділу ім. Тадеуша
Костюшка Стрілецького союзу 287
Управління Горохівського гуртка Приятелів
харцерства 288
Управління державними ощадними касами 223
Управління Ківерцівського сектора Легіону
Волинських повстанців 294
Управління Ковельського повітового військового
начальника 230, 231
Управління Ковельського повіту Стрілецького
союзу 247, 287
Управління Луцького відділу Союзу польських
легіонерів 200
Управління Луцького відділу Союзу польських
харцерів 288
Управління Луцького гуртка Приятелів
харцерства 288
Управління Луцького гуртка Союзу офіцерів
запасу 212, 289
Управління Луцького повітового Союзу
осадників 199

Управління Луцького повіту Стрілецького
союзу 173, 284, 285
Управління Луцького товариства мисливців 80
Управління Люблінського округу Союзу польських
легіонерів 200
Управління міліції м. Луцька 307
Управління Міністерства громадської опіки 135
Управління південно-східних земель Союзу
офіцерів запасу 289, 290
Управління підокругу «Волинь» Стрілецького
союзу 172, 173, 284, 285
Управління прифронтових і етапних територій
49, 55, 67
Управління Союзу офіцерів запасу Львівського
округу південно-східних земель 289
УРПО 183, 184, 196
УСДП 103, 178, 185, 196
УСО 103, 176, 196, 201, 232
УСРП 103, 142, 143, 176, 178, 180, 182, 183, 195197, 231
Успенська церква села Перевали Володимирського
повіту 48
Установи 28, 29, 32-35, 38, 41, 42, 50, 56, 62, 63,
74, 81, 107, 109, 111, 117, 121, 128, 129, 133,
135, 148, 174, 186-191, 193, 203, 204, 209, 223,
228, 254, 257, 263, 281, 298, 300
Установи І інстанції 109, 117, 127
Устилузький постерунок державної поліції 283
Устилузький притулок 113
УТП 103
Училища 191, 248, 280, 281, 286

Фабрики 89, 115, 158, 163, 263
Федерація польських союзів захисників
вітчизни 170, 211, 212, 289
Фельдшерські пункти 54
Філії Луцької повітової «Просвіти» 152, 153, 223,
272
Філії товариства «Просвіта» 183, 184, 273
Філія Горохівської повітової «Просвіти» в
с.Павловичі 290
Фінансові каси 45, 75
Фінансові органи 42, 163
Фінансові палати 43-47
Фінансові управління 42-47, 102
Фінансові управління акцизів та державних
монополій 46
Фірми 53, 54, 62, 76, 86, 87, 90, 92-95, 98, 100,
111, 121, 126, 133, 188, 189, 191, 206, 213, 230
ФНЄ 103, 176, 183, 211, 245, 298
Фонд безробіття 190
Фонд народної оборони 61
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Фонд праці 125, 127, 191

Харцерські дружини 170
Хмєльовський Вацлав, нотаріус 217
Холоневицький постерунок державної поліції
178, 179
Хорохоринський постерунок державної поліції
297
Храми 51
Центральна земельна палата 239

Центральна ощадно-кредитна комісія для
органів самоврядування 132
Центральне торгове управління польських
кооперативів 40
Центральне управління ОЗН 288
Центральне управління Союзу купців 115
Центральне бюро у фінансово-земельних справах
127
Центральний комітет у справах сільської молоді
252
Центральний Союз осадників 287
Церква в містечку Клевані 130
Церква Святої Параскеви села Котів Луцького
повіту 48
Церква Святої Покрови, м. Луцьк 192
Церкви 48-51, 56, 58, 67, 68, 110, 118, 125, 137,
143-145, 155-157, 171, 193, 207, 208, 243, 244,
262, 265, 268-270, 274
Церковні братства 92
Церковні заклади 244
Церковнопарафіяльна школа в с.Пульмо 281
Цехи 62
Цивільне управління земель Волині і
Подільського фронту 67, 154, 155
Цивільне управління східних земель 55, 67, 68,
73, 155, 298
ЦК ПУНЄ 210
Цуманський постерунок державної поліції 282

Чарторийський постерунок державної поліції

184
Черевко Юрій, адвокат 102
«Чеська шкільна матиця» (культурно-освітнє
товариство) 103
Читальні 185, 273
Чотирикласна українська народна школа в
м.Володимирі-Волинську 310
Чотирикласне училище, м. Луцьк 32
Чубовський Еміль, нотаріус 219

Шацьке надлісництво 78, 83, 87
Шинки 302
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Шкільні інспекторати 293
Школи 32, 35, 36, 45, 50, 51, 54, 55, 59-64, 66, 69,
77, 90, 92, 97, 99, 104, 107, 108, 112, 114, 120,
126, 131, 133, 138, 142, 143, 145, 147, 150,
155-157, 161, 167, 171, 184, 186-191, 196, 198,
232, 240, 244, 252, 258, 269, 272, 274, 280, 281,
285, 286, 292, 293, 310
Шпиталь в м. Любомлі 108
Шпиталь Святого Хреста в Олиці 247
Штаб Варшавського військового округу 230
Штаби дивізій 141
Штаб Київського військового округу 257
Штаб корпусу в м. Любліні 119
Штаб Північно-Західного загону 309

Щуринська гмінна рада 184
Юридичні контори 186
Яцкевич Аполінар, нотаріус, м. Володимир

220
Яцкевич Аполлінарій, нотаріус, м. Луцьк 216

Додаток 3

РЕЄСТР ПЕРЕДАНИХ, ОБ'ЄДНАНИХ ТА ВТРАЧЕНИХ ФОНДІВ
І. Пропущені в Реєстрі фонди, що були передані до інших архівів
Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
1.
Ф. 5
Інтернаціонал опору у війні
2.

Ф. 9

3.

Ф.10

4.

Ф. 11

5.

Ф. 23

6.

Ф. 28

7.

Ф. 32

8.

Ф. 50

9.

Ф. 61

Комісаріат м. Варшави

10.

Ф.64

11.

Ф. 80

Міністерство внутрішніх справ,
м. Варшава
Дубенська міська управа,
м. Дубно

12.

Ф. 97

Краківське воєводське управління
державної поліції,
м. Краків Краківського воєводства

13.

Ф.98

14.

Ф.99

Лодзинське воєводське управління
державної поліції,
м. Лодзь
Познанське воєводське управління
державної поліції,
м. Познань

Дружкопольська митна застава Ра-�
дзивіловського митного округу Во-�
лодимир-Волинського повіту
8-ий Острозький маєток Київського
удільного округу
17-ий Острозький маєток Київсько-�
го удільного округу
Управління Волинським маєтком
графині Єлизавети Шувалової,
м. Дубно
Дирекція пошт і телеграфів,
м. Бидгощ

Дубенське повітове попечительство
дитячих приютів відомства установ
імператриці Марії
Президія Ради Міністрів,
м. Варшава

До яких архівів
передано

Рік передачі"
(№ і дата акта)

Переданий

Інших відо-�
мостей не
виявлено.
Інших відо-�
мостей не
виявлено.

Переданий
Державний архів
Рівненської
області
"-"
"-"

Центральний
державний істо-�
ричний
архів у
м. Львові
Державний архів
Рівненської
області
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва*
"-"
"-"
Державний архів
Рівненської
області
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"

"-"

Примітка

акт № 4,
30.03. 1949
акт № 5,
30.03. 1949
акт № 6,
30.03. 1949
акт № 1,
28.06. 1955

акт № 6,
20.07. 1952
акт № 38,
30.07. 1947

акт № 37,
30.07. 1947
акт № 51,
05.08. 1947
акт № 12,
20.07. 1952
акт № 30,
21.07.1947

акт № 52,
04.10.1947
акт № 27,
01.03.1948

* Російський державний воєнний архів, м. Москва
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Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
15.
Ф. 100
Станіславське воєводське управлін-�
ня державної поліції, м. Станіслав
16.

Ф. 101

Білостоцьке воєводське управління
державної поліції,
м. Білосток

17.

Ф.102

Катовіцьке воєводське управління
державної поліції,
м. Катовіце Сілезького воєводства

18.

Ф.103

19.

Ф. 104

Торунське воєводське управління
державної поліції,
м. Торунь Поморського воєводства
Брестське воєводське управління
державної поліції,
м. Брест

20.

Ф. 105

Варшавське воєводське управління
державної поліції,
м. Варшава

21.

Ф. 106

Новогрудське воєводське управління
державної поліції, м. Новогрудок

22.

Ф. 107

Другий дивізіон жандармерії,
м. Ровно

23.

Ф. 108

Віленське воєводське управління
державної поліції,
м. Вільно

24.

Ф. 109

25.

Ф. 110

Львівське воєводське управління
державної поліції,
м. Львів
Тернопільське воєводське управлін-�
ня державної поліції, м. Тернопіль

26.

Ф. 113

Люблінське воєводське управління
державної поліції,
м. Люблін Люблінського воєводства

27.

Ф.114

Дубенське повітове управління дер-�
жавної поліції, м. Дубно

28.

Ф. 116

29.

Ф. 117

Ровенське повітове управління дер-�
жавної поліції, м. Ровно
Здолбунівське повітове управління
державної поліції,
м. Здолбунів

358

До яких архівів
передано

Рік передачі"
(№ і дата акта)

Державний архів
акт № 7,
Івано-Фран31.03.1947
ківської
області
Гродненський
№ акта не вка-�
обласний держав-�
зано,
05.08. 1947
ний архів,
м. Гродно БРСР
Центральний дер-�
акт № 45,
жавний особий
06.08. 1947
архів СРСР,
м. Москва
"-"
акт № 47,
05.08. 1947
Брестський об-�
ласний держав-�
ний архів,
м. Брест БРСР
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"

акт № 44,
05.08. 1947

Державний архів
Рівненської
області
Центральний
державний архів
Литовської РСР,
м. Вільнюс
Державний архів
Львівської
області
Державний архів
Тернопільської
області
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
Державний архів
Рівненської
області
"-"

акт № 2,
29.05. 1956

"-"

акт № 53,
04.10. 1947

акт № 39,
21.07. 1947

акт № 57,
28.07. 1958

акт № 6,
27.01. 1947
акт № 8,
27.11. 1946
акт № 42,
05.08. 1947

№ акта не
вказано,
06.04.1949
акт № 15,
27.04. 1955
акт № 3,
29.05. 1956

Примітка

Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
30.
Ф. 119
Костопольське повітове управління
державної поліції, м. Костополь
31.
Ф. 121
Міністерство військових справ,
м. Варшава
32.

Ф. 122

33.

Ф. 124

34.

Ф. 127

35.

Ф. 128

Товариство ветеранів польської армії
у Франції, м. Варшава

36.

Ф. 131

Рашинська дільнична поліція, с.
Рашин Варшавського повіту Вар-�
шавського воєводства

37.

Ф. 135

Житомирський окружний суд

38.

Ф. 136

Волинський надвірний суд

39.

Ф. 142

Ровенське повітове староство,
м. Ровно

40.

Ф. 143

41.

Ф. 144

42.

Ф. 165

Кременецьке повітове управління
державної поліції,
м. Кременець
Сарненське повітове управління
державної поліції,
м. Сарни
Польова дирекція залізниць Україн-�
ської Народної Республіки, м. Тар-�
нов Краківського воєводства

43.

Ф. 171

Федерація польських спілок визво-�
лення вітчизни,
м. Варшава

44.

Ф. 172

23-й комісаріат державної поліції,
м. Варшава

Корпус охорони прикордонної
зони, відділ керівництва розвідкою,
м. Варшава
Келецьке повітове управління дер-�
жавної поліції, м. Кельце
Комітет хреста і медалі незалежності

До яких архівів
передано

Рік передачі"
(№ і дата акта)

"-"

акт № 13,
27.04. 1955
акт № 50,
28.07.1947

Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"

"-"

акт № 49,
06.08. 1947
акт № 34,
28.07.1947

Переданий
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"

Державний архів
Житомирської
області
"-"

Примітка

Інших відо-�
мостей не
виявлено.
акт № 36,
28.07.1947

акт № 35,
28.07.1947

акт № 1,
26.12.1958
акт № 2,
27.12.1958
акт № 11,
20.07.1952

Державний архів
Рівненської
області
Державний архів № акта не вка-�
Тернопільської
зано,
області
06.04. 1949
Державний архів
акт № 14,
Рівненської
27.04. 1955
області
Центральний
акт № 11,
державний архів
04.05.1947
Жовтневої рево-�
люції та соціа-�
лістичного будів-�
ництва УРСР
Центральний дер-�
акт № 28,
жавний особий
21.07.1947
архів СРСР,
м. Москва
"-"
акт № 26,
21.07.1947; акт
№ 83-2
01.03. 1948
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Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
45.
Ф. 173
Постерунок державної поліції в
с. Клесів Сарненського повіту
46.

Ф. 174

Польська спілка човнярів,
м. Варшава

47.

Ф. 177

Кременецьке повітове староство,
м. Кременець

48.

Ф. 179

Костопольське повітове староство,
м. Костополь

49.

Ф. 181

Новоград-Волинсько-Ровенський
з'їзд мирових посередників

50.

Ф. 184

Здолбунівське повітове староство,
м. Здолбунів

51.

Ф. 185

52.

Ф. 186

53.

Ф. 189

54.

Ф. 197

Сарненське повітове староство,
м. Сарни
Острозьке повітове староство,
м. Острог
Дубенське міське громадське управ-�
ління, м. Дубно
Дубенський деканат

55.

Ф. 203

5-й комісаріат державної поліції,
м. Варшава

56.

Ф. 204

57.

Ф. 205

58.

Ф. 206

59.

Ф. 234

Товариство поліцейського будинку
здоров'я, м. Варшава
11-й комісаріат державної поліції,
м. Варшава
Головна державна поліція,
м. Варшава
Волинська лікарська управа

60.

Ф. 275

61.

Ф. 260

62.

Ф. 280

Дубенське повітове староство,
м. Дубно

63.

Ф. 289

Тюрма «Святий хрест»,
м. Кельце Келецького воєводства
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Управління Новоград-Волинського
повітового військового начальника
Метричні книги Мінської духовної
консисторії

До яких архівів
передано
Державний архів
Рівненської
області
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
Державний архів
Тернопільської
області
Державний архів
Рівненської
області
Переданий
Державний архів
Рівненської
області
"-"
"-"
"-"
"-"
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"
"-"
"-"
Державний архів
Житомирської
області
"-"

Рік передачі"
(№ і дата акта)
акт № 4,
29.05. 1956
акт № 31,
21.07.1947

акт № 5,
04.08.1952
акт № 13,
20.07.1952
Інших відо-�
мостей не
виявлено.
акт № 10,
20.07.1952
акт № 9,
20.07.1952
акт № 8,
20.07.1952
акт № 5,
20.07.1952
акт № 8,
30.03. 1949
акт № 32,
22.05.1947

акт № 33,
22.07.1947
акт № 27,
21.07.1947
акт № 29,
21.07.1947
акт № 3,
27.12. 1958
акт № 4,
27.12. 1958

Переданий
Державний архів
Рівненської
області
Центральний дер-�
жавний історич-�
ний архів у
м. Львові

Примітка

Інших відо-�
мостей не
виявлено.
акт № 4,
20.07. 1952
акт № 2,
28.06. 1955

Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
64.
Ф. 290
Тюрма м. Короново

65.

Ф. 293

Суд «покою» в Бялой над Горинем

66.

Ф. 294

Гродський суд в Бялой над Горинем

67.

Ф. 295

Суд «покою» в Деревку

68.

Ф. 298

Волинська губернська гімназія

69.

Ф. 301

Метричні книги римсько-католиць-�
ких костьолів

70.

Ф. 303

Дубенська тюрма, м. Дубно

71.

Ф. 307

Управління Волинського відділу Со-�
юзу польського харцерства

72.

Ф. 310

Волинський губернський предводи-�
тель дворянства

73.

Ф. 314

Ровенський нотаріус Матусевич

74.

Ф. 321

75.

Ф. 322

Волинське губернське жандармське
управління,
м. Житомир
Волинське охоронне відділення

76.

Ф. 323

77.

Ф. 334

78.

Ф. 336

Волинське управління землеробства
і державного майна

79.

Ф. 339

Священні єврейські книги
(тори)

80.

Ф. 356

Волинський лісоохоронний комітет

Канцелярія Волинського губернато-�
ра, м. Житомир
Волинське губернське у селянських
справах присутствіє, м. Житомир

До яких архівів
передано
Центральний дер-�
жавний історич-�
ний архів у
м. Львові
Державний архів
Рівненської
області
"-"
"-"
Державний архів
Житомирської
області
Польська Народ-�
на Республіка
(архів не вказано)
Державний архів
Рівненської
області
Переданий
Державний архів
Житомирської
області
Державний архів
Рівненської
області
Державний архів
Житомирської
області
"-"

"-"
Державний архів
Житомирської
області

Рік передачі"
(№ і дата акта)

Примітка

акт № 3,
28.06. 1955

акт № 1,
20.07. 1952
акт № 3,
20.07. 1952
акт № 2,
20.07. 1952
акт № 5,
27.12. 1958
акт № 14,
25.08. 1951
акт № 19,
27.04. 1955
Інших відо-�
мостей не
виявлено.
акт № 6,
27.12. 1958
акт № 7,
20.07.1952
акт № 2,
20.03. 1953
акт № 3,
20.03. 1953

акт № 1,
20.03. 1953
акт № 7,
27.12. 1958

Державний архів
акт № 8,
Житомирської
27.12. 1958
області
Центральний дер-�
1952 р.
жавний архів дав-� № акта , число
ніх актів СРСР,
і місяць не вка-�
м. Москва
зано
Державний архів
акт № 9,
Житомирської
27.12. 1958
області
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Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
81.
ф. 357
Волинська палата кримінального і
цивільного суду
82.
Ф. 358
Волинське губернське правління

До яких архівів
передано

Рік передачі"
(№ і дата акта)

акт № 10,
27.12. 1958
"-"
акт № 11,
27.12. 1958
Філіал Централь-�
акт № 4,
ного державного
30.09.1955
архіву Литовської
РСР,
м. Каунас
Державний архів
акт № 12,
Житомирської
27.12. 1958
області
Переданий

"-"

83.

Ф. 381

Канцелярія Ковенського громадян-�
ського губернатора

84.

Ф. 383

Волинська казенна палата

85.

Ф. 396

Управління Волинських залізниць у
м. Ковелі

86.

Ф.403

Кременецьке
повітове земельне управління,
м. Кременець

Державний архів
Тернопільської
області

1955 р.
№ акта , число
і місяць не вка-�
зано

87.

Ф. 404

Сарненське повітове земельне
управління, м. Сарни

Державний архів
Рівненської
області

№ акта не вка-�
зано,
10.11.1961

88.

Ф. 406

Дубенське повітове земельне управ-�
ління, м. Дубно

Державний архів
Рівненської
області

№ акта не вка-�
зано,
10.11.1961

89.

Ф. 431

Міністерство закордонних справ,
м. Варшава

90.

Ф. 444

Міністерство фінансів,
м. Варшава

Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
Центральний дер-�
жавний історич-�
ний архів у
м. Львові
Центральний дер-�
жавний особий
архів СРСР,
м. Москва
"-"

91.

Номер фон-� Варшавське міське адміністративне
ду не вста-� управління, м. Варшава
новлено

92.

"-"

93.

"-"

94.

"-"
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Картотека слідчого відділу,
м. Варшава
Іголомійська таможня Радомського
митного округу
Адміністрація будинку п. Розалії
Язвинської і спадкоємців Миколи
Язвинського у Варшаві

Примітка

"-"
"-"

акт № 5,
18.06.1956

1961 р.
№ акта, число і
місяць не вка-�
зано
1947 р.
№ акта, число і
місяць не вка-�
зано
акт № 48,
04.10.1947
акт № 18,
19.06.1947
акти: № 19,
19.06.1947;
№№ 48,54,
03.12. 1947

Інших відо-�
мостей не
виявлено.

Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
95.
"-"
Повітове управління Союзу резер-�
вістів у м. Кельце

До яких архівів
передано
"-"

Рік передачі"
(№ і дата акта)
акт № 10,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)
акт № 11,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)
акт № 12,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)
акт № 14,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)

96.

"-"

Злочевський постерунок державної
поліції Середзького повіту Лодзин-�
ського воєводства

"-"

97.

"-"

Лодзинське повітове староство,
м. Лодзь

"-"

98.

"-"

Суходневський постерунок держав-�
ної поліції Келецького воєводства

"-"

99.

"-"

Постерунок державної поліції в
м. Опалениця Ново-Томишльського
повіту Познанського воєводства

"-"

акт № 13,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)

100.

"-"

Головне управління Легіону Волин-�
ських повстанців

"-"

акт № 15,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)

101.

"-"

Управління повітової групи Легіону
Волинських повстанців в с. Мало-�
риті Брестського повіту

"-"

102.

"-"

Вища воєнна школа в
м. Варшаві

103.

104.

Номер фон-� Прокуратура окружного суду в
ду не вста-� м. Гдині
новлено
"-"

Прокуратура апеляційного суду в
м. Познані

Примітка

акт № 16,
1957 р.
(число і місяць
не вказано)
Центральний дер-�
акт № 17,
1957 р. (число і
жавний особий
архів СРСР,
місяць не вка-�
м. Москва
зано)

"-"

"-"

акт № 18,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)
акт № 19,
1957 р. (число і
місяць не вка-�
зано)
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Номери
№№
пропущених
Назва фонду
з/п
фондів
105.
"-"
Прокуратура окружного суду в
м. Любліні
106.

"-"

Поліське воєводське управління
державної поліції, м. Брест

107.

"-"

Лунинецька повітова команда дер-�
жавної поліції, м.Лунинець Полісь-�
кого воєводства

108.

"-"

Окружний суд в м. Білостоці

109.

"-"

Тюрма в Барановичах

110.

"-"

Постерунок державної поліції с.
Прозороки

До яких архівів
передано
"-"

Брестський об-�
ласний держав-�
ний архів,
м. Брест БРСР
"-"

Гродненський
обласний держав-�
ний архів,
м. Гродно БРСР

Рік передачі"
(№ і дата акта)

Примітка

акт № 20, 1957
р. (число і
місяць не вка-�
зано)
акти: № 6,
18.06.1956;
№ 56,
06.08.1958;
№ 46, 21.01.
1959
акт № 10, 1955
р. (число і
місяць не вка-�
зано)

акт № 9,
24.05.1960

"-"

акт № 10,
24.05.1960

Державний архів
Молодечненської
області БРСР

акт № 9,
1957 р.
(число і місяць
не вказано)

ІІ. Пропущені в Реєстрі фонди, що були об’єднані з іншими фондами
№№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Номер
Назва фонду
фонду
Ф.53
Колекція фондів Волинського окружного комітету
Комуністичної партії Західної України, окружного комі-�
тету Комуністичної партії Західної Білорусії, Луцького
окружного суду і Волинської воєводської державної по-�
ліції
Ф.133 Волинська окружна управа Організації українських на-�
ціоналістів
Ф.192 Луцька прогімназія
Ф.207 Управління державної поліції ХІІІ Волинського округу,
м. Луцьк
Ф.208 Луцький повітовий військовий комісаріат,
м. Луцьк
Ф.270 Політична державна поліція Волинського воєводства
Ф.438 Управління Союзу польських легіонерів,
м. Луцьк
Ф.504 Спогади членів Комуністичної партії Західної України
Ф.525 Володимирський гродський суд Волинського воєводства

До яких фондів приєднано
розформований

розформований
Ф.6
Ф.1
Р-316
№ фонду не вказано
Ф.168
Р-1261
Ф.506

ІІІ. Пропущені в Реєстрі фонди, що були втрачені під час ліквідації наслідків
пожежі 31 серпня 1972 року
№№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Номер
фонду
Ф.209
Ф.299
Ф.415
Ф.446
Ф.474

Назва фонду
Ковельський судово-мировий округ, м. Ковель Волинського воєводства
Волинська духовна семінарія
Пульмівський волосний суд Володимир-Волинського повіту Волинської губернії
Начальник 6-го району, с. Любешів Пінського повіту Поліського воєводства
Трудове культурно-просвітнє товариство
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Додаток 4

ПЕРЕЛІК КАРТОТЕК

Керівники підприємств, установ, організацій, союзів, товариств, гуртків, влас-�
ники господарств, підприємці Волинського
воєводства (мова польська). Іменна.
1921–1939 рр. – 3597 карток.
Службовці Волинської воєводської команди держполіції (мова польська). Іменна.
1921–1939 рр. – 10692 картки.
Члени політичних партій, організацій, союзів Волинського воєводства у
ний період. Іменна. 1921–1939 рр. – 55500 карток.

міжвоєн-�

Українські партії та їх члени, які діяли на території Волинського воєводства
(УНАКОР, УНПО, УРПО, ОУН, ''Козакова Рада''). Тематична, іменна. 1921–1923 рр. –
654 картки.
Члени КПЗУ, КСМЗУ, які діяли у Волинському воєводстві. Іменна. 1921–1939 рр. –
22500 карток.
Волинське українське об’єднання (ВУО) . Тематична. 1921–1939 рр. – 700 карток.
Становлення та діяльність ''Просвіти'' на території Волинського воєводства. Тема-�
тична. 1920–1936 рр. – 427 карток.
Діяльність
української
1921-1937 рр. – 130 карток.

парламентарної

репрезентації

Польські повстання 1831, 1863 рр. Тематична. 102 картки.
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Волині.

Тематична.

Додаток 5

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Багіньський Сатурнін, нотаріус 219
Багриновський Казімєж, нотаріус 234
Беднарський Стефан, нотаріус 220
Беккер О., секретар суду 159
Бенедикт ХІV, римський папа 247
Бенедикт XV, римський папа 247
Біліньський Зиґмунт, нотаріус 220
Богдановський Сергіуш, адвокат 153
Борисевич В. 224

Карський М. 33
Козицький Сергій, посол сейму 157
Коленко А.М. 157, 159
Коленко О., титулярний радник 245
Коллонтай Г. 161
Конопницька Марія 36
Костюшко Тадеуш 160, 287
Крижанівський В., професор 178
Куліковський Оскар, нотаріус 217

Вдзєнконьський Антоній, нотаріус 219

Левицький Модест, громадський діяч 157,

Висоцький Мечислав, нотаріус 216
Врангель П. М. 104, 148

Галацінський Анджей, нотаріус 216
Геєк Федір Федорович, присяжний повірений
200
Глікліх Мойсей 37, 192
Гоголь М.В. 33
Годлевський Броніслав, нотаріус 215
Голіцин О. М., князь, оберпрокурор
Святійшого Синоду 48
Горновський Антоній, нотаріус 217
Городецький Адольф, нотаріус 221
Григорій ХІІІ, римський папа 247
Гулевич Кароль, нотаріус 215
Даль Лазар, сенатор 146
Демочані Дмитро Миколайович, нотаріус 156
Денікін А.І. 148
Дземідко Юзеф, нотаріус 220
Діонісій, митрополит 158
Дрогон Юзеф, нотаріус 241
Жизновський Іполит, нотаріус 218
Жонжевський Іґнацій, нотаріус 216
Загурський Юзеф, адвокат 31

Заславський, князь 248
Земенцький Марцелій-Пйотр-Зиґмунт,
нотаріус 216, 242

Іздебський Владислав, нотаріус 159
Іліньський Чеслав, нотаріус 219

311
Леся Українка 162, 192, 204
Лисенко С., секретар суду 153
Лімановський Тадеуш, нотаріус 219
Любарт, князь 187, 191, 255
Любомирський, князь 248

Малановський Вацлав, нотаріус 217
Малинський, хорунжий 248
Мартинович Едмунд, нотаріус 220
Микола І, російський імператор 260, 262, 301
Місевич К., кобзар 311
Міцкевич Адам, 121, 211
Могила Петро, митрополит 157, 158, 192, 210
Мосьціцький Іґнацій, президент Польщі 117
Олександр, литовський князь 247

Олександр І, російський імператор 262
Олександр ІІ, російський імператор 225, 260,
262
Ольшевський В. 174
Островий Д., поштово-телеграфний
чиновник 311

Павло І, російський імператор 262

Певний Петро, посол сейму 157, 209
Петлюра Симон 104, 105, 145, 148, 157, 158,
176, 177, 180, 311
Пєрацький Броніслав, міністр внутрішніх
справ Польщі 143
Пій VІІ, римський папа 247
Пій ХІ, римський папа 247
Пілсудський Юзеф 60, 61, 127, 138, 157
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Полоньський Зиґмунт, нотаріус 221
Полонський Й., секретар суду 226
Прусакевич Іґнацій, нотаріус 218

Радзівіл Міхал-Казімєж, князь 247
Радзівіли, князі 247, 248
Сендзіковський Ромуальд, нотаріус 221
Сигізмунд І, польський король 247
Сигізмунд ІІІ, польський король 247
Сікорський Владислав, голова Ради Міністрів
Польщі 156
Сікорський Юзеф, окружний суддя, в.о.
нотаріуса 243
Скібіньський Станіслав, суддя, в.о. нотаріуса
243
Скоропадський Павло гетьман 31, 105, 145
Скорупський Францішек, нотаріус 217
Словацький Юліуш 126, 164, 186
Соломерецький-Клочковський ЄжиБолеслав,
нотаріус 234
Стевнер Ернст 244
Степура Григорій, адвокат 311
Стефчик 166, 167, 184, 230, 253
Тимошенко Сергій, посол сейму 157
Тиновський Віктор, нотаріус 242
Унсінг, комісар поліції 144
Франко Франсиско 246
Хмєльовський Вацлав, нотаріус 217
Хоєцький Францішек Казімєж, київський
хорунжий 248
Черевко Юрій, адвокат 102
Чубовський Еміль, нотаріус 219
Шевченко Т.Г. 157, 285

Шолом Алейхем 37
Шопен Фрідерік Францішек 188

Щербина Д., кобзар 311
Юденич М.М. 59
Яхович Станіслав 35
Яцкевич Аполінар, нотаріус 216
Яцкевич Аполінарій, нотаріус 220

368

Додаток 6

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Америка 154, 175, 182, 183, 186, 195, 196
Аргентина 195, 275

Бережниця, м-ко, Луцький пов., Волинська

губ. 226
Бережниця, с., Ковельський пов., Волинська
губ. (с., Маневицький р-н, Волинська
обл.) 259
Берестечко, м., Дубенський пов., Волинське
в-во (м., Горохівський р-н, Волинська
обл.) 82, 159
Бистриця, с., Костопольський пов.,
Волинське в-во 101
Білин, хутір, Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (с., ВолодимирВолинський р-н, Волинська обл.) 227
Білостоцьке воєводство 107, 137, 141
Бобли, с., Ковельський пов., Волинське в-во
(с., Турійський р-н, Волинська обл.) 297
Борохів, с., Луцький пов., Волинська губ.,
Волинське в-во (с., Ківерцівський р-н,
Волинська обл.) 48
Бразилія 58, 195
Буцин, с., Ковельський пов., Волинська губ. (с.,
Старовижівський р-н, Волинська обл.) 303

Варшава, м. 57, 59, 114, 117, 209, 275, 279

Варшавське воєводство 109, 131
Велика Солпа, с., Людвипольська гміна,
Костопольський пов., Волинське в-во 279
Винятинці, с., Заліщицький округ,
Тернопільський край (с., Заліщицький
р-н, Тернопільська обл.) 269
Війниця, с., Горохівський пов., Волинське
в-во (с., Локачинський р-н, Волинська
обл.) 283
Віленське воєводство 121, 133
Вільно, м. 197
Вінницький пов., Подільська губ. 270
Волинська губернія 224, 229, 245, 261, 262,
300, 303
Волинська область 36
Волинське воєводство 27, 29, 30, 43-45, 47, 51,
57, 58, 61, 76, 79, 92, 100, 103, 105-122, 125-

138, 141, 145, 147, 148, 150, 155, 206, 214,
215, 232, 236, 239, 244, 248, 262, 298
Волинський округ 154-155, 178
Волинь 28, 30, 41, 42, 50, 54, 57-58, 61-64, 67,
106-111, 114, 116-118, 120-127, 129-140,
142, 144, 148, 152, 154, 156, 158, 163, 191,
192, 201, 205, 209, 239, 244, 252, 272, 273,
279, 285, 294
Володимир, кол., Володимирський пов.,
Волинське в-во 291
Володимир, м., Володимирський пов.,
Волинське в-во; Володимир-Волинськ, м.,
Володимир-Волинський пов., Волинська
губ.; Володимир, м., Володимирський
пов., Волинський округ, Волинське в-во
(Володимир-Волинський, м., Волинська
обл.) 113, 124, 127, 134, 138, 141, 158, 171,
207, 219-221, 223, 225, 227, 233, 241, 242,
245, 248, 255, 257, 260, 261, 263-265, 267,
272, 273, 277, 279, 280, 285, 300, 302, 304310, 312
Володимир-Волинськ – Порицьк, дорога 280
Володимир-Волинський пов., Волинська
губ.; Володимирський пов., Волинське вво 38, 48, 49, 68, 107, 109, 112, 118, 125, 133,
163, 169, 171, 207, 208, 211, 230, 233, 235,
236, 241, 244, 251, 265, 269, 270, 277, 281
Володимир–Грибовиця, дорога 222
Володимирський округ 310

Гайсинський пов., Подільська губ. 270
Гданськ, м. 148, 232
Гданськ, порт 101
Гнойно, с., Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (Красностав, с.,
Володимир-Волинський р-н, Волинська
обл.) 226
Голоби, с., Ковельський пов., Волинське в-во
(смт, Ковельський р-н, Волинська обл.)
245, 287
Горники, с., Дубенський пов., Волинське в-во
(Гірники, с., Дубенський р-н, Рівненська
обл.) 120
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Городок, с., Заліщицький округ,
Тернопільський край (с., Заліщицький рн, Тернопільська обл.) 269
Городок, с., Ровенський пов., Волинське в-во
(с., Рівненський р-н, Рівненська обл.) 130
Горохів, м-ко, Володимир-Волинський пов.,
Волинська губ.; м., Горохівський пов.,
Волинське в-во (м., Горохівський р-н,
Волинська обл.) 171, 172, 176, 203, 208,
221, 242, 255, 277, 287, 288, 290, 296, 306
Горохівський пов., Волинська губ., Волинське
в-во 49, 65, 107, 110, 111, 141, 203, 269, 279
Греція 258
Грибовиця, с., Володимирський пов.,
Волинське в-во (с., Іваничівський р-н,
Волинська обл.) 286
Губков, с., Ровенський пов., Волинське в-во
(Губків, с., Березнівський р-н, Рівненська
обл.) 126
Гута Бистрицька, с., Людвипольська гміна,
Ровенський пов., Волинське в-во 70

Датинь, с., Ковельський пов., Волинське в-

во (с., Ратнівський р-н, Волинська обл.)
298
Деревок, с., Пінський пов., Поліське в-во (с.,
Любешівський р-н, Волинська обл.) 271
Дольськ, с., Камінь-Коширський пов.,
Поліське в-во (с., Любешівський р-н,
Волинська обл.) 270
Дорогуськ, с., Хелмський пов., Люблінське
в-во 76
Доросині, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Рожищенський р-н, Волинська обл.)
183
Дружкополь, м-ко, Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (приєднано до с.
Журавники, Горохівський р-н, Волинська
обл.) 257
Дубенський пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во 38, 48,
49, 111, 115, 116, 121, 133, 155, 169, 233,
241, 244, 269, 270
Дубно, м., Дубенський пов., Волинська губ.,
Волинське в-во (м., Рівненська обл.) 129,
134, 233

Женева, м. 104
Жидичин, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Ківерцівський р-н, Волинська обл.) 54
Жиричі, с., Ковельський пов., Волинська губ.
(с., Ратнівський р-н, Волинська обл.) 208
370

Житомирський пов., Волинська губ. 269, 270

Заболоттівська гміна, Ковельський пов.,

Волинське в-во 283
Заболоття, с., Ковельський пов., Волинське
в-во (смт, Ратнівський р-н, Волинська
обл.) 70
Заболоття-Шацьк, залізнична вітка 80
Заболотці, с., Володимирський пов.,
Волинське в-во (с., Іваничівський р-н,
Волинська обл.) 250
Заславський пов., Волинський округ 155, 156
Звиняче, с., Горохівський пов., Волинське
в-во (с., Горохівський р-н, Волинська обл.)
295
Звягельський пов., Волинський округ 155
Здолбунівський пов., Волинське в-во 49, 122,
127, 145, 297

Іваничі, маєток, Володимир-Волинський

пов., Волинська губ. 305
Іваничі, с., Володимирський пов., Волинське
в-во (смт, Іваничівський р-н, Волинська
обл.) 211
Ізяславський пов., Волинська губ. 269, 270
Іспанія 246

Камінь-Коширський пов., Поліське в-во 253,

255
Кам’яно-Коширськ, м-ко, Ковельський пов.,
Волинська губ.; Камінь-Коширський, мко, Камінь-Коширський пов., Поліське
в-во (Камінь-Каширський, м., КаміньКаширський р-н, Волинська обл.) 207,
233-234, 254, 255, 259-260, 267, 268, 271,
311
Канада 61, 275
Катеринослав, м., Катеринославська
губ.(Дніпропетровськ, м.) 166
Кашовка, м-ко, Ковельський пов., Волинська
губ., Волинське в-во (Кашівка, с.,
Ковельський р-н, Волинська обл.) 212,
213, 249
Келецьке воєводство 131
Київ, м. 230, 275
Київська губернія 269
Киселин, м-ко, Горохівський пов., Волинське
в-во (Кисилин, с., Локачинський р-н,
Волинська обл.) 250
Ківерці, селище, м-ко, Луцький пов.,
Волинська губ., Волинське в-во (м.,

Ківерцівський р-н, Волинська обл.) 51, 69,
75, 159, 165, 180, 181, 231, 294
Ківерцівська гміна, Луцький пов., Волинське
в-во 198
Клевань, м-ко, Ровенський пов., Волинське
в-во (смт, Рівненський р-н, Рівненська
обл.) 130
Клесів, ст., Сарненський пов., Поліське в-во
(смт, Сарненський р-н, Рівненська обл.)
73
Клесів-Вири, залізниця 130
Княже, с., Горохівський пов., Волинське в-во
(с., Сокальський р-н, Львівська обл.) 179
Ковель, м., Ковельський пов., Волинська
губ., Волинське в-во (м., Волинська обл.)
48, 107, 113, 118, 119, 133, 141, 156, 163,
170, 202, 204, 208, 213, 217-221, 223, 228,
230, 233, 240, 241, 246, 248-249, 251, 258,
262, 263, 265-267, 271-273, 275, 278, 280,
282, 291, 293-295, 297-300, 302, 304-307
Ковель–Сарни–Рокитне, залізниця 72
Ковельський пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во 38, 48,
49, 68, 76, 106, 109, 110, 112-114, 116, 118,
134, 155, 171, 202, 207, 208, 218, 224, 225,
229, 231, 233, 244-246, 249, 262, 263, 266,
269, 270, 284, 299
Колки, маєток, Колківська гміна, Луцький
пов., Волинське в-во 54
Колки, м-ко, Луцький пов., Волинська губ.,
Волинське в-во (смт, Маневицький р-н,
Волинська обл.) 41, 54, 60, 104, 164, 282
Копачівка, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Рожищенський р-н, Волинська обл.)
278
Корець, м., Ровенський пов., Волинське в-во
(м., Корецький р-н, Рівненська обл.) 105
Коритниця, м-ко, Володимирський
пов., Волинське в-во (с., ВолодимирВолинський р-н, Волинська обл.) 296
Костополь, м-ко, Ровенський пов.,
Костопольський пов., Волинське в-во
(Костопіль, м., Костопільський р-н,
Рівненська обл.) 77, 82, 279
Костопольський пов., Волинське в-во 49,
118, 145, 297
Котів, с., Луцький пов., Волинська губ.,
Волинське в-во (с., Ківерцівський р-н,
Волинська обл.) 48
Кошище, кол., Колківська гміна, Луцький
пов., Волинське в-во (виключено з
облікових даних) 64

Краків, м. 152, 247
Краківське воєводство 137
Красноволя, с., Луцький пов., Волинське вво (с., Маневицький р-н, Волинська обл.)
198
Кременець, м., Кременецький пов.,
Волинська губ., Волинське в-во (м.,
Кременецький р-н, Тернопільська обл.)
111, 114, 164, 210, 233, 248, 250, 252
Кременецький пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во 30, 38,
48, 49, 107, 111, 112, 124, 135, 156, 207, 233,
241, 244, 251, 269, 270, 297
Крогулець, с., 248

Лаврів, с., Луцький пов., Волинське в-во (с.,

Луцький р-н, Волинська обл.) 176, 291
Леліков, с., Камінь-Коширський пов.,
Поліське в-во (Республіка Білорусь) 253
Липовець, м., Київська губ.(смт,
Липовецький р-н, Вінницька обл.) 270
Літинський пов., Подільська губ. 270
Лодзинське воєводство 115
Локачі, м-ко, Володимир-Волинський пов.,
Волинська губ.; м-ко, Горохівський пов.,
Волинське в-во (смт, Локачинський р-н,
Волинська обл.) 256, 307
Луга, р. 120, 221
Луцьк, м., Луцький пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во (м.,
Волинська обл.) 27, 31-43, 45-47, 53, 55, 59,
60-67, 102, 103, 105-108, 110, 114-117, 120121, 123, 126, 132, 133, 138, 148, 150-169,
172-176, 178, 185, 187-188, 190-194, 196197, 199-202, 204-205, 208-217, 220-223,
225-227, 229, 231-234, 238, 241-245, 247249, 251-255, 258, 261, 265, 268, 270, 273,
275-276, 279, 284, 286-289, 291-299, 301,
304-308, 311, 312
Луцьк–Брище, дорога 55
Луцьк–Львів, залізниця 187, 191
Луцьк–Сенкевичівка, залізнична вітка 78
Луцьк–Стоянів, залізниця 55
Луцьк–Торчин, дорога 116
Луцьк–Чарторийськ, дорога 184
Луцька гміна, Луцький пов., Волинське в-во
61
Луцький пов., Волинська губ., Волинський
округ, Волинське в-во 32, 38, 48-50, 52-66,
68, 103, 104, 107, 113, 115, 118, 120, 122,
127, 133, 136, 140, 155, 156, 166, 169, 172,
175-177, 179-186, 195, 198, 199, 210, 214,

371

225, 227, 233, 244, 248, 252-254, 261, 265,
270, 276, 284, 285, 308
Львів, м. 39, 148, 153, 158, 162, 232, 244, 273,
291
Львівське воєводство 113
Львівський округ 289
Любешів, м-ко, Пінський пов., КаміньКоширський пов., Поліське в-во (смт,
Любешівський р-н, Волинська обл.) 233,
268
Любитів, с., Ковельський пов., Волинське
в-во (с., Ковельський р-н, Волинська обл.)
284
Любитівська гміна, Ковельський пов.,
Волинське в-во 284
Люблін, м. 119
Люблінське воєводство 106
Любомль, м-ко, Володимир-Волинський
пов., Волинська губ.; м., Любомльський
пов., Волинське в-во (м., Любомльський
р-н, Волинська обл.) 38, 107, 108, 128, 203,
246, 256, 278
Любомльський пов., Волинське в-во 49, 106,
107, 117, 203

Маковичі, с., Ковельський пов., Волинське

в-во (с., Турійський р-н, Волинська обл.)
295
Мале Седлище, кол., Костопольська гміна,
Костопольський пов., Волинське в-во 259
Маневицька гміна, Ковельський пов.,
Волинське в-во 247
Маневичі, с., Ковельський пов., Волинське
в-во (Прилісне, с., Маневицький р-н,
Волинська обл.) 247
Манчжурія 58
Мацеївська гміна, Ковельський пов.,
Волинське в-во 278
Маціов, м-ко, Ковельський пов., Волинська
губ.; Мацеїв, м-ко, Ковельський пов.,
Волинське в-во (Луків, смт, Турійський
р-н, Волинська обл.) 249, 309
Медвезька гміна, Луцький пов., Волинське
в-во 61
Мельниця, м-ко, Ковельський пов.,
Волинська губ., Волинське в-во (с.,
Ковельський р-н, Волинська обл.) 224, 245
Могильно, с., Володимир-Волинський пов.,
Волинська губ. (Жовтневе, с., ВолодимирВолинський р-н, Волинська обл.) 227
Мощена, с., Ковельський пов., Волинське в-во
(с., Ковельський р-н, Волинська обл.) 167

372

Несвіч, с., Луцький пов., Волинське в-во (с.,

Луцький р-н, Волинська обл.) 196
Несухоїженська гміна, Ковельський пов.,
Волинське в-во 202
Несухоїжі, м-ко, Ковельський пов.,
Волинська губ.; Несухоїже, м-ко,
Ковельський пов., Волинське в-во 224,
284, 302
Ниви-Губинські, с., Луцький пов., Волинське
в-во (с., Горохівський р-н, Волинська обл.)
194
Низкиничі, с., Володимирський пов.,
Волинське в-во (с., Іваничівський р-н,
Волинська обл.) 209
Німеччина 28, 144, 182, 195, 211, 239
Новоград-Волинський пов., Волинська губ.
269, 270
Новосілки, с., Медвезька гміна, Луцький
пов., Волинське в-во (с., Маневицький
р-н, Волинська обл.) 60
Новосілки, с., Олеська гміна,
Володимирський пов., Волинське в-во (с.,
Турійський р-н, Волинська обл.) 311

Овруцький пов., Волинська губ. 269, 270
Озютичі, м-ко, Горохівський пов., Волинське
в-во (с., Локачинський р-н, Волинська
обл.) 199
Олика, м-ко, Дубенський пов., Волинська
губ.; м., Дубенський пов., Луцький пов.,
Волинське в-во (смт, Ківерцівський р-н,
Волинська обл.) 105, 175, 231, 253, 301
Олицька гміна, Дубенський пов., Луцький
пов., Волинське в-во 176, 283
Олицьке князівство 247
Острог, м., Острозький пов., Волинська губ.;
м., Здолбунівський пов., Волинське в-во
(м., Острозький р-н, Рівненська обл.) 93,
99, 100, 124, 248
Острозький пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во 38, 48,
155, 244, 269, 270
Павловичі, с., Горохівський пов., Волинське

в-во (с., Локачинський р-н, Волинська
обл.) 290
Палестина 116, 275
Парагвай 275
Париж, м. 158
Перевали, с., Володимир-Волинський пов.,
Волинська губ. ( с., Турійський р-н,
Волинська обл.) 48

Піддубці, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Луцький р-н, Волинська обл.) 197
Пінський пов., Мінська губ., Поліське в-во 49
Пнівно, с., Пінський пов., КаміньКоширський пов., Поліське в-во (Пнівне
с., Камінь-Каширський р-н, Волинська
обл.) 270, 290
Повурськ, с., Ковельський пов., Волинська
губ. (Поворськ, с., Ковельський р-н,
Волинська обл.) 224
Подгородно, с., Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (Підгородне, с.,
Любомльський р-н, Волинська обл.) 207
Подільська губернія 269
Познанське воєводство 111
Познань, м. 197, 213
Полісся 144
Поліське воєводство 107, 109, 111, 113, 115,
133, 234
Полонка, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Луцький р-н, Волинська обл.) 181
Полонківська гміна, Луцький пов.,
Волинське в-во 64
Польща, Польська Республіка 28-30, 39, 50,
54, 56-62, 95-97, 103-107, 109-113, 116-118,
120, 121, 123, 127-129, 131-134, 136, 138148, 150, 156, 157, 161, 173-175, 177, 180,
182, 183, 185, 193, 195, 196, 200, 201, 207,
211, 232, 236, 239, 241, 244, 247, 249, 250252, 282
Польща–Україна, кордон 192
Поморське воєводство 115
Порицьк, м-ко, Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (приєднано до с.
Павлівка, Іваничівський р-н, Волинська
обл.) 256
Почаїв, м., м-ко, Кременецький пов.,
Волинська губ., Волинське в-во (м.,
Кременецький р-н, Тернопільська обл.)
250, 269
Прага, м. 283
Пульмівська вол., Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. 281
Пульмо, с., Володимир-Волинський пов.,
Волинська губ. (с., Любомльський р-н,
Волинська обл.) 280, 281

Радзивілов, м-ко, Волинський округ

(Радивилів, м., Рівненська обл.) 155
Радомишль, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Луцький р-н, Волинська обл.) 198

Радостов, с., Камінь-Коширський пов.,
Поліське в-во(Республіка Білорусь) 283
Раймісто–Кияж, канал 64
Ратно, м-ко, Ковельський пов., Волинська
губ., Волинське в-во (Ратне, смт,
Ратнівський р-н, Волинська обл.) 271, 303
Рига, м. 155
Рим, м. 247
Ровенська гміна, Ровенський пов., Волинське
в-во 137
Ровенський пов., Волинська губ.,
Волинський округ, Волинське в-во 38, 48,
49, 111, 116, 117, 140, 141, 155, 156, 233,
241, 249, 270, 293, 297
Ровно, м., Ровенський пов., Волинська губ.,
Волинське в-во (Рівне, м., Рівненська
обл.) 105-107, 116, 119-121, 127, 128, 133,
139, 157, 170, 200, 210, 233, 241, 292
Рожище, маєток, Рожищенська гміна,
Луцький пов., Волинське в-во 278
Рожище, м-ко, Луцький пов., Волинське в-во
(смт, Рожищенський р-н, Волинська обл.)
53, 61, 139, 179, 221, 292, 307
Рожищенська гміна, Луцький пов.,
Волинське в-во 61
Росія 46, 58, 110, 165, 193, 222, 226, 229, 236,
258

Самари, с., Камінь-Коширський пов.,

Поліське в-во (с., Ратнівський р-н,
Волинська обл.) 283
Самарська губернія 229
Сапалаївка, р. 114, 120, 191-192
Саратовська губернія 229
Сарненський пов., Поліське в-во, Волинське
в-во 109, 116, 122, 124, 138, 252
Свинюхи, м-ко, Горохівський пов.,
Волинське в-во (Привітне, с.,
Локачинський р-н, Волинська обл.) 296
Сенкевичівка, м-ко, Луцький пов.,
Волинське в-во (смт, Горохівський р-н,
Волинська обл.) 296
Сибір 222, 229, 274, 281
Сильненська гміна, Луцький пов., Волинське в-во 61, 297
Сквирський пов., Київська губ. 269
Скриголови, с., Володимир-Волинський
пов., Волинська губ. (Скригове, с.,
Горохівський р-н, Волинська обл.) 227
Смідин, с., Ковельський пов., Волинська губ.
(с., Старовижівський р-н, Волинська обл.)
274
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Сокіл, м-ко, Луцький пов., Волинське в-во (с.,
Рожищенський р-н, Волинська обл.) 195
Софіївка, м-ко, Луцький пов., Волинське вво 184
Сошичанські Буди, с., Ковельський пов.,
Волинська губ. 204
СРСР, Радянський Союз 28, 56, 58, 105, 142144, 146-148, 171, 175, 182, 184, 185, 195197, 199, 211, 232, 282
Станіславське воєводство 105, 145
Старі Кошари, с., Ковельський пов.,
Волинське в-во (с., Ковельський р-н,
Волинська обл.) 249
Старокостянтинівський пов., Волинська губ.
269
Стир, р. 64, 120, 187, 191, 255
Суховоля, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Луцький р-н, Волинська обл.) 173
США 205

Таращанський пов., Київська губ. 269

Тернопільське воєводство 141
Тернопільський край 269
Тинне, с., Сарненський пов., Волинське в-во
(с., Сарненський р-н, Рівненська обл.) 130
Торчин, м-ко, Луцький пов., Волинська
губ., Волинське в-во (смт, Луцький р-н,
Волинська обл.) 133, 163, 177, 253
Тростянець, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Ківерцівський р-н, Волинська обл.)
182
Тростянецька гміна, Луцький пов.,
Волинське в-во 183
Турійськ, м-ко, Ковельський пов., Волинське
в-во (смт, Турійський р-н, Волинська обл.)
284
Турійська гміна, Ковельський пов.,
Волинське в-во 298
Турія, р. 120

Угриничі, с., Пінський пов., Камінь-

Коширський пов., Поліське в-во (с.,
Любешівський р-н, Волинська обл.) 290
Україна, Західна Україна, Українська
Народна Республіка, Радянська Україна
31, 58, 158, 176, 179, 183, 197, 209, 276, 311
Уляники, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Рожищенський р-н, Волинська обл.)
181
Устилуг, м-ко, Володимирський пов.,
Волинське в-во (м., ВолодимирВолинський р-н, Волинська обл.) 283

374

Франція 57, 182
Фусів, с., Горохівський пов., Волинське в-во
(с., Сокальський р-н, Львівська обл.) 179
Хелм, м. 106
Холмщина 244
Холоневичі, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Ківерцівський р-н, Волинська обл.)
178
Холонів, с., Володимирський пов.,
Волинське в-во (с., Горохівський р-н,
Волинська обл.) 163
Холопичі, с., Киселинська гміна,
Володимирський пов., Волинське в-во (с.,
Локачинський р-н, Волинська обл.) 203
Хорохорин, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Луцький р-н, Волинська обл.) 297
Цумань, с., Луцький пов., Волинське в-во
(с., Ківерцівський р-н, Волинська обл.)
282

Чарторийськ, м-ко, Луцький пов.,

Волинське в-во (Старий Чорторийськ, с.,
Маневицький р-н, Волинська обл.) 127,
184

Шацьк, с., Володимир-Волинський пов.,

Волинська губ. (смт, Любомльський р-н,
Волинська обл.) 256
Шепель, с., Луцький пов., Волинська губ. (с.,
Луцький р-н, Волинська обл.) 254

Додаток 7

ІЛЮСТРАЦІЇ

Анкета Яна Богдашевського для отримання дозволу на перетин кордону, 1923 р. (Ф-36,
оп. 1, спр. 511, арк. 5).

375

Безстрокова паспортна книжка Марії Теодорович-Савицької, 1922 р. (Ф-36, оп. 1,
спр. 511, арк. 107).

Делегати 2-го з’їзду представників селян у Володимирі, скликаного виборчим комітетом
по виборах до сейму і сенату, 1922 р. (Ф-390, оп. 1, спр. 7, арк. 1).

376

Делегати 2-го з’їзду представників селян у Володимирі, скликаного виборчим комітетом
по виборах до сейму і сенату, 1922 р. (Ф-390, оп. 1, спр. 7, арк. 3).

Віче на площі біля Кафедрального Собору м. Володимира, приурочене виборам до сейму
та сенату, 1922 р. (Ф-390, оп. 1, спр. 7, арк. 2).

377

Акт про збитки, завдані Державному архіву Волинської області в роки війни, 1944 р. (Р66, оп. 3, спр. 14, арк. 179–180).

378

379

Заява Леснічука-Кондратюка Миколи про отримання закордонного паспорта для виїзду в
Парагвай, 1936 р. (Ф-397, оп. 1, спр. 4, арк. 9–9 зв.).

380

381

Печатка приватної броварні Вацлава Земана в м. Луцьку, 1933 р. (Ф-158, оп. 1, спр. 579,
арк. 24).

382

383

План нерухомості власника Пінчука Ізраїля в м. Луцьку, урочище «Биваки», 1935 р. (Ф-158, оп. 4, спр. 2273, арк. 1).

Витяг з плану частини ділянок зі Стоковської парафії, 1929 р. (Ф-158, оп. 4, спр. 2273,
арк. 48).

384

План міста Ковеля 1939 р. (Науково-довідкова бібліотека ДАВО, №23).

385

План міста Володимира, 1933 р. (НДБ ДАВО, №22).

386

План забудови міста Рожище, без дати (НДБ ДАВО).

387

План міста Луцька, 1939 р. (НДБ ДАВО, №24).

388

389

Карта Волинського воєводства, 1927 р. (НДБ ДАВО, №21).
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