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Уперше оприлюднюється анотований реєстр описів документів
Державного архіву Львівської області періоду окупації України нацистською
Німеччиною 1941–1944 років. Переважна більшість цих матеріалів до здобуття
Україною незалежності не була доступна широкій громадськості та пересічним
дослідникам.
Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою
програмою« Архівні зібрання України».
Для архівістів, науковців, викладачів, студентів вишів історичного
профілю, краєзнавців, дослідників-аматорів.
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ПЕРЕДМОВА
Державний архів Львівської області (ДАЛО) – одне із найбільш
неповторних

та унікальних за складом

документів сховищ Національного

архівного фонду України. Його специфіка та відмінність від інших архівних
установ держави у тому, що фондоутворювачами були підприємства, установи,
організації, органи влади чотирьох держав, а саме: Австро-Угорської імперії;
Другої Речіпосполитої Польської; СРСР та УРСР; Німеччини (від 1943 р. –
Великонімецький Рейх; неофіційні назви – Третій Рейх, націонал-соціалістична
або нацистська Німеччина) в особі окупаційної влади дистрикту «Галичина»
генерал-губернаторства, створеного на окупованій Вермахтом території Польщі і
галицьких областей України.
Через те, що як у жодному іншому обласному центрі країни (крім
столичного), архівні матеріали

не розподілені між обласним та одним із

центральних історичних архівів України, Державний архів Львівської області
зберігає документи порівняно невеликого історичного проміжку часу –
переважно від ХVІІІ століття до наших днів. Проте у цих документах
відображено усі без винятку сфери економічного, політичного, громадського та
культурного-духовного життя регіону. Більш того, уникнувши з різних причин
масштабних ревізій, «удосконалень», реалізації нищівних планів із здавання
макулатури, що мало місце у східних областях України, Львівський
облдержархів зберіг (переважно у своїх колишніх «спецхранах») безцінні
документи, що висвітлюють не тільки «місцевий» історичний процес, але й
дають

об’єктивну

характеристику суспільно-політичного ладу кожної із

чотирьох названих держав, до складу яких у різні періоди входила Львівщина.
Наразі Державний архів Львівської області зберігає понад 2,5 млн. томів
справ, об’єднаних у понад 5100 фондах, десятки тисяч примірників журналів та
газет. Науково-довідковий апарат ДАЛО утворюють майже 13 тис. описів справ,
а також систематичний, предметно-тематичний, іменний, географічний та інші
каталоги.






За час існування архіву у його теперішньому статусі було випущено низку
друкованих науково-довідкових видань. Це, зокрема, такі, як: «Львівський
обласний державний архів: путівник» (упорядник В. І. Котельникова, 1965 р.,
375 с.), «Філіал Львівського обласного державного архіву у м. Самборі»
(упорядник Е. А. Дубілевський, Л., 1962, 188 с.), «Путівник по фондах партійних
організацій Львівської та Дрогобицької областей» (відповідальний упорядник
Й. Л. Штатман, Л., 2003, 136 с.), «Державний архів Львівської області» (авториупорядники В. В. Клювак, В. І. Куцинда, П. І. Кравчук, Л., 2006, 24 с.) та багато
інших. Проте, з часу виходу у світ цих публікацій змінилась зона
комплектування ДАЛО, зміст та обсяг його фондів, проводилась всеохоплююча
звірка наявності та розсекречування документів. Окрім того, спеціально
уповноваженими центральними органами виконавчої влади щонайменше двічі
докорінно переглядались правила роботи архівних установ незалежної України,
зокрема у питаннях обліку, зберігання, доступу до архівних матеріалів, їх
оприлюднення тощо.
Ці обставини винесли на порядок денний проблему оновлення і
удосконалення науково-довідкового апарату держоблархіву, передусім шляхом
підготовки нових анотованих реєстрів описів, путівників по фондах архіву,
каталогів, баз даних, що виконують функції довідників, покажчиків тощо.
Оскільки підготовка будь-якого із зазначених типів видань, що охоплював
би усі фонди за усі роки зберігання, є роботою достатньо складною і тривалою, а
дослідники вже тепер відчувають гостру потребу в оновлених довідкових
матеріалах, було прийнято рішення готувати і випускати їх поетапно у міру
готовності окремих частин. Найпершим у цій низці визначено анотований реєстр
описів фондів періоду окупації нацистською Німеччиною (1941–1944) як такий,
що раніше ніколи окремо не опрацьовувався. Його укладання здійснювалось в
рамках реалізації галузевої програми « Архівні зібрання України», затвердженої
наказом Державного комітету України № 72 від 27 листопада 2000 року та у
відповідності до вимог щодо змісту і структури, прописаних у «Правилах роботи

архівних установ України», затверджених наказом Міністерства юстиції України
від 8 квітня 2013 р. № 656/5 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10
квітня 2013 р. за № 584/23116, та методичних рекомендацій Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
«Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні
рекомендації» (К., 2010. Упорядники: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока,
С. Л. Зворський).
Анотований реєстр охоплює 169 фондів з 245 описами 53094 справ періоду
1941-1944 рр.
Фонди німецької окупаційної влади представлені органами адміністративного управління як цивільного, так і військового, поліцейського,
господарського управління, а також організаціями і установами, які або
опосередковано

презентували

окупаційну

владу,

або

безпосередньо

підпорядковувалися органам окупаційної влади. Це відділення промислових і
торгівельних

німецьких фірм , біржі праці, мережа місцевих промислових

підприємств, фабрик, споживчих товариств, залізничного транспорту, поштового
зв’язку, сільськогосподарського управління, судових, освітніх установ і т. д.
Фонди установ і організацій періоду нацистської окупації збереглися не
повністю. Більшість фондів сформовано із розсипу, частина якого надійшла у
1944 -1947 рр. від УНКВС у Львівській області, листи остербайтерів , внесені у
фонд Р-54 «Інформаційне бюро з відправки кваліфікованих та підсобних
робітників до Німеччини у Львові» надійшли у 1945 році від Сокальського РВ
УНКВС у Львівській області. Документи у формі розсипу продовжували
надходити до архіву до 1952 року. На жаль, у більшості фондів джерело
надходжень не відоме.
Але слід відзначити, що документи адміністративного управління
дистрикту Галичина збереглись набагато краще у порівнянні з іншими групами
документів. Найбільший фонд, який містить більше 10 тисяч справ це фонд
Губернаторства дистрикту Галичина.
Дистрикт Галичина утворений 1 серпня 1941 року на підставі декретів
Гітлера від 17 та 22 липня 1941 р. й згідно з директивою генерал-губернатора

Г. Франка № С-441. Згідно з цим нормативним документом Дрогобицька,
Львівська, Станіславівська та Тернопільська області (за винятком її північних
районів) загальною площею 48081 км. утворили Дистрикт Галичина. Найвищою
посадовою особою Рейху тут був губернатор. Постійним місцем його
перебування став Львів, стосовно котрого німецькі центральні та окупаційні
інстанції вживали давню австрійську географічну назву “Лємберґ” (Lemberg).
Першим

губернатором

дистрикту

був

давній

діяч

нацистської

партії,

бриґадефюрер СС і генерал-майор поліції Карл Ляш (Lasch), шефом правління
ДГ – Людвіґ Льозакер (Losacker). З березня 1942 року губернатором дистрикту
став бриґадефюрер СС і генерал-майор поліції Отто Ґустав Вехтер (Wächter).
Адміністративний апарат губернатора став основним владним органом, що
здійснював німецьку окупаційну політику в Галичині. Середню ланку цивільної
адміністрації дистрикту Галичина становили 14 (від липня 1943 р. – 12)
окружних староств – крайсгауптманшафтів і так звані окружні міста –
крайсфрайштадти (die Kreisfreistädte). Найвищою німецькою посадовою особою
у ньому був окружний староста – крайсгауптман (Kreishauptmann). Водночас
кожне окружне виділене місто очолював міський староста – штадтгауптман
(Stadthauptmann). Найбільшим у дистрикті міським староством було Львівське.
Меншою адміністративно-територіальною одиницею

був повіт (Bezirk), а

найнижчою ланкою німецької цивільної адміністрації в Галичині – міські
комісаріати та повітові комісаріати.

З метою полегшення користування довідником у його першій частині –
реєстрі описів, який фактично є одним із покажчиків – подано упорядковані за
зростанням номерів самі лише назви фондів. Слід зазначити, що велика кількість
пропущених номерів фондів пояснюється тим, що документи , які належать до
організаційних

груп

«радянський

період»

та

«окупаційний

період»

обліковувались при надходженні до архіву за єдиною порядковою нумерацією
фондів з літерним індексом «Р».

Другу, основну частину видання складає власне анотований реєстр описів
з кількісними характеристиками та описовими статтями до відповідних фондів.
Усі назви, як і описові статті, подано українською мовою. Проте назви деяких
фондів доповнюються перекладами на німецьку, рідше – польську мови –
відповідно до записів в аркушах та справах фондів. Назви окремих фондів в
анотованому реєстрі можуть дещо відрізнятись від облікових, оскільки
авторами-укладачами

вони уточнювались відповідно

до

їх

змістовного

наповнення і вимог сучасного українського правопису – усувались застарілі
слова та словосполучення, діалектизми, русизми, германізми, полонізми,
виправлялись явні помилки перекладу та стилістичні тощо.
До анотованого реєстру не включались документи тих фондоутворювачів,
які діяли як у період окупації, так і у повоєнний період (наприклад, музеї, архіви,
театри, навчальні заклади тощо), а також документи особових фондів,
утворювачі яких хоч і жили у зоні комплектування у 40-х роках ХХ ст., але не
були безпосередньо пов’язані з подіями Другої світової війни.
Для зручності користування номери і назви фондів виділено напівжирним
шрифтом.
В основному розділі видання («Анотований реєстр описів») анотоване
описування окремих фондів подається за такою формою:
– у першому рядку – номер та назва фонду;
– у другому – хронологічний межі (крайні роки) документів фонду;
– у третьому – загальна кількість справ у фонді;
– у четвертому – номер опису у фонді;
– у п’ятому – кількість справ та хронологічні межі справ в описі.
Наявність поодиноких документів, датування яких виходить за межі
визначеного хронологічного періоду, відображається у дужках поряд з
основними реквізитами.
Назви структурних підрозділів фондоутворювачів у межах окремих
анотацій виділяються центральним розташування на сторінці та написом
курсивом.

Фонди Р-8, Р-16, Р-25, Р-40, Р-268, Р-1936, Р-1941, Р-1989 є об’єднаними,
тобто містять у собі документи організацій, які свого часу були окремими
фондоутворювачами. Після об’єднання усім цим фондам було присвоєно спільну
назву і відповідний номер.
Анотований реєстр доповнюється покажчиками (галузевим, географічним,
іменним) з посиланням на номери фондів. У покажчиках немає слів «Львів» та
«Галичина», оскільки вони присутні майже на кожній сторінці видання.
Автори-упорядники будуть щиро вдячні усім небайдужим і зацікавленим
читачам, які висловлять свої зауваження та побажання щодо цієї праці для
наступного урахування в роботі.
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УГКЦ

-Українська Греко-католицька Церква

УДК

-Українські Допомогові Комітети

УПА

-Українська Повстанська Армія

УЦК

-Український Центральний Комітет

СПИСОК ФОНДІВ
Р-8.

Школи дистрикту «Галичина» (об’єднаний фонд)

Р-10.

Карпевич Богдан, член Української Національної Ради у м. РаваРуській, м. Рава-Руська

Р-11.

Уповноважений райхскомісара СС і поліції у справах зміцнення
німецької народності у дистрикті «Галичина», філія у Львові,
м. Львів

Р-12.

Команда української поліції міста Львова дистрикту, м. Львів

Р-13.

Львівська окружна команда української поліції, м. Львів.

Р-15.

Команда української поліції у Городку, м. Городок,

Р-16.

Комісаріати команди української поліції у Львові, м. Львів,

Р-23.

Команди охоронної поліції у Львові, м. Львів.

Р-24.

Львівське окружне староство губернаторства дистрикту «Галичина»,
м. Львів

Р-25.

Управління німецької пошти на Сході дистрикту «Галичина»,
м. Львів. Поштамти у Бориславі і Дрогобичі (об’єднаний фонд)

Р-27.

Генерал-губернаторська українська поліцейська школа у Львові.
м. Львів

Р-28.

Рава-Руська місцева комендатура польової жандармерії № 1-403,
м. Рава-Руська

Р-29.

Львівська моторизована частина № 938 польової жандармерії при
головній польовій комендатурі у Львові, м. Львів

Р-30.

Львівська міська комендатура, м.. Львів

Р-31.

Польова комендатура № 603 у Львові. м. Львів

Р-33.

Державні медичні природознавчі професійні курси у Львові,
м. Львів

Р-34.

Львівський окружний комітет Націонал-соціалістичної

німецької робітничої партії (НСДАП), м. Львів
Р-35.

Губернаторство дистрикту «Галичина» у Львові, м. Львів

Р-36.

Управління поліції безпеки і служби безпеки (СД) по дистрикту
«Галичина» у Львові, м. Львів

Р-37.

Львівське міське староство дистрикту «Галичина», м. Львів

Р-38.

Міська шкільна рада Львівського міського староства, м. Львів

Р-39.

Львівська біржа праці, м. Львів

Р-40.

Польські комітети допомоги у Львові, Дрогобичі, Стрию (об’єднаний
фонд), м. Львів

Р-41.

Готель «Галичина» у Львові, м. Львів

Р-42.

Львівське відділення Люблінського ТзОВ з будівництва доріг та
мостів «Владислав Гано», м. Львів

Р-43.

Шоколадна фабрика «Гофлінгер» у Львові. м. Львів

Р-44.

Фабрика з виробництва морозива, мармеладу та вафель Львівського
кондитерського тресту, м. Львів

Р-45.

Український державний етнографічний музей у Львові, м. Львів

Р-46.

Комісарське Управління вартової і охоронної служби
«Секурітас» у Львові, м. Львів

Р-48.

Український національний музей у Львові , м. Львів, м. Львів

Р-49.

Львівська державна бібліотека. М. Львів

Р-50.

Приватне німецьке бюро Юстини Ульріх з розшуку осіб, які зникли
без вісті, перекладів і кореспонденції у м. Ґрац (Австрія)

Р-51.

Редакція газети «Львівські вісті»

Р-52.

Яворський Євген, професор, заступник редактора газети «Львівські
вісті»

Р-53.

Промислове підприємство з виготовлення вивісок «Торгреклама» у

Львові
Р-54.
Р-55.

Інформаційне бюро з відправки кваліфікованих та підсобних
робітників до Німеччини у Львові
Львівський міський трест їдалень, ресторанів кафе та готелів

Р-56.

Львівський відділ АТ з обробки деревини «Гобаг», Бреслау
(Вроцлав)-Краків

Р-57.

Третя вартова рота допоміжної поліції, м. Львів

Р-58.

Дирекція поліції у Львові

Р-59.

Головна група промисловості і транспорту окружної
господарської палати у Галичині.
Головне управління промисловості і транспорту
у дистрикті «Галичина», м. Львів

Р-60.

Львівський
відділ
особливого
уповноваженого
промисловості генерал-губернаторства

Р-61.

Окружна дирекція Східної залізниці у Львові

Р-62.

Львівське відділення ТзОВ з будівництва аеродромів та бараків
«Дельта»

Р-63.

Інститут з вивчення вірусів при Головному командуванні сухопутних
військ (Інститут Беринга) у Львові

Р-64.

Львівське німецьке гімнастично-спортивне товариство

Р-65.

Армійська польова пошта № 20200

Р-66.

Командувач СС і поліції губернаторства дистрикту «Галичина»

Р-68.

Львівський відділ ТзОВ з торгівлі кіньми та худобою у Кракові

Р-69.

Гуртожиток (готель) № 4 для німецьких військовослужбовців

Р-71.

Українська пекарня Івана Мельника

Р-72.

Міський трест механічних пралень

Р-73.

Львівська філія Краківського відділу валютних операцій Головного
господарського управління генерал-губернаторства

нафтової

Р-74.

«Народна торгівля», Крайовий споживчий кооператив у Львові

Р-75.

Ревізійний союз кооперативів у генерал-губернаторстві.
Окружний союз дистрикту «Галичина» у Львові

Р-76.

Центральне сільськогосподарське управління дистрикту «Галичина»,
м. Львів

Р-77.

Спеціальний суд при Німецькому суді у Львові.
Німецька державна прокуратура у Львові

Р-78.

Львівський міський газзавод

Р-80.

Сокальська міська управа

Р-81.

Урядовий уповноважений у справах преси при губернаторстві
дистрикту «Галичина», м. Львів

Р-82.

Документи учасників Другої світової війни (колекція)

Р-83.

Спогади мешканців міста Підкаменя про події Другої світової війни

Р-84.

Товариство з обмеженою відповідальністю з видобутку нафти
«Бескиди» у Львові

Р-85.

Головне правління акціонерного товариства з продажу нафти
«Карпатська нафта» у Львові

Р-86.

Німецька кримінально-слідча тюрма у Львові

Р-87.

Сільська управа села Ферліївка Красненського повіту
Золочівського округу

Р-98.

Крайовий комісар у Жовкві. Міське управління у Жовкві

Р-102.

Львівський державний сільськогосподарський інститут.
Державні сільськогосподарські курси у Львові

Р-160.

Кам’янсько-Струмилівське окружне староство

Р-161.

Львівський апеляційний суд

Р-162.

Спілка українських журналістів у Львові

Р-183.

Львівський міський суд

Р-185.

Український комітет допомоги Львівської округи
(Український Допомоговий Комітет – УДК)

Р-197.

Державні технічні професійні курси у Львові

Р-201.

Державні ветеринарні професійні курси у Львові

Р-205.

Український комітет у Сокалі

Р-206.

Ремісничо-виховний заклад Українського Центрального Комітету
для хлопців-сиріт та безпритульних у Львові

Р-217.

Державні курси з підготовки лісничих у Львові

Р-265.

Податкове управління у Львові

Р-266.

Спілка землеробських кооперативів «Центросоюз» у Львові

Р-267.

Прокурор при Апеляційному суді у Львові

Р-268.

Міські суди дистрикту «Галичина» (об’єднаний фонд)

Р-269.

Сільськогосподарський банк у Львові

Р-274.

Нотаріальна палата у Львові

Р-275.

Нотаріус Голинатий Лев у Львові

Р-276.

Нотаріус Медвідь Іван у Львові

Р-277.

Нотаріус Крушельницький Святослав у Львові

Р-278.

Нотаріус Лагодинський Роман у Львові

Р-279.

Нотаріус Міський Євген у Львові

Р-280.

Заячківський Роман, нотаріус та голова нотаріальної палати у Львові

Р-281.

Нотаріус Левицький Єжі (Юрій) у Львові

Р-282.

Нотаріус Владика Ян у Львові

Р-286.

Дирекція мір губернаторства дистрикту «Галичина» у Львові

Р-317.

Крайовий комісар у Жовкві

Р-322.

Трест галицьких цукроварень («Цукротрест») у Львові

Р-329.

Управління електричного трамваю міста Львова

Р-343.

Загальний споживчий кооператив «Єдність» у Львові

Р-344.

Львівське відділення Центральної торгівлі Союзу споживчих
кооперативів генерал-губернаторства «Сполем»

Р-345.

Львівська каса соціального страхування, Львівська філія Загальної
місцевої каси соціального страхування

Р-346.

Редакції газет «Ґазета Львовска» та «Лємберґер Цайтунґ»

Р-347.

Окружний суд у Львові

Р-364.

Львівський пивоварний завод дистрикту «Галичина» (Львівська
броварня)

Р-369.

Відділення фельджандармерії Рава-Руської місцевої комендатури

Р-370.

Золочівський окружний суд

Р-451.

Жовківське фінансове управління

Р-456.

Відділ Закладу страхування для Галичини у Львові Загального
закладу взаємного страхування

Р-461.

Нотаріус Дяків Василь у Львові

Р-463.

Нотаріус Лавровський Роман у Дрогобичі

Р-464.

Нотаріус Лещинський Мирон у Золочеві

Р-465.

Нотаріус Москва Ян у Львові

Р-466.

Нотаріус Ольштинський Володимир у Щирці

Р-467.

Нотаріус Півоцький Ян у Львові

Р-468.

Нотаріус Полянський Еміль у Жовкві

Р-469.

Нотаріус Тарнавський Ян у Львові

Р-470.

Нотаріус Тихий Дмитро у Львові

Р-471.

Нотаріус Тшос Ян у Львові

Р-473.

Нотаріус Шимонович Станіслав у Львові

Р-790.

Рава-Руський повітовий інспекторат взаємного страхування

Р-1176.

Управління колишніх кредитних установ у Львові

Р-1177.

Нотаріус Гвоздецький Євген у Львові

Р-1178.

Нотаріус Копистянський Зеновій у Львові

Р-1216.

Львівська трикотажна фабрика

Р-1925.

Дрогобицький окружний лікар

Р-1926.

Шкільний відділ Дрогобицького окружного староства

Р-1927.

Дрогобицький окружний ветеринарний лікар

Р-1928.

Місцева комендатура м. Дрогобича

Р-1930.

Дрогобицький
страхування

Р-1932.

Бориславська міська управа

Р-1933.

Бориславський міський комісар

Р-1934.

Дрогобицьке аптечне управління

Р-1936.

Відділення охоронної поліції в Бориславі, Дрогобичі, Стрию
(об’єднаний фонд)

Р-1939.

Дрогобицький солеварний завод

Р-1940.

Український окружний комітет у Стрию

інспекторат

Загального

закладу

взаємного

Р-1941.

Дрогобицьке та Стрийське відділення Будівельної
(«Баудінст») у генерал-губернаторстві (об’єднаний фонд)

Р-1942.

Дрогобицький підрозділ команди поліції безпеки та служби безпеки
дистрикту «Галичина»

Р-1943.

Дрогобицька окружна лікарня

Р-1945.

Головна Дрогобицька друкарня Львівського поліграфічного тресту

Р-1946.

Дрогобицька окружна команда української поліції у Дрогобичі

Р-1947.

Нотаріус Добрянський Степан у Самборі

Р-1948.

Український окружний комітет у Дрогобичі

Р-1950.

Дрогобицька каса соціального страхування

Р-1951.

Дрогобицька міська управа

Р-1952.

Стрийське окружне староство

Р-1953.

Фінансовий відділ Самбірської міської управи

Р-1954.

Стрийська міська управа

Р-1956.

Хирівська міська управа

Р-1957.

Фінансовий відділ Стрийської міської управи

Р-1959.

Нотаріус Басараб Микола у Дрогобичі

Р-1960.

Стрийська окружна команда української поліції

Р-1962.

Самбірське окружне староство

Р-1964.

Шкільний відділ Стрийського окружного староства

Р-1965.

Стрийська окружна лікарня

Р-1967.

Самбірська державна вчительська семінарія

Р-1975.

Українська друкарня у Стрию

Р-1977.

Стрийський окружний союз кооперативів

служби

Р-1978.

Сільський торгівельно-закупівельний
Болехівцях

Р-1979.
Р-1982.

Український кооперативний банк «Українбанк» («Народний банк») з
обмеженою відповідальністю у Бориславі дистрикту «Галичина»
Нотаріат у м. Журавно. Нотаріус Ромпала Володислав

Р-1985.

Журавненська міська управа

Р-1986.

Журавненська повітова управа

Р-1987.

Український кооперативний банк «Українбанк» («Народний банк») з
обмеженою відповідальністю у Журавно дистрикту «Галичина»

Р-1988.

Дрогобицька філія Крайового сільськогосподарського товариства
«Сільський господар»

Р-1989.

Дрогобицька біржа праці та її філія у Стрию

Р-1991.

Стрийське окружне управління сільськогосподарськими маєтками

Р-2023.

Нотаріус Яворський Олексій у Самборі

Р-2027.

Самбірська окружна команда української поліції

Р-2042.

Дрогобицьке окружне староство

Р-2048.

Фінансовий відділ Сколівської районної управи

Р-3164.

Відділ Державного інституту судової експертизи і криміналістики у
Львові

кооператив

«Надія»

у

АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ
Р-8. Школи дистрикту «Галичина» (об’єднаний фонд)
1941–1944 рр.
Справ: 1406

Опис 1
Справ: 1406, 1941–1944 рр.
Протоколи засідання педагогічних рад, конференцій вчителів
та випускних іспитів.
Свідоцтва про закінчення шкіл і курсів.
Журнали

успішності

учнів

народних,

початкових,

неповносередніх, спеціальних шкіл населених пунктів Бабино,
Бабичі, Велика Білина, Мала Білина, Баличі Зарічні, Білогорща,
Бережичі, Борислав, Губич, Братковичі, Брідки, Буків, Велика
Озимина, Виднів, Військо, Винники, Вислобоки, Вишенька, Воля
Баранецька, Воля Блажівська, Гаї, Гійче, Гонятичі, Горбачі, Горбків,
Гусаків, Деревня, Дмитрів, Дорожів, Добросин, Дубляни, Дуб’є,
Жолдець, Жовква (Жолква.), Жовтани, Запитів, Крехів, Косовець,
Кружки,

Крисовичі,

Куликів,

Кульчиці

Шляхецькі,

Лани

Семенівські, Львів, Львів-Знесення, Лани, Лука, Любинці, Любша,
Лютовиська, Ляшки-Гостинцеві, Ляшки-Зав’язані, Ляшки-Муровані,
Мостиська, Нагуєвичі, Нижанковичі, Новошини, Оброшино, Павлів,
Піски, Раковець, Радехів, Рокітно, Сабанівці, Самбір, Сіде, Сілець,
Сокірчиці, Соколівка, Старий Милятин, Старе Село, Старява,
Страшевичі, Стрілки, Стронятин, Стрий, Сулимів, Сушиця-Рикова,
Татари, Хліплі, Черхава, Чижевичі, Щирець.
Особові справи вчителів.
Списки вчителів; учнів.

Р-10. Карпевич Богдан, член Української Національної Ради
у м. Рава-Руській
1939–1942 рр.
Справ: 4

Опис 1
Справ: 4, 1939–1942 рр.
Особисте

листування;

посвідчення

члена

Української

Національної Ради.
Р-11. Уповноважений райхскомісара СС і поліції у справах
зміцнення німецької народності у дистрикті «Галичина»,
філія у Львові
(Der SS und Polizeiführer im Distrikt Galizien der Beauftragten des
Reichskommissare für die Festіgung deutschen Volkstums,
Auβenstelle Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 218

Опис 1
Справ: 218, 1941–1944 рр.
Розпорядження, накази, інструкції генерал-губернаторства.

Листування про роботу з кадрами; переселення осіб; надання
матеріальної допомоги; оформлення документів про національну
приналежність; на виїзд до Німеччини.
Статистичні відомості про кількість переселенців; проведених
перевірок; німецьких поселень.
Плани роботи; фінансові звіти; особові рахунки працівників
апарату.
Акти перевірки роботи.
Анкети, кенкарти, довідки, посвідчення; об’яви, відозви, афіші.
Заяви осіб на виїзд до Німеччини.
Перелік населених пунктів.
Списки,

картотеки

рейхсдойче;

єврейських сімей; переселенців.

фольксдойче;

членів

Р-12. Команда української поліції міста Львова
(Kommando der ukrainischen Polizei der Stadt Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 148

Опис 1
Справ: 148, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

директиви,

накази,

інструкції

генерал-

губернаторства; допоміжних структур поліції.
Статут вартової служби.
Звіти комісаріатів поліції про основну діяльність; участь у
«єврейських» акціях.
Протоколи допитів затриманих; свідків.
Матеріали з особового складу поліції: списки; анкети;
біографії; накази.
Довідник адміністративно-територіального поділу Галичини.
Адресна книга; телефонний довідник установ м. Львова.
Р-13. Львівська окружна команда української поліції,
м. Львів
(Kreiskommando der ukrainischen Polizei in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 16

Опис 1
Справ: 16, 1941–1944 рр.
Розпорядження начальника окружної команди поліції про
матеріальне забезпечення поліцейських та їх сімей.
Статистичні відомості про чисельність української; польської
поліції.
Р-15. Команда української поліції у Городку
(Kommando der ukrainischen Polizei Grodok bei Lemberg)
1942 р.
Справ: 1
Опис 1
Справ: 1, 1942 р.
Накази, розпорядження начальника команди поліції.

Р-16. Комісаріати української поліції у Львові (об’єднаний фонд)
(Kommissariats der ukrainischen Polizei in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 40
Опис 1
Справ: 40, 1941–1944 рр.
Звіти про роботу з кадрами поліцейських.
Відомості на видачу заробітної плати особовому складу сімох
поліцейських комісаріатів.
Списки особового складу комісаріатів поліції м. Львова
Р-23. Підрозділ (відділ) поліції протиповітряної оборони
Команди охоронної поліції у Львові
(Kommando der Schutzpolizei in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 2086

Опис 1
Справ: 1645, 1941–1944 рр.
Карточки обліку речового забезпечення.

Реєстраційні карточки лікарень; костелів; аптек; дитячих
будинків; інших громадських споруд, установ Львова.
Особові справи; списки поліцейських; водіїв допоміжної
служби протипожежної охорони Львова.
Опис 2
Справ: 225, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження, інструкції, листування з питань
організації та діяльності протиповітряної оборони у генералгубернаторстві та дистрикті «Галичина».
Листування з керівництвом установ, підприємств і організацій
про створення команд протиповітряної оборони з числа їх
працівників.
Схема

протиповітряної

оборони

штабу

Націонал-

соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП) у Львові.
Матеріали про роботу служб протиповітряної оборони:

донесення

про

авіаційні

нальоти,

дані

про

наслідки

бомбардувань та ін.
Плани занять; конспекти лекцій з протиповітряної оборони.
Облікова картотека фірм, установ, автотранспорту у Львові.
Облікові карточки; списки особового складу протиповітряної
оборони.
Списки осіб, скерованих в трудові табори.
Опис 3
Справ: 180, 1941–1944 рр.
Накази начальника СС і поліції, начальника охоронної поліції.
Постанови про мобілізацію до лав протипожежної охорони.
Рапорти, звіти про навчальну підготовку особового складу
протиповітряної оборони.
Летючка «Української Народної Самооборони» про польськоукраїнські відносини.
Переліки населених пунктів Львівського окружного староства;
підприємств та установ Львова; вулиць, що постраждали внаслідок
бомбардувань.
Списки особового складу.
Опис 4
Справ: 36, 1941–1944 рр.
Циркуляри, листування про роботу протиповітряної оборони;
мобілізацію цивільного населення; стан підготовки добровільних
дружин протиповітряної оборони в установах і підприємствах.
Особові справи; особисті документи службовців.

Р-24. Львівське окружне староство губернаторства
дистрикту «Галичина»
(Der Kreishauptmann in Lemberg-Land des Generalgouvernement
Distrikt Galizien)
1941–1944 рр.
Справ: 1190

Опис 1
Справ: 576, 1941–1944 рр.

Відділ внутрішнього урядування
Накази, розпорядження, циркуляри про реєстрацію осіб

німецького походження, застосування обмежень в правах для євреїв,
створення «юденратів», гетто, обов’язкового ношення нарукавних
пасків із зіркою Давида; надання допомоги населенню; створення,
облаштування

військових

кладовищ

для

військовослужбовців

вермахту.
Інструкції та інформації стосовно роботи з фолькс- та
рейхсдойче.
Переліки населених пунктів Львівського округу.
Особові справи «фольксдойче».
Листування з військовими частинами вермахту, українськими,
польськими організаціями, керівниками міських та сільських громад
та ін. про надання допомоги особам, що потерпіли в 30-х роках ХХ
сторіччя під час «пацифікації» українського населення польським
урядом; відкриття інтернатів, сиротинців для дітей, шкільних
їдалень, будинків для старих; фінансування благодійних організацій;
єврейські

метричні книги; встановлення національності осіб;

побутове облаштування польських родин, що втекли з Волині через
конфлікти з українцями; звільнення осіб від мобілізації на роботу до
Німеччини; матеріальну допомогу родинам військовослужбовців та
ін.
Справи про організацію спеціальних українських шкіл,
українських професійних об’єднань.
Заяви євреїв про повернення на постійне місце проживання;

осіб німецького походження на видачу посвідчень..
Статистичні дані міського та сільського населення, у т.ч. – за
національністю.
Розпорядження, протоколи засідань, звіти про діяльність
польського допомогового комітету. Анкети поляків, що отримували
допомогу від цього комітету. Звіти та листи делегатів польського
допомогового комітету про обстеження українських, польських,
єврейських дитячих будинків.
Статистичні дані чисельності населення.
Списки «фольксдойче», що проживають у населених пунктах
Бердикау, Буртгаль, Дорнфельд, Ебенау, Айнзідель, Фалькенштайн,
Гартфельд, Кальтвассер, Мінхенталь, Лінденфельд, Нове Хрусно,
Нойгов, Оттенгаузен, Райхенбах, Роттенгау, Розенберг, Шумляу,
Шенталь, Візенберг, Городок, Судова Вишня; осіб, виселених
внаслідок військових дій та матеріали їх побутового облаштування.
Відділ народної та громадської опіки
Розпорядження, циркуляри, листування з
старостами

про

звільнення

з

таборів

сільськими

військовополонених

військовослужбовців Червоної Армії – вихідців з Галичини.
Листування з поліцією СС про проведення «Свята української
культури».
Донесення про відносини між українцями та поляками.
Списки

членів

правління

української

просвітницької

організації; мешканців прикордонної зони, які були відселені владою
СРСР протягом 1939–1941 рр.
Опис 2
Справи: 120, 1941–1944 рр.
Розпорядження,
секретаріату

циркуляри,

генерал-губернаторства,

постанови
відділу

державного
внутрішнього

урядування про нагородження державними відзнаками; порядок
підтвердження прав громадянства для осіб німецького походження

та інших національностей; регулювання цін на основні продукти
харчування; придбання велосипедів; збирання врожаю та ін.
Відомості про організаційну структуру окружних староств
дистрикту «Галичина».
Листування з губернаторством, поліцейськими комісаріатами,
Українським

Допомоговим

Комітетом

(УДК)

про

надання

місцевостям німецьких назв; проведення евакуації цивільного
населення та ін.
Телефонні довідники губернаторства дистрикту «Галичина» та
Львівського окружного староства.
Директиви районної управи м. Великі Мости; листування УДК
у Жовкві з громадською управою села Борове.
Листування про скерування на роботи до Німеччини; розвиток
городництва

на

господарських

Яворівщині;

організації;

реєстрацію

товариств

громадських

«Сільський

та

господар»,

«Українське освітнє товариство», УДК.
Копії актів нотаріальних дій, листування про надання актів
громадського стану.
Списки працівників Львівського окружного староства.
Опис 3
Справ: 494, 1941–1944 рр.

Відділи
загального та внутрішнього урядування
Розпорядження, циркуляри відділу, листування з місцевими

органами влади про діяльність релігійних установ; соціальне
страхування

працівників;

виплату

допомоги

родинам

«остарбайтерів».
Посадові інструкції, організаційні документи, статистичні дані
чисельності сільського населення.
Документи про організацію автомобільного руху.

Листування

з

приводу

повернення

націоналізованого

радянською владою майна.
Нотаріальні акти.
Заяви осіб про зміну віросповідання.
Скарги мешканців на дії місцевих старост.
Дисциплінарні справи місцевих старост.
Персональний відділ
Адреси мешканців села Комарів, що виїхали на роботу до
Німеччини.
Фінансовий відділ
Правила внутрішнього розпорядку.
Інструкція з протиповітряної та протипожежної оборони.
Листування з керівниками медичних установ про медичне
обстеження дітей, народжених від осіб німецького походження;
проведення щеплення німецького населення, надання відомостей про
кількість медичного персоналу; заборону працювати євреям-лікарям;
забезпечення медичних установ ліками та матеріалами.
Господарський відділ
Листування про матеріально-технічне забезпечення діяльності
староства та установ і організацій.
Відділ
продовольчий та сільського господарства
Циркуляри про поставки сільськогосподарської продукції,
продуктів тваринництва.
Листування

про

проведення

у

приміщенні

Львівського

оперного театру наради працівників сільського господарства.
Господарські книги сіл Велике Колодно та Хировець.

Р-25.Управління німецької пошти на Сході
по дистрикту «Галичина», м. Львів.
Поштамти у Бориславі і Дрогобичі (об’єднаний фонд)
(Deutschе Post «Ost», Postamt in Boryslaw, Postamt in Drohobytsch)
1941–1944 рр.
Справ: 59

Опис 1
Справ: 15, 1941–1944 рр.
Накази, вказівки, інструкції керівництва пошти, місцевих
комендатур.
Листування з питань роботи пошти.
Переліки місцевих поштових відділень.
Опис 2
Справ: 6, 1942–1944 рр.

Бориславський поштамт
Службові інструкції.
Копії отриманих і відправлених телеграм.
Довіреності на отримання поштових відправлень.
Список працівників.

Опис 3
Справ: 38. 1941–1944рр.

Дрогобицький поштамт
Розпорядження, накази, вказівки керівництва пошти дистрикту

«Галичина», місцевої комендатури Дрогобича про забезпечення
охорони приміщень пошти.
Листування з господарських питань.
Довіреності на отримання поштових відправлень.
Оголошення про проведення зборів членів НСДАП, взяття на
облік військовозобов’язаних.
Переліки поштових відділень у дистрикті; перелік радянських
грошових знаків, що перебували в обігу.
Журнали реєстрації поштових відправлень.

Р-27. Генерал-губернаторська українська поліцейська школа
у Львові
(Der Polizeischule für die ukrainischen Polizei
des General-Gouvernements in Lemberg)
1942–1944 рр
Справ: 9

Опис 1
Справ: 9, 1942–1944рр.
Листування з господарських питань.
Списки курсантів.
Розклад занять.

Р-28. Рава-Руська місцева комендатура
польової жандармерії № 1-403
(Ortskommandatur 1-403, Rawa Ruska Feldgendarmerngruppe)
1941–1942 рр.
Справ: 9

Опис 1
Справ: 9, 1941–1942 рр.
Листування з особового складу.

Звіти про діяльність комендатури.
Інформації про арешти, втечу військовополонених.
Р-29. Львівська моторизована частина № 938 польової
жандармерії при головній польовій комендатурі у Львові
(Feldgendarmerie Truppen d. (mot) 938 b.d. O.F.K. Lemberg)
1943–1944 рр
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1943–1944 рр.
Слідчі справи про вбивство німецького солдата; нелегальний
продаж алкогольних виробів.
Р-30. Львівська міська комендатура
(Stadtkommandatur Lemberg)
1944 р.
Справ: 1

Опис 1
Справ: 1, 1944 р.
Службові інструкції.

Р-31. Польова комендатура № 603 у Львові
(Feldkommandatur № 603 іn Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 7

Опис 1
Справ: 7, 1941–1944 рр.
Листування про організацію єврейського гетто; господарські
питання.
Переліки великих сільськогосподарських маєтків (фільварків).
Р-33. Державні медичні природознавчі професійні курси
у Львові
(Staatliche Medizinische Naturwissenschaftliche Faсhkurse, Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 77

Опис 1
Справ: 68, 1942–1944 рр.
Анкети, особові справи, залікові книжки слухачів.

Опис 2
Справ: 9, 1942–1944 рр.
Свідоцтва про проведення медичної експертизи померлих.
Р-34. Львівський окружний комітет Націонал-соціалістичної
німецької робітничої партії (НСДАП)
(NSDAP-Distriktstandortführung Galizien, Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 44

Опис 1
Справ: 44, 1941–1944 рр.
Партійні інструкції, циркуляри.
Положення

про

«Німецьке

товариство

генерал-

губернаторства».
Листування з питань партійної роботи; організації літнього
табору відпочинку для молоді.
Статистичні

відомості

товариства», «Гітлерюґенд».

про

членів

партії,

«Німецького

Членські квитки, журнали, відомості сплати партійних внесків.
Анкети, списки членів партії, рейхс- та фольксдойче.
Р-35. Губернаторство дистрикту «Галичина» у Львові
(Gouverneur des Distrikt Galizien in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 9993

Опис 1
Справ: 111, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри, телеграми генерал-губернатора,
начальника

губернського

управління

д-ра

Ляша,

начальника

персонального відділу, командувача військ СС та поліції, керівника
відділу внутрішніх справ та пропаганди.
Інструкція, розпорядження щодо діловодства.
Протокол зустрічі уповноважених представників генералгубернаторства та угорської армії про передачу семи районів,
окупованих

угорською

армією,

під

юрисдикцію

німецької

адміністрації.
Програма перебування генерал-губернатора Франка у Львові.
Листування з генерал-губернаторством, староствами та ін. про
становище у Галичині напередодні звільнення від німецької окупації;
використання єврейських працівників на допоміжних роботах;
спорудження доріг; комплектування кадрами тощо.
Копії перепусток.
Звернення із закликом вступати до лав «Німецького трудового
фронту».
Характеристика
складена

на

уповноваженим

митрополита
іноземних

Андрея
справ

Шептицького,
при

генерал-

губернаторстві.
Підписний лист пожертв на траурний вінок для керівника
апарату губернаторства д-ра Бауера та його помічника Шнайдера,
убитих співробітником НКВС СРСР М. Кузнєцовим.

Списки службовців; учасників нарад; відомості на зарплату, та
ін. документи персонального характеру.
Опис 2
Справ: 313, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження,
Німеччини,

керівництва

циркуляри

адміністрації

міністерства

праці

генерал-губернаторства,

губернаторства дистрикту «Галичина», управлінь та відділів про
налагодження співробітництва між Німеччиною та Болгарією;
роботу юденратів; створення єврейських гетто та таборів праці;
роботу української, польської поліції; німецького Червоного Хреста;
відділення молодіжної організації «Гітлерюґенд»; організацію дивізії
«Галичина».
Копія договору між Німеччиною та Болгарією.
Протоколи, програми нарад.
Доповіді керівного складу німецької адміністрації на нарадах і
зборах.
Листування про охорону пам’яток історії та культури;
відзначення

державних

та

релігійних

свят;

проведення

пропагандистських заходів; збір речей у фонд допомоги вермахту;
застосування німецького законодавства щодо змішаних шлюбів;
діяльність органів поліції, ін. установ; притягнення до кримінальної
відповідальності

німецьких

військовослужбовців

за

вчинення

злочинів; відкриття готелів, солдатських клубів; наявність вільної
робочої сили в Галичині та її скерування на роботу до Німеччини; ін.
службову та господарську діяльність тощо.
Заяви, звернення, скарги про висилку фотографій захоронень
військовослужбовців вермахту; роботу залізничного транспорту;
надання громадянства; видачу посвідчень тощо.
Переліки

установ,

пунктів; сільських староств.

підприємств,

організацій;

населених

Опис 3
Справ: 385, 1941–1944 рр.
Накази з особового складу.
Листування про прийом та звільнення з роботи; надання
громадянства; довідок, посвідчень, службових перепусток на час дії
комендантського часу; розшук втраченої військовослужбовцями
зброї.
Особові

справи

службовців

апарату

губернаторства

та

підлеглих йому установ.
Довідки про трудову діяльність; розмір зарплати; надання
пільгового проїзду у міському транспорті.
Посвідчення (відпускні, про відрядження тощо).
Ордери на отримання продуктів харчування та промислових
товарів і послуг.
Анкети, паспорти, кенкарти, свідоцтва громадського стану.
Списки працівників.
Опис 4
Справ: 29, 1941–1944 рр.
Збірник нормативно-правових актів генерал-губернаторства та
дистрикту «Галичина».
Звернення

генерал-губернатора

Франка

до

губернатора

дистрикту «Галичина» про небажаність повернення на місце
попереднього проживання євреїв, що втекли від німецької армії на
схід з початком німецько-польської війни у вересні 1939 р.
Посвідчення

губернаторства

про

надання

дозволу

на

проживання у м. Львові прибулим особам; повідомлення про відмову
у надані дозволу на перебування у м. Львові.
Картотека працівників адміністрації губернаторства дистрикту

«Галичина».
Книги, журнали обліку документів та покажчики до них.
Опис 5
Справ: 154, 1941–1944 рр.

Управління внутрішніх справ
(внутрішнє управління)
розпорядження, вказівки генерал-губернаторства,

Накази,
губернатора

дистрикту

«Галичина»,

начальника

внутрішнього

управління.
Інструкції тимчасова для окружних комісарів у дистрикті; з
діловодства.
Положення, відомості про адміністративний поділ дистрикту
«Галичина».
Листування, плани, відомості про організацію евакуації зі
Львова; організацію соціальної допомоги населенню.
Програми з планування, розвитку промисловості, транспорту,
будівництва тощо.
Бюджетні плани окружних староств.
Акти обстежень і перевірок установ та організацій.
Штатні розписи внутрішнього управління; староств.
Анкети; особові справи службовців.
Відомості на видачу заробітної плати.
Програми курсів підвищення кваліфікацій, особові документи
слухачів курсів.
Особисте листування начальника внутрішнього управління дра Бауера.
Відомості про сиротинці, будинки безпритульних, старих.
Облікова картотека військовополонених, що перебували на
лікуванні в лікарні Львівського медичного інституту.
Списки керівного складу генерал-губернаторства; комісаріатів;

служби СС та поліції; ін. установ та організацій.

Опис 6
Справ: 303, 1941–1944 рр.
Накази,

Відділ пропаганди
розпорядження, директиви,

циркуляри

генерал-

губернаторства, внутрішнього управління, відділу пропаганди.
Листування з установами, дирекціями театрів та ін. про
поліграфічну базу; кадрове забезпечення штату пропагандистів;
запровадження цензури друкованих засобів масової інформації;
надання дозволів на розповсюдження пресових видань приватними
особами; виступ Митрополита Андрея Шептицького по радіо 6 січня
створення

1942;

фронтових

театральних

колективів;

адміністративно-господарські питання та ін.
Плани роботи відділу, пропагандистських груп.
Звіти про роботу відділу.
Матеріали пропагандистської діяльності: бюлетені різних
пропагандистських служб Німеччини, доповіді, тези доповідей;
статті; методичні розробки; програми проведення агітаційно-масових
заходів; переклади антифашистських видань; відозва ОУН до
українських селян, план роботи ОУН; інформація «Єврейське
питання

у

Львівського

Львові»

з

юденрату;

додаванням
документи

інформаційного
про

бюлетеня

пропагандистське

забезпечення зимової кампанії допомоги частинам діючої армії;
створення дивізії «Галичина»; підписні листи пожертв на користь
дивізії; пропагандистські афіші і плакати, газетні вирізки; огляди
львівської преси.
Архітектурно-історичний огляд Львова.
Заяви, автобіографії журналістів, редакторів засобів масової
інформації.

Штатний

розклад

відділу

пропаганди

губернаторства

дистрикту.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам відділу.
Приписи, посвідчення про відрядження.
Список

керівного

складу

губернаторства

дистрикту;

музикантів та акторів.
Опис 7
Справ: 6982, 1941–1944 рр.

Відділ культури та освіти
Особові справи вчителів.

Опис 8
Справ: 18, 1941–1944 рр.

Відділ культури та освіти
Програми і плани роботи шкіл.
Листування про прийом та звільнення з роботи вчителів.
Списки вчителів.

Опис 9
Справ: 1042. 1941–1944 рр.

Управління
Розпорядження, циркуляри генерал-губернаторства, відділу

внутрішнього управління губернаторства про переселення німців на
окуповані території та ін.
Положення про роботу губернаторства та його структурних
підрозділів; правила внутрішнього розпорядку.
Предметно-тематичний

покажчик

до

указів

управління

губернаторства дистрикту, уряду генерал-губернаторства.
Листування
установами

та

з

внутрішнім

організаціями,

управлінням
керівництвом

губернаторства,
промислових

підприємств про персональні дані службовців; пенсійне забезпечення
колишніх службовців польських державних установ; організацію

промислового виробництва; відшкодування збитків, завданих діями
партизанів, нальотами радянської авіації; організацію евакуації та ін.
Номенклатури справ установ і організацій.
Відомості, статистичні відомості про структуру та організацію
урядових

органів

Німеччини,

Варшавського,

Краківського,

Львівського дистриктів; адміністративний поділ Дрогобицького,
Золочівського,
Коломийського,

Городенківського,
Рава-Руського,

Городоцького,
Станіславського,

Калуського,
Стрийського,

Тернопільського окружних староств; склад населення; кошториси
витрат.
Матеріали наради керівників окружних староств.
Довідники службових, домашніх телефонів.
Переліки населених пунктів.
Донесення губернатору дистрикту про знищення озброєними
загонами меблевої фабрики у Радомську.
Списки працівників губернаторства дистрикту «Галичина».
Персональний відділ
Розпорядження, циркуляри президіального, персонального
відділів.
Міжвідомче листування з персональних, організаційних та
інших питань.
Номенклатура справ.
Графіки чергувань.
Особові справи працівників.
Списки, анкети працівників.
Відділ пропаганди
Розпорядження, циркуляри відділу.
Звіт уповноваженого по пресі про стан та роботу видавництв.
Матеріали відділу про проведення у Львові антирадянської,
антисемітської виставки: листування; звіти; путівник по виставці.
Агітаційні матеріали про вступ до дивізії «Галичина».

Кошторис Інституту українського мистецтва з додаванням
списку співробітників.
Особові анкети працівників майстерень ужиткового мистецтва
у Львові.
Заяви,

анкети

фотографів,

листування

щодо

відкриття

фотоательє.
Антирадянські статті для засобів масової інформації, плакати
та летючки.
Відозви-перепустки для червоноармійців.
Примірники періодичних видань та бюлетенів.
Хроніка подій Львова 1941–1943 рр.. Переклади летючок
радянських партизан.
Відозви та бюлетені польської підпільної організації «За
вольность і неподлеглость» («ВіН»).
Анкети польських журналістів.
Відділ охорони здоров’я
Циркуляри відділу.
Листування з генерал-губернаторством, окружними старостами
про заснування у Львові фармацевтичного інституту; роботу
медичних

закладів;

організацію

профілактики

та

лікування

епідемічних захворювань, у т. ч. інфекційних; постачання витратних
матеріалів

та

устаткування;

збирання

лікарських

рослин;

забезпечення медичних працівників продуктами харчування.
Статистичні звіти, відомості окружних староств про інфекційні
захворювання;

кількість

лікарів-євреїв;

пропускну

здатність

лікарень.
Фотознімки окружної лікарні у Станіславі; лікарні у Теребовлі.
Номенклатура справ відділу.
Списки, особові справи лікарів.
Лісовий відділ
Циркуляри, листування про матеріально-технічне постачання;

організаційні; особисті питання.
Статистичні дані; ін. матеріали про адміністративний поділ
Бережанського окружного староства.
Списки особового складу працівників господарського відділу.
Циркуляри

і

Відділ юстиції
розпорядження відділу

юстиції

генерал-

губернаторства щодо судочинства та інших питань. Листування з
апеляційним судом про пересилку справ.
Судові вироки в справах про розлучення осіб німецького
походження з особами не німцями.
Ветеринарний відділ
циркуляри, міжвідомче

Розпорядження,

листування

про

конярство; встановлення ветеринарного контролю; організаційні
питання;

відсторонення

від

роботи

ветеринарів-євреїв

та

направлення їх у концтабори з додаванням особових справ і списків.
Звіти

окружних

староств

про

інфекційні

захворювання

свійських тварин; кількість сільськогосподарських тварин, що були
вивезені до Німеччини.
Ветеринарні посвідчення на ешелони з великою рогатою
худобою, що відправляються до Німеччини.
Відомості про обстеження сільськогосподарських тварин;
роботу пунктів запліднення кобил.
Списки ветеринарних лікарів.
Промисловий відділ
циркуляри про діяльність

Розпорядження,

промислових

підприємств; організаційні персональні питання.
Звіти,
діяльність

відомості
окремих

про

стан

промислових

промислового
підприємств;

виробництва;
інвентаризацію

складів Львівської кондитерської фабрики № 1.
Бюлетені, реєстраційні карточки, рахунки ін. документи
підприємств.

Переліки підприємств, банків, готелів, кустарних майстерень,
транспортних контор.
Списки працівників шоколадної фабрики «Бранка».
Комунальний відділ
Справа про знос будинку по вул. Шацькій, 4 у Львові. Звіти
про діяльність відділу.
Алфавітні списки працівників, які отримали паливо; картотека
осіб, які одержали грошове утримання.
Відділ контролю цін
Урядові укази, розпорядження про контроль за цінами;
листування з окружними староствами з цього питання.
Розписки осіб, які одержали грошове утримання.
Відділ вуличного руху
Розпорядження, циркуляри відділів регулювання вуличного
руху генерал-губернаторства, губернаторства дистрикту «Галичина».
Листування з окружними старостами, підприємствами про
видачу дозволів на експлуатацію машин; організаційні, технічні,
персональні питання та ін.
Інформаційний бюлетень відділу регулювання вуличного руху.
Алфавітний перелік вулиць Львова.
Телефонний довідник.
Розпорядження,

Фінансовий відділ
циркуляри, вказівки,

листування

про

нарахування податку з прибутку на німців; діяльність податкових
кас; з ін. фінансових, організаційних, персональних питань.
Інструкція Держстраху СРСР (1940 р.) про обов’язкове
страхування у західних областях України та Білорусії. Положення
про загальне обов’язкове державне страхування у Радянському
Союзі.
Листування

з

командувачем

СС

і

поліції,

аптечним

управлінням та ін. про постачання медичних препаратів та ліків;

постачання медикаментів для ув’язнених у таборах примусової
праці; закріплення земельної ділянки при будинковолодінні по
вул. Льойтенштрасе, 31 під резиденцію губернатора д-ра Ляша, а
також по вул. Івана Франка, 33 у Львові.
Положення, таблиці нарахування зарплати та утримання
податків.
Номенклатура справ відділу.
Кошториси та урядові асигнування.
Фінансові звіти окружних староств, підприємств, організацій.
Розписки працівників губернаторства про отримання грошових
виплат, продуктів харчування, мануфактури, взуття, промислових
товарів, палива, предметів для облаштування житла.
Відомості про наявність ліків в аптеках.
Заявки аптек та лікувальних установ на ліки.
Розхідно-касові книги; касово-меморіальні документи.
Перелік аптек у дистрикті «Галичина».
Особові справи, списки працівників; фармацевтів-євреїв, що
утримувались у Дрогобицькому гетто.
Сільськогосподарський відділ
Циркуляр про порядок надання залізо-бляшаних виробів та
горілки на карточки.
Телефонограми

відділу

з

організаційних,

організаційно-

технічних, персональних питань.
Номенклатура

справ

сільськогосподарського

відділу

губернаторства дистрикту «Галичина».
Структурна схема відділу, списки працівників та перелік
підпорядкованих галузевих установ.
Організаційний

план

індивідуального

селянського

господарства.
Звіти

сільськогосподарського

відділу

Дрогобицького

окружного староства.
Статистичні

відомості

про

підсумки

1940–1941

сільськогосподарського року в генерал-губернаторстві.
Програми, плани роботи сільськогосподарських шкіл.
Документи особового складу: анкети, заяви, довідки.
Відомості

про

колективізацію

сільськогосподарського

виробництва у Львівській області за 1940–1941 роки.
Опис 10
Справ: 14, 1941–1944 рр.

Будівельний відділ
Технічні та архітектурно-будівельні проекти, у т. ч. –

перебудови будинку губернаторства, вілли губернатора д-ра Ляша по
вул. І. Франка, 33 у Львові тощо.
Опис 11
Справ: 12. 1941–1944 рр.

Управління державними маєтками
Радянська інструкція з вирощування кок-сагизу.

Міжвідомче

листування

сільськогосподарського

відділу,

головного монопольного управління з спиртозаводами про сплату
акцизних зборів та ін.
Звіт про нараду при управлінні державними маєтками.
Статистичні дані про розвиток державних маєтків.
Наряди на роботу; касові звіти державних господарств.
Переліки державних маєтків; машино-тракторних станцій.
Опис 12
Справ: 332. 1941–1944 рр.
Листування

Державний секретаріат
Канцелярія губернатора
губернатора, начальника

губернаторського

управління з польовим оберкомендантом генерал-лейтенантом

Бойтелем, генералом Лянцем про перейменування однієї з вулиць
Львова на вулицю «Едельвайс дивізіон».
Номенклатура

справ

відділів,

підвідділів,

установ

губернаторства.
Канцелярія управління губернаторства
Розпорядження, циркуляри з адміністративно-господарських,
організаційних, персональних питань.
Підвідділ контролю за цінами
Розпорядження, циркуляри з адміністративно-господарських,
організаційних, персональних питань.
Прейскуранти цін на товари широкого вжитку.
Персональний відділ
Розпорядження, циркуляри з адміністративно-господарських,
організаційних, персональних питань.
Особові документи працівників персонального відділу.
Списки священників УГКЦ.
Кодекси

Відділ внутрішнього управління
законів та розпоряджень для губернаторства;

інструкції з організації роботи.
Розпорядження, циркуляри міністра внутрішніх справ, генералгубернатора Франка, губернатора дистрикту «Галичина» Вехтера,
управління нагляду за націоналізованим майном, уповноваженого
державного комісара з питань зміцнення німецького народу Лера,
відділів та управлінь губернаторства про організацію планування та
адміністративно-територіального

впорядкування

у

генерал-

губернаторстві; порядок реєстрації іноземців; облік осіб німецького
походження; переселення євреїв у гетто; організацію візиту генералгубернатора Франка у Галичину; наказ про нагородження заступника
губернатора д-ра Отто Бауера та ін.
Листування з окружним староством в Кам’янці-Струмиловій та
спілкою охорони військових поховань про висилку фото могил

німецьких

захоронень;

з

адміністративно-господарських

та

фінансових питань.
Статут Військової управи Галичини.
Схеми адміністративно-територіального поділу окупованих
областей Української РСР.
Плани роботи районних комісарів.
Звіти

про

роботу

окружних

староств,

Українського

допомогового комітету (УДК).
Бюлетень уповноваженого з питань збору теплих речей для
діючої армії та листування з місцевими уповноваженими з цього
питання.
Донесення

280-ї

польової

комендатури

і

жандармерії

командувачу СС і поліції про бої з радянськими партизанськими
з’єднаннями.
Статистичні відомості про населення; кількість «фольксдойч»
на території Галичини; чисельність єврейського населення.
Скарги цивільного населення Станіслава і Ворохти на
мародерство військовослужбовців угорської армії у перші дні
окупації

західноукраїнських

військовослужбовців

дивізії

областей;
«Галичина»

евакуйованих
на

дії

родин

німецьких

військовослужбовців.
Звернення Собору православних епіскопів щодо автокефалії
православної церкви.
Примірник бюлетеня Львівського «юденрату».
Відомості на видачу грошового утримання працівникам
губернаторства.
Списки, анкети волонтерів дивізії «Галичина»; начальників
підвідділів установ міських комісаріатів дистрикту «Галичина»;
службовців СС, СД, СА; української допоміжної поліції.

Відділ допомоги населенню
Циркуляри; інструкція начальника внутрішнього управління
про накладання контрибуції на євреїв та їх примусове залучення до
робіт.
Звіти повітових староств про діяльність комітетів допомоги.
Відомості про національний склад населення дистрикту.
Листування з староствами, комітетами допомоги, іншими
установами

з

адміністративно-господарських

питань,

надання

допомоги родинам волонтерів дивізії «Галичина», звільнення з
арештів поляків, запідозрених у участі в русі опору, видачу дозволу
на проживання, особам, евакуйованим з прифронтової смуги тощо.
Відомості на видачу грошового утримання працівникам
староств.
Списки працівників староств; волонтерів дивізії «Галичина»;
«фольксдойче» з додаванням анкет осіб та метричних довідок для
отримання посвідчень «арійського походження».
Підвідділ охорони здоров’я
Циркулярні листи.
Листування з окружними лікарями, аптечними установами про
організаційні, персональні питання; відпуск медичних препаратів,
ліків, спирту; особисте листування начальника підвідділу д-ра
Гайнріха Гофмана.
Донесення

повітових

та

районних

лікарів

про

стан

захворюваності.
Рекламні матеріали фірми «Катадин» (Краків).
Особові справи дантистів.
Списки лікарів; заяви про прийом на роботу.
Книга реєстрації поранених військовослужбовців вермахту, які
перебували на лікування у військовій лікарні.
Президіальний відділ
Розпорядження, циркуляри, інструкції окружним командам

СД, СА, поліції безпеки та порядку, жандармерії про боротьбу з
партизанами; нагляд за населенням; мобілізацію робочої сили; з
адміністративно-господарських та інших питань; накази коменданта
Львова.
Матеріали про організацію перебування у дистрикті генералгубернатора:

циркуляри;

листування

начальника

відділу

з

повітовими старостами тощо.
Донесення командувача охоронної поліції і СД дистрикту
«Галичина» про діяльність Української повстанської армії (УПА).
Список членів українських заборонених організацій.
Книга чергувань команди охорони губернатора.
Розпорядження,

Фінансовий відділ
циркуляри,
листування

начальника

фінансового відділу, інспекції особливої служби, внутрішнього
управління, фінансових відділів староств про надання фінансової
допомоги багатодітним німецьким родинам; родинам службовців СС
та німецької поліції; фінансові організаційні, адміністративногосподарські питання та ін.
Інструкція про порядок утримання податку з прибутку.
Кошториси

грошового

утримання

службовців

повітових

староств.
Касово-меморіальні документи на придбання зерна в Окружній
спілці кооперативів у Львові.
Довідник

населених

пунктів

генерал-губернаторства

та

дистрикту «Галичина».
Списки фінансових інспекторів; робітників і службовців
електростанції; водоканалу; ін. установ.
Відділ юстиції
Адміністративні справи Перемишлянського міського суду.
Справа про діяльність адвоката Паньківського Костянтина.
Звіт начальника відділу юстиції про проведені заходи.

Відділ продовольчих товарів
та сільського господарства
Розпорядження, циркуляри, листування
місцевими

управліннями

сільськогосподарського

про
податку

примусовий

з

установами,

збір

(контингенту)

натурального
з

сільського

населення; з адміністративно-господарських, організаційних та ін.
питань.
Заяви селян про зменшення розміру сільськогосподарського
податку; осіб про відкриття торгівельних підприємств.
Списки службовців торгівельно-економічних підприємств;
працівників відділу з додаванням відомостей грошового утримання.
Відділ праці
Розпорядження, циркуляри уряду генерал-губернаторства про
мобілізацію робочої сили до Німеччини.
Списки осіб, відправлених на роботи до Німеччини.
Відділ пропаганди
Розпорядження, циркуляри з адміністративних, господарських,
фінансових, персональних питань тощо.
Протокол засідання комітету академії німецького права
(Берлін, 1940).
Звіти про роботу редакцій газет «Газета Львівська», «Наші
дні»; кіномеханіків про репертуар фільмів, що демонструвались у
кінотеатрах.
Донесення німецької контррозвідки про нелегальне поширення
зведень радянського Інформбюро серед цивільного населення.
Тематичні добірки статей та публікацій агітаційного характеру;
примірники романів, що вийшли друком у видавництві Горна
(Берлін).
Переліки газет, що виходили на Галичині до 1939 року.
Відділ культури та просвіти (освіти)
Розпорядження, циркуляри головного відділу культури та
просвіти генерал-губернаторства про мобілізацію учнівської молоді

на примусові роботи у генерал-губернаторстві та Німеччині.
Структурний план організації відділу.
Статут Українського національного музею.
Учбові програми навчальних закладів.
Листування уповноваженого у справах музеїв і пам’яток
культури та ін. з губернаторством, поліцією, музеями про вилучення
картин, інших художніх цінностей у населення; організацію догляду
та охорони пам’яток культури; евакуацію до Німеччини художніх
цінностей музеїв, картинної галереї, націоналізованих приватних
колекцій; відкриття професійних навчальних закладів.
Листування дирекції бібліотеки НТШ з Українським крайовим
комітетом та німецьким науковим товариством про комплектування
бібліотеки новими надходженнями та міжбібліотечний обмін
книжковим фондом.
Лист директора львівської університетської бібліотеки з
викладом короткої історії університетської бібліотеки.
Звіт уповноваженого про роботу музеїв Львова.
Статистичні відомості про професійні; польські школи.
Фінансові звіти.
Опис бібліотек, музеїв, інших пам’яток культури Львова.
Звіти про діяльність львівської картинної галереї; музеїв у
дистрикті.
Опис картини Коссака та Стики «Панорама Рацлавіцької
битви».
Переліки підручників, рекомендованих до використання у
навчальних закладах.
Матеріали про діяльність вчительської семінарії у Самборі,
Рогатині,

сільськогосподарських

шкіл

у

Городку,

Малехові,

українських гімназій у Бережанах, Дрогобичі, Коломиї, 1-ї та 2-ї
Львівських, у Сокалі, Станіславі, Стрию, Тернополі, Чорткові,

Яворові: списки викладачів; учнів; учбові плани; звіти та ін.
Особові справи, списки, персональні анкети, автобіографії
музейних працівників; митців; педагогів; родичів українських і
польських вчителів.
Будівельний відділ
Листування з окружними будівельними управліннями про
проведення будівельних та ремонтних робіт.
Відділ пошти
Інформаційний бюлетень про роботу «Німецької пошти
«Схід».
Переліки поштових відділень в Україні.
Опис 13
Справ: 298, 1941–1944 рр.

Держсекретар (статс-секретар)
Розпорядження, циркуляри генерал-губернатора, ландкомісара

в Лиманові (Польща).
Накази, розпорядження (оригінали та копії) радянських
партизанських загонів та з’єднань.
Повідомлення окружного староства про створення Львівського
повіту.
Справи про надання концесій.
Звіти

Українського

центрального

комітету

(УЦК)

про

проведену роботу; Коломийського староства про його ліквідацію та
евакуацію працівників.
Газети, летючки польського партизанського загону «Єще
Польска не зґінела», польського комітету «Спілка польських
патріотів», відозви радянських партизан до військовослужбовцівслов’ян, мобілізованих до німецької армії та армії союзних
Німеччині країн.
Реферат «Політика німецького уряду в Галичині».
Переліки, покажчики відділів губернаторства; ґмінних управ

генерал-губернаторства.
Особисті листи працівників апарату губернаторства.
Особові справи педагогів; головного наглядача німецької
виправної тюрми у Львові Йожефа Айзенгута.
Відділ внутрішніх справ
Розпорядження, циркуляри Краківського, Львівського відділів
НСДАП; головного польового командування про проведення
спортивних змагань у діючих частинах армії; прийом на роботу у
військові установи жінок. Інструкції генерал-губернаторства про
організацію перебування генерал-губернатора в Галичині; похорон
віце-губернатора Отто Бауера.
Накази, розпорядження, листування німецьких, румунських,
угорських військових частин та установ про надання відпусток;
переводи до ін. військові частини тощо.
Інструкції,

розпорядження

Українського

центрального

комітету (УЦК).
Справи про підготовку до протиповітряної оборони м. Львова.
Листування із староствами про відкриття медичних пунктів;
прийом на роботу; з фінансових питань та ін.
Особові документи службовців, заяви про надання посвідчень
особи, перепусток на евакуацію до Німеччини. Анкети дантистів.
Списки, анкети вояків дивізії «Галичина» та членів їх родин;
членів правління УЦК; осіб, що постраждали внаслідок сталінських
репресій у Західній Україні у 1939–1941 роках; листування про
надання їм допомоги.
Фінансовий відділ
Розпорядження, циркуляри фінансового управління генералгубернаторства, фінансового інспекторату про нарахування податків;
проведення фінансових ревізій а ін.
Листування про розташування та облаштування Львівського
фінансового інспекторату.

Звіти про ревізії фінансової діяльності установ.
Кошторис Кам’янка-Струмилівської ґмінної управи.
Відділ юстиції
Розпорядження про евакуацію.
Судові справи, скеровані до відділу юстиції на ознайомлення.
Відділ продовольства
та сільського господарства
Звіти повітових спілок сільськогосподарських кооперативів
про виконання планів поставок зерна.
Листування з постачальниками сільськогосподарської техніки,
керуючим майном профспілок про доставку техніки; прийом на
роботу

перукарів;

продаж

майна

перукарень;

постачання

сільськогосподарської, промислової продукції та ін.
Заявки на постачання продуктів харчування та одягу.
Доповідь «Виникнення та організація колгоспів в СРСР»;
нарис про корисні копалини у дистрикті.
Переліки підприємств громадського харчування, побутового
обслуговування, закріплених за німцями.
Відділ внутрішніх справ
Матеріали про діяльність Українського Центрального Комітету
(УЦК) у Львові: розпорядження; листування, у т. ч. представника
УЦК у Берліні А. Фіголя; біографії українських громадських діячів;
промова гетьмана Скоропадського на Другому з’їзді делегатів
Української Громади в Берліні та ін.

Відділ праці
Списки осіб, що перебували у таборах праці.
Відділ пропаганди
Директиви. циркуляри про реєстрацію «фольксдойч» та ін.
Інструкція НСДАП про територіальний принцип будівництва
партійних осередків.

Листування з повітовими старостами та ін. про надання нічних
перепусток; організацію концертно-театральних виступів та ін.
Звіти про діяльність відділу пропаганди та його філії у
Станіславі.
Характеристика Галичини, складена командувачем групи армій
«Південь» генералом Роквесом.
Документи про діяльність Українського центрального комітету
(УЦК) та його відділень у Золочеві, Кам’янці-Струмиловій: звіти;
інформації; програми тощо.
Пресові бюлетені, примірники періодичних видань, тексти
літературних та пропагандистських творів.
Летючки польської військової організації «Оброна кресув
всходніх».
Відділ культури та просвіти (освіти)
Розпорядження, накази циркуляри архівного

управління

губернаторства дистрикту «Галичина», начальника поліції Львова
військового коменданта Львова про реорганізацію штатів львівських
архівів; закриття вищих учбових закладів; організацію евакуації та
ін.
Розпорядження, інструкції відділу культури та просвіти,
генерального директора державного архіву у Берліні; штатні
розклади міських архівів Німеччини.
Інструкції з архівної справи.
Посвідчення та повідомлення німецьких військових установ
про конфіскацію приміщень та майна, що належали Львівському
університету, для військових потреб.
Листування архівної дирекції генерал-губернаторства про
складання переліків архівних та бібліотечних рукописних матеріалів.
Матеріали

про

роботу

установ

культури:

листування;

документи про прийом на роботу; матеріальне забезпечення та

побутове облаштування музейних працівників; подання керівництва
музею ужиткового промислу про дозвіл на продовження роботи у
музеї та проживання поза гетто Максиміліану Гольдштейну та
Георгу Ауербаху.
Матеріали про роботу навчальних закладів: плани; кошториси;
звіти; інформації; особові справи викладачів тощо.
Доповідні

записки

архівного

управління

губернаторства

дистрикту Люблін про стан архівів у Любліні та на Волині.
Переліки художніх та історичних цінностей, що знаходились в
музеях, церквах, ін. установах Галичини; творів мистецтва з колекції
графа Бадені у Радехові.
Звіт завідувача львівського міського архіву.
Списки працівників шкіл, гімназій, музеїв, картинної галереї.
Будівельний відділ
Листування про роботу Львівської електростанції.
Заяви осіб про надання концесій на відкриття ремісничих
майстерень.
Переліки технічних підприємств та майстерень.

Р-36. Управління поліції безпеки і служби безпеки (СД)
по дистрикту «Галичина» у Львові
(Kommando der Sicherheitspolizei und SD
für den Distrikt Galizien in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 94

Опис 1
Справ: 70, 1941–1944 рр.
Розпорядження вермахту, генерал-губернаторства.
Інструкції управління поліції і СД.

Листування про встановлення особи затриманих; поліцейські
донесення про кримінальні прояви; телефонограма про масову втечу
ув’язнених радянських військовополонених.

Протоколи допитів затриманих за підозрою у скоєнні злочинів;
свідків. Звіти поліцейських про використання патронів.
Переліки відділів управління.
Списки керівного складу управління.
Опис 2
Справ: 18, 1941–1944 рр.
Накази коменданта м. Львова.
Положення

про

прописку

осіб

на

території

генерал-

губернаторства.
Донесення командувача СС і поліції; оперативні зведення про
діяльність загонів радянських партизанів та УПА.
Оголошення командувача СС і поліції про виконання смертних
вироків щодо заручників.
Списки, анкети, особові справи, посвідчення поліцейських.
Опис 3
Справ: 6, 1942–1944 рр.
Інструкція про правила утримання ув’язнених.
Листування
Львівським

з

міським

поліцією

охорони

староством

про

зовнішнього
розшук

порядку,

дезертирів;

господарських питань.
Розписки поліцейських про отримання спецодягу.
Списки поліцейських.
Р-37. Львівське міське староство дистрикту «Галичина»
(Stadthauptmann Stadtverwaltung in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 1673

Опис 1
Справ: 225, 1941–1944 рр.
Бюлетень розпоряджень генерал-губернаторства.
Циркуляри про організацію зимової допомоги.

з

Звернення Українського центрального комітету (УЦК) до
населення про збір коштів для армії.
Листування

з

генерал-губернаторством,

відділами

та

установами, що підпорядковані староству, про організацію евакуації.
Примірники інформаційних бюлетенів.
Штатні розписи.
Заяви про прийом на роботу.
Особові справи працівників.
Посвідчення особи, довідки.
Відомості на видачу грошового утримання; бухгалтерські
документи касово-меморіального характеру; фінансові звіти.
Прибутково-видаткова бухгалтерська книга.
Списки особового складу.
Опис 2
Справ: 48, 1941–1944 рр.
Розпорядження, накази, циркуляри про правила вуличного
руху; переміщення вантажів через кордон; виготовляння табличок з
назвами вулиць, номерами будинків; переселення неєврейського
населення з території гетто та ін.
Листування з поліцією безпеки і СД з питань організації
протиповітряної оборони.
Оголошення губернатора, міського старости.
Донесення про нещасні випадки на вулицях міста.
Заяви осіб про видачу прав водія.
Автотранспортні путівки. Мобілізаційні повістки.
Перелік підприємств і організацій, плани окремих ділянок
Львова, будинків.
Список німців, що мешкають у Львові.

Опис 3
Справ: 87, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

Загальний відділ
циркуляри
генерал-губернаторства,

губернаторства дистрикту «Галичина».
Правила

внутрішнього

розпорядку;

організаційна

схема

міського староства.
Перелік постанов і оголошень.
Наказ дирекції міського трамваю.
Листування про проведення ремонтних робіт у будинку
ратуші; загальну мобілізацію; протиповітряну оборону; евакуацію та
ін.
Звіти про діяльність комітету допомоги населенню; лікарні по
вул. Зборовських;

відділів

реєстрацій

громадянського

стану;

акціонерного будівельного товариства «Галичина».
Щоденник німецького солдата.
Технічний опис будинку універсального магазину «Кадо».
Акти описування безгосподарного майна.
Телефонні довідники.
Переліки установ; вулиць і площ міста.
Списки єврейських письменників; працівників.
Розписки про отримання грошей.
Реєстраційна книга готелю «Галичина».
Опис 4
Справ: 1005, 1941–1944рр.

Загальний відділ
Бюлетень розпоряджень генерал-губернаторства; інформаційні

бюлетені; перелік обов’язкових постанов і розпоряджень міського
староства.
Циркуляри про надання допомоги німцям, що постраждали від
дій антифашистського руху опору; відповідальність за незаконний

забій тварин.
Правила

внутрішнього

розпорядку;

організаційні

схеми

староства, відділів, установ і організацій.
Номенклатура справ.
Телефонні довідники.
Карта м. Львова; схема районування міста.
Персональний відділ
Листування про особовий склад.
Статистичні відомості про особовий склад.
Списки працівників, картотека особового складу.
Відділ статистики
про забезпечення населення

Листування

продуктами

харчування.
Статистичні відомості, таблиці, форми про рух населення;
торгівельні підприємства.
Юридичний відділ
Листування про страхування нерухомого майна.
Трудові угоди.
Постанови

Відділ охорони здоров’я
відділу
про
проведення

дератизації;

протиепідемічних щеплень.
Статистичні відомості про інфекційні захворювання.
Кошторис відділу.
Журнал обліку фінансового стану лікувальних установ.
Циркуляри

про

Будівельний відділ
діяльність промислових

підприємств;

будівництво гуртожитків для працівників міського староства.
Положення

про

структуру

та

організацію

міського

будівельного управління.
Номенклатура справ відділу будівельної поліції.
Листування про проведення будівельних та ремонтних робіт;
водопостачання; створення зоологічного та ботанічного садів;

спорудження та облаштування бомбосховищ; басейну; лазні;
підприємств;

магазинів;

ресторанів;

майстерень;

перукарень;

затвердження рекламних вивісок та ін. об’єктів з додаванням планів,
креслень, кошторисів; перейменування вулиць та площ м. Львова;
діяльність будівельної фірми «Галичина»; підприємства Ганса
Бюхнера; архітектурного бюро Лукаса; будівельного товариства
«Крим» та ін.
Звіти про роботу львівського міського трамваю; водогону;
газового

заводу;

управління

комунальними

підприємствами;

будівельного децернату.
Бухгалтерські документи.
Відомості про

залучення до робіт військовополонених;

єврейського населення.
Креслення та заяви про надання дозволу на спорудження
надмогильних

пам’ятників

на

Личаківському

та

Янівському

кладовищах.
План єврейського табору праці у Львові.
Переліки

будинкових

володінь,

націоналізованих

після

установлення радянської влади.
Документи з особового складу.
Мобілізаційні списки.
Промисловий відділ
Циркуляри, плани, листування про організаційні, фінансові
питання; роботу промислових підприємств.
Звіт про роботу міської електромережі.
Роздрібні ціни на овочі та фрукти.
Переліки

торгівельно-промислових

підприємств;

фірм;

майстерень; установ та ін.
Анкети і заяви німецького населення про отримання талонів на
взуття та одяг.

Анкети для реєстрації меблів, килимів, картин, ін. предметів
хатнього вжитку, що були придбані особами після вступу у місто
німецької армії.
Комунальний відділ
Циркуляри, листування з організаційно-технічних питань.
Листування з будівельними фірмами про укладання договорів
підряду на знос зруйнованих будинків.
Плани, кошториси, рахунки на ремонтно-будівельні роботи.
Плани заходів з протиповітряного захисту.
Переліки

домоуправлінь;

домоволодінь,

що

були

націоналізовані після проголошення на західноукраїнських землях
радянської влади; націоналізованих будинків, що належали євреям.
Сільськогосподарський відділ
Листування про постачання продуктів харчування та ін.
Відомості на видачу грошового забезпечення працівників
відділу.
Відділ праці
Листування відділу праці по скарзі матері волонтера військ СС
Герміни Любінецької.
Бланки відділу праці.
Фінансовий відділ
Положення про діяльність та функції окружних та районних
уповноважених Українського центрального комітету (УЦК).
Номенклатура справ відділу.
Доручення, довідки та листування стосовно нарахування
квартирного податку.
про оподаткування: листування, податкові декларації торговопромислових підприємств, промислових фірм; ордери про сплату
податків єврейською громадою; відомості про нарахування податку у
фонд праці з кінотеатрів, готелів та ін.
Переліки торгово-промислових підприємств та фірм.

Списки особового складу установ, підприємств та фірм –
платників податку.
Картотека працівників міського староства.
Книги податкової каси; нарахування податку з обігу.
Персональний відділ
Особові справи працівників.
Списки працівників спортивного басейну на Замарстинові у
Львові; ґмінних агрономів.
Будівельні

Міське планувальне бюро
плани, плани-схеми окремих

територій

та

земельних ділянок міста Львова.
Фінансовий звіт та листування про діяльність будівельної
фірми «Іван (Ян) Левинський».
Картотека радянських громадян, які працювали на хімічній
фабриці у місті Ельсніг, округ Торгау.
Опис 5
Справ: 123, 1941–1944 рр.

Загальний відділ
Розпорядження, накази, циркуляри, щоденники розпоряджень,

інструкції, оголошення міського старости.
Організаційний план староства.
Фоторепродукції видів Львова.
Посвідчення ревізорів.
Переліки державних будинків.
Відділ поліції
Листування з прокурором Німецького державного суду,
поліцією безпеки та СД, ін. про конфіскацію майна осіб, засуджених
за переховування євреїв.
Донесення

каси

соціального

страхових платежів службовців.

страхування

про

розміри

Відділ пропаганди
Фотографії пропагандистського характеру.
Персональний відділ
Листування з касою соціального страхування, ін. відділами
староства про сплату страхових внесків.
Заяви з особистих питань.
Списки службовців.
Паспортний відділ
Листування про видачу посвідчень особи.
Витяги з книг записів актів цивільного стану громадян.
Довідки-підтвердження.
Алфавітний покажчик до книги реєстрації померлих.
Книга реєстрації захоронень на Личаківському кладовищі у
Львові за 1940–1943 рр.
Відділ культури
Звіти і донесення працівників міського архіву.
Переліки архівних матеріалів.
Списки працівників міського театру на отримання заробітної
плати.
Статистичний відділ
Інструкція староства про облік осіб, що мешкають в місті
Львові.
Реєстраційні листи мешканців міста.
Списки осіб, що проводили реєстрацію мешканців міста.
Господарський відділ
Розпорядження староства.
Листування з поліцією про грабунки в єврейському гетто.
План-кошторис санітарно-побутових закладів.
Відомості

про

склад

населення

Львівського

повіту

за

національною ознакою.
Переліки

нерухомого

промислових підприємств.

майна

староства;

торгових

та

Списки осіб на отримання продовольчих та промислових
товарів по карточках.
Фінансовий відділ
Розпорядження фінансово-бюджетного управління.
Донесення будівельної поліції, домоуправлінь про наслідки
бомбардувань.
Бюджети установ.
Звіти ревізійного відділу.
Картотеки податкових нарахувань; обліку нерухомого майна
ґміни Львова, Львівського магістрату.
Рахунки фірм за проведені будівельні роботи.
Особові справи; анкети; списки службовців.
Опис 6
Справ: 66, 1941–1944 рр.
Розпорядження, оголошення міського старости.
Перелік розпоряджень міського старости.
Матеріали про роботу окружної електромережі, архітектурного
відділу, комунальних підприємств: звіти; листування та ін.
Протоколи

перевірки

санітарного

стану

Личаківського

були

перейменовані;

кладовища.
Будівельні, архітектурні плани.
Заяви осіб з особистих питань.
Переліки

вулиць

та

площ,

що

торгівельних і промислових підприємств дистрикту «Галичина».
Списки службовців установ староства; одержувачів пенсії;
одержувачів талонів на промислові товари; робітників і службовців
промислових і комунальних підприємств Львова; євреїв, залучених
до робіт у водоканалтресті та тресті санітарного очищення міста.
Книга обліку використання автотранспорту.

Опис 7
Справ: 89, 1941–1944 рр.

Перша дільниця (район) м. Львова
Циркуляри, інструкції міської управи для домоуправлінь про

складання списків працівників, ведення робіт тощо.
Звіти житлового управління, будівельного, санітарного, ін.
відділів.
Протоколи засідань житлового управління дільниці про
розподіл квартир та меблів.
Копії розпоряджень на заселення квартир (квартині ордери).
Листування з поліцейським управлінням, міським староством,
домоуправліннями, електростанцією про квартирну плату; плату за
електроенергію; ремонт будинків; встановлення місць захоронень
німецьких солдатів, що загинули у 1939 році; з особистих питань.
Переліки

будинків;

особистого

майна,

конфіскованого

радянською владою, німецькою адміністрацією.
Анкети працівників, відомості на видачу заробітної плати.
Списки мешканців першої дільниці м. Львова.
Касові звіти домоуправлінь.
Опис 8
Справ: 30, 1941–1944 рр.

Перша дільниця (район) м. Львова
Розпорядження міського старости про обов’язкову здачу

сільськогосподарської продукції власниками земельних ділянок.
Розпорядження, інструкції житлового управління.
Звіти, фінансові звіти житлової управління, домоуправлінь.
Відомості про облік сплати квартирної плати; нарахування
зарплати двірникам.
Зобов’язання осіб про співробітництво з німецькою владою
щодо розшуку та переслідування євреїв.

Заяви, анкети осіб про видачу довідок, посвідчень особи.
Бланки обліку прописки та виписки осіб.
Переліки квартир, майна, залишених евакуйованими на схід,
єврейським населенням; міст і сіл дистрикту «Галичина»; вулиць
дільниці.
Списки мешканців; двірників; власників собак.

Р-38. Міська шкільна рада Львівського міського староства
(Der Stadtschulrat der Stadthauptmann in Lemberg).
1941–1944 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1944 рр.
Листування з різних питань.

Особові справи шкільних інспекторів.
Р-39. Львівська біржа праці
(Arbeitsamt in Lemberg).
1941–1944 рр.
Справ: 53

Опис 1
Справ: 53, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри про мобілізацію та відправку
робочої сили до Німеччини.
Листування про професійно-технічне навчання мобілізованих;
з адміністративно-господарських питань.
Структура біржі праці, її філій, адреси відділень.
Матеріали про агітаційну роботу з мобілізації та відправки
робочої сили до Німеччини: інформаційні бюлетені біржі; журнал
«Мобілізація

робочої

сили»;

пропагандистські

листи

для

мобілізованих на роботу до Німеччини щодо умов праці та
побутового облаштування; оголошення вербувальних пунктів; звіти
фірм про працевлаштування мобілізованих.

Медичні довідки про стан здоров’я мобілізованих на роботу до
Німеччини.
Відомості про національний склад робітників та службовців.
Заяви про видачу продовольчих карток.
Списки завербованих; працівників біржі, її відділень.
Р-40. Польські комітети допомоги у Львові, Дрогобичі, Стрию
(об’єднаний фонд)
(Polnisches Hilfskomitee. Lemberg-Land. Polnisches Hilfskomitee
in Drohobytsch. Polnisches Hilfskomitee in Stryj.
Polski Komitet Opiekunczy. Lwów-Powiat. Polski Komitet Opieki
w Drohobyczu. Polski Komitet Opieki w Stryju)
1941-1944 рр.
Справ: 536

Опис 1
Справ: 297. 1941–1944 рр.

Відділ загальної адміністрації
Розпорядження Головної Ради опіки у Кракові.
Перелік інструкцій і розпоряджень Головної Ради опіки.
Схема структурного поділу Львівського комітету; перелік

районних комітетів.
Плани реорганізації місцевих осередків.
Заяви осіб про скерування на роботу.
Особові справи; списки; анкети працівників.
Списки підопічних родин, голови яких перебували на роботах
у Німеччині.
Книга реєстрації установ, що мають вакантні робочі місця.
Адміністративно-організаційний відділ
Розпорядження, циркуляри, накази, інструкції Головної Ради
опіки.
Статути органів опікунської ради.
Плани

реорганізації

Львівського

міського

та

районних

опікунських комітетів.
Листування Львівського комітету з Головної Ради опіки,

дитячою протитуберкульозною клінікою у Брюховичах, дирекцією
польських дитячих притулків про надання допомоги польському
населенню

продуктами

харчування,

медикаментами,

одягом,

взуттям; забезпечення продуктами польських дітей; організаційні,
персональні питання та ін.
Звіти про діяльність Головної Ради опіки, комітетів у Варшаві,
Львові, їхніх структурних підрозділів.
Акти ревізії благодійних їдалень.
Плани кошторисів.

Фінансовий відділ

Касові звіти.
Відділ допомоги населенню
Розпорядження Головної Ради опіки про надання допомоги
полякам-червоноармійцям, що перебували у німецьких таборах
військовополонених.
Заяви осіб про надання допомоги.
Листування з чернечим орденом францисканців та ін. про
постачання харчування для дітей, поселених у монастирі; прийом
дітей в інтернати, сиротинці; постачання до їдалень продуктів
харчування.
Фінансові,

статистичні

звіти

дитячих

будинків,

шкіл,

благодійних їдалень про роботу; організацію гарячих сніданків у
школах та ін.
Посвідчення особи біженців з Волині.
Переліки дитячих будинків.
Картотеки, списки підопічних.
Списки польських біженців з Волині; польських дітей-біженців
з Волині, які були скеровані у дитячі будинки та садочки.
Книга обліку надання грошової допомоги підопічним.
Угода

між

Господарський відділ
опікунським
комітетом

і

власником

сільськогосподарського маєтку у Липниках про спільне ведення
господарства.
Заяви підопічних про надання їм земельних ділянок.
Звіти відділу.
Списки працівників відділу.
Листування

Санітарний відділ
відділом охорони

з

здоров’я

генерал-

губернаторства, Головної Ради опіки про розподіл ліків; організацію
медичних пунктів; відрядження лікарів.
Звіти про діяльність відділу; громадських їдалень; лікувальних
пунктів; роботу комісії з перевірки громадських їдалень.
Інвентарний опис рухомого майна відділу та медичних пунктів.
Юридичний відділ
Статут юридичної консультації секції праці Варшавського
комітету допомоги.
Звіти Головної Ради опіки.
Опис 2
Справ: 83, 1941–1944 рр.
Циркуляри, інструкції Головної Ради опіки, Польського
опікунського комітету.
Листування

з

генерал-губернаторством,

ін.

установами

німецької адміністрації, місцевого самоврядування про сприяння
комітету у його роботі; адміністративно-господарські питання.
Звіти Головної Ради опіки; реферати членів комітету про його
роботу.
Протокол інвентаризації промтоварного магазину Львівського
опікунського комітету.
Заяви

осіб

про

надання

працевлаштування.
Норми відпуску продуктів.

матеріальної

допомоги

та

Картки обліку членів комітету.
Списки

працівників

палітурної

майстерні

опікунського

комітету.
Опис 3
Справ: 70, 1941–1944 рр.

Польський опікунський комітет у Стрию
Циркуляри Головної Ради опіки.
Листування з опікунським комітетом у Львові, Товариством

Червоного Хреста про створення лабораторії; розміщення дітей у
літніх таборах (колоніях) та сиротинцях; надання продовольства;
розшук польських громадян.
Звіти

Головної

Ради

опіки,

Львівського,

Стрийського,

Ходорівського опікунських комітетів; шкільних закладів.
Заяви осіб про надання допомоги; реєстри заяв про надання
допомоги.
Розклад шкільних занять у дитячому будинку сестер серафіток.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам комітету.
Списки мешканців; членів цивільної самооборони Болехова,
Вигоди, Долини, Руде; працівників комітету.
Книга обліку продовольчих наборів, переданих ув’язненим.
Опис 4
Справ: 86, 1941–1944 рр.

Польський опікунський комітет в Дрогобичі
Циркуляри, вказівки, інструкції.
Протоколи засідань комітету.
Листування про постачання продуктів харчування, розміщення

дітей у дитячі ясла, будинки, табори (колонії).
Звіти комітету, філій про соціальну допомогу; переселення;
роботу дитячого будинку; будинку для старих; фінансові.
Заяви осіб про надання допомоги.

Бухгалтерські документи.
Відомості на видачу заробітної плати; надання матеріальної
допомоги.
Списки працівників комітету; дітей у дитячому будинку.
Книга обліку видачі продуктів харчування; касові.

Опис 1
Справ: 2, 1941 р.

Р-41. Готель «Галичина» у Львові
1941 р.
Справ: 2
Списки працівників готелю.
Книга реєстрації осіб, що поселились у готель.
Р-42. Львівське відділення Люблінського ТзОВ
з будівництва доріг та мостів «Владислав Гано»
(«Wladyslaw Gano» – Lubliner Geselschaft
für Straßen und Brückenbau GmbH, Lemberg)
1942–1943 рр.
Справ: 12

Опис 1
Справ: 12, 1942–1943 рр.
Листування з відділами праці про мобілізацію робочої сили на
будівельні роботи.
Угоди купівлі-продажу.
Бухгалтерські документи.
Відомості на видачу заробітної плати; виплату грошей
власникам гужового транспорту
Списки працівників ТзОВ.
Р-43. Шоколадна фабрика «Гофлінгер» у Львові
(Schokoladenfabrik «Hoflinger», Lemberg)
1941 р.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2. 1941 р.
Список працівників фабрики.

Р-44. Фабрика з виробництва морозива, мармеладу та вафель
Львівського кондитерського тресту
(Eis-Marmelade-und Waffelfabrik der Konditoren Trust Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1941–1942 рр.
Листування з промисловим відділом Львівського міського
староства з організаційних питань.
Відомості на видачу заробітної плати.
Р-45. Український державний етнографічний музей у Львові
(Ukrainisches Staatlisches Ethnographisches Museum in Lemberg)
1939–1944 рр.
Справ: 18

Опис 1
Справ: 18, 1939–1944 рр.
Положення про ради музеїв Наркомату освіти УРСР.

Листування з Наркоматом освіти УРСР, музейними установами
Москви, Чернівців, Чернігова, фінансовими органами та ін. про
організацію роботи музею; обмін експонатами; кредитування і
видатки музею; забезпечення музейних працівників продуктами
харчування.
Особисте листування директора музею Герасимчука.
Протоколи засідань етнографічної комісії.
Плани роботи; касові плани; бюджет музею.
Інвентарні описи експонатів етнографічного музею, музею
народного мистецтва; колекції Володимира Паньківа, переданої
музею.
Тексти вивісок у музеї; правила для відвідувачів.
Довідки, звіт про роботу музею.
Чернетки наукових праць працівників музею.
Акти, розписки про отримання у тимчасове користування
експонатів музею.

Відомості на видачу заробітної плати працівникам музею.
Списки працівників музею.
Р-46. Комісарське Управління вартової і охоронної служби
«Секурітас» у Львові
(Kommissarische Verwaltung des Wach-und Schleissdienstes
«Securіtas» in Lebmberg)
1941–1943 рр.
Справ:10

Опис 1
Справ: 10, 1941–1943 рр.
Постанови, циркуляри управління комісара Центрального
об’єднання українських промислових товариств.
Звернення до міської управи про видачу продуктів харчування,
одягу, взуття та ін. працівникам служби.
Вахтові зведення.
Історична довідка про охоронні кооперативи.
Списки працівників служби.
Р-48. Український національний музей у Львові
(Ukrainische Nationalmuseum in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 7

Опис 1
Справ: 7, 1941–1944 рр.
Інструкція з протиповітряної оборони.
Листування

з

митрополитом

Андреєм

Шептицьким,

Українським центральним комітетом (УЦК), установами, німецькою
адміністрацією, окремими особами, про наукову діяльність музею;
комплектування бібліотечного фонду; прийняття експонатів у
депозитарій, адміністративно-господарські питання.
Лист О. Т. Копистянському з подякою за передані музею речі
художника Т. Копистянського.
Звіти з основної діяльності.
Оголошення про відкриття виставки мистецтв.

Рахунки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) за
отриману продукцію.
Список працівників музею.
Книга прибутків-видатків Союзу за 1937–1943 рр.
Р-49. Львівська державна бібліотека
(Staatsbibliothek in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 16

Опис 1
Справ: 16. 1941–1944 рр.
Розпорядження директора бібліотеки.

Звіти з основної діяльності третього відділу (колишніх
бібліотек Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (НТШ) та
Народного дому).
Листування начальника третього відділу директору бібліотеки
про комплектування кадрами; господарські питання.
Переліки періодичних видань третього відділу; відсутніх
книжок у книгозбірнях музею І. Франка та НТШ.
Звіти про господарську діяльність.
Інвентарні описи майна.
Бухгалтерські документи.
Матеріали з особового складу: списки працівників; аркуші
обліку; особові рахунки; відомості на видачу заробітної плати
працівникам.
Р-50. Приватне німецьке бюро Юстини Ульріх з розшуку
осіб, які зникли без вісті, перекладів і кореспонденції
у м. Ґрац (Австрія)
(Das Familienforschungs-Korrespondenz-und Übersetzungsbüro
Justine Ullrich in Graz)
1916–1942 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1916–1942 рр.

Листування з консулами та приватними особами про розшук
осіб, що зникли без вісті.
Р-51. Редакція газети «Львівські вісті»
1941–1944 рр.
Справ: 100

Опис 1
Справ: 100, 1941–1944 рр.
Рукописні та віддруковані тексти статей.
Інформаційні бюлетені.
Газетні оголошення про розшук осіб.

Р-52. Яворський Євген, професор, заступник редактора
газети «Львівські вісті»
1919–1942 рр.
Справ: 18

Опис 1
Справ: 18, 1919–1942 рр.
Справа про організацію видавництва «Українська книга».

Рукописи статей, нотатки, тексти радіовиступів, плани,
конспекти лекцій, особисте листування фондоутворювача.
Документи

педагогічної

діяльності

фондоутворювача:

конспекти занять, плани перевірок уроків, звіти, тексти диктантів,
твори, екзаменаційні питання та ін.).

Р-53. Промислове підприємство з виготовлення вивісок
«Торгреклама» у Львові
(«Torgreklama» Gewerke-unternehmen, Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1942 рр.
Замовлення на виготовлення реклами.

Р-54. Інформаційне бюро з відправки кваліфікованих
та підсобних робітників до Німеччини у Львові
(Informationsbüro für die Vermittlung von Fach-und Hilfsarbeiten
in Deutschland. Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 196

Опис 1
Справ: 158, 1942–1943 рр.
Директиви уповноваженого уряду Німеччини, губернатора
дистрикту «Галичина» про постачання робочої сили.
Положення

про

порядок

залучення

на

роботи

військовополонених.
Листування з органами влади про використання єврейської
робочої сили.
Листування з особами, завербованими на роботу до Німеччини.
Замовлення підприємств та організацій на робочу силу.
Рекламні оголошення про прийом на роботу.
Зведення, відомості, статистичні відомості про кількість
робітників, направлених на роботу до Німеччини; виконання
замовлень на постачання робочої сили.
Робітничі перепустки.
Доручення на вербування робочої сили.
Бухгалтерські документи.
Виробничі звіти Станіславського відділення бюро.
Особові справи персоналу бюро.
Списки; анкети направлених на роботу до Німеччини.
Опис 2
Справ: 38, 1942–1944 рр.
Листи робітників з Німеччини.
Анкети;

посвідчення

осіб, відправлених

на роботу

до

Німеччини.
Проїзні документи осіб, відправлених на роботу до Німеччини.

Довідки про смерть.
Трудові книжки.
Р-55. Львівський міський трест
їдалень, ресторанів кафе та готелів
(Restauranttrust in Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 6

Опис 1
Справ: 6, 1941–1942 рр.
Накази, розпорядження керівництва тресту.
Особові справи; списки працівників тресту.

Р-56. Львівський відділ АТ з обробки деревини «Гобаг»,
Бреслау (Вроцлав)-Краків
(«Hobag»-Holzbau AG Breslau-Krakau. Zweigstelle Lemberg)
1940–1944 рр.
Справ: 54

Опис 1
Справ: 54, 1940–1941 рр.
Накази, розпорядження головного управління у Бреслау.
Розпорядження

головного

управління

по

передачу

з 1 січня1943 р. виробничих майстерень АТ «Гобаг» товариству
«Дельта».
Листування

з

постачальниками

про

головним
кадрові

управлінням,

питання;

фірмами-

матеріально-технічне

забезпечення; поставки техніки у майстерні та ін.
Особові справи працівників.
Списки робітників-євреїв, залучених до роботи у виробничих
майстернях Добромиля, Болехова, Брошева, Львова, Сколе.

Опис 1

Р-57. Третя вартова рота допоміжної поліції, м. Львів
(3. Hilfsрolizeiwachkompanie Lemberg)
1943–1944 рр.
Справ: 11

Справ: 11, 1943–1944 рр.
Розпорядження статс-секретаря генерал-губернаторства про
чисельність української поліції.
Накази, розпорядження командира роти.
Р-58. Дирекція поліції у Львові
(Polizeidirektion in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 1928

Опис 1
Справ: 232, 1941–1944 рр.

Загальний відділ
Циркуляри, бюлетень розпоряджень генерал-губернаторства,

команди охоронної поліції про організацію української та польської
поліцій,

їх

чисельність,

структуру,

матеріально-технічне

забезпечення тощо.
Інформаційні бюлетені губернатора дистрикту «Галичина».
Статут внутрішньої служби Львівської команди української
поліції.
Листування з дирекцію поліції про боротьбу із спекуляцією;
контроль за цінами; підготовку кадрів, роботу поліцейської школи;
постачання зброї для службовців поліції; паливно-мастильних
матеріалів для транспорту; накладання штрафів; збір гербових
податків; організаційно-господарські питання та ін.
Плани організації, структура поліції Варшави, Радому.
Протоколи допитів осіб, що перебувають під слідством.
Конспекти, особисті листи невідомого поліцейського.
Новорічна відозва губернатора дистрикту «Галичина» Вехтера
до німецького населення.
Форми бланків поліцейських установ.
Телефонний довідник.
Списки

співробітників

дирекції

поліції;

«Галичина»; осіб, зареєстрованої на біржі праці.

вояків

дивізії

Розносна книга.
Відділ протиповітряної оборони
і протипожежної охорони
Розпорядження, директиви, циркуляри генерал-губернаторства,
губернаторства

дистрикту

«Галичина»,

Львівської

команди

протиповітряної оборони про організацію протиповітряної оборони,
її фінансове забезпеченню; спорудження бомбосховищ; очищення
горищ від непотребу; встановлення ящиків з піском; охорону
пам’яток мистецтва та ін.
Інструкції з цивільної оборони для населення.
Оголошення

Львівського

міського

староства,

відділу

протиповітряної оборони про мобілізацію населення на роботу до
Німеччини; правила закріплення квартир за військовослужбовцями;
протиповітряну оборону тощо.
Акти,

звіти

про

перевірки

протипожежного

стану

та

протиповітряного захисту об’єктів у Львові.
Звіти про пожежі, наслідки авіаційних нальотів, бомбардувань
міста.
Плани підприємств і організацій з протиповітряної оборони.
Переліки об’єктів у Львові, що підлягають протиповітряному
захисту.
Списки осіб, мобілізованих до добровільних пожежних,
протиповітряних команд та дружин; евакуйованих з Німеччини до
Львова бездомних, що постраждали від повітряних нальотів.
Документи

обліку

Бухгалтерія
грошових надходжень

від

штрафів;

відомості обліку руху марок гербових зборів.
Бухгалтерські документи з будівництва бомбосховищ, інших
протиповітряних об’єктів у Львові.
Бухгалтерські звіти.

Опис 2
Справ: 178, 1941–1944 рр.

Відділ прописки та видачі посвідчень
Листування з установами, організаціями про видачу посвідчень

особи, перепусток, дозволів на мешкання; надання німецького
громадянства.
Протоколи допитів.
Донесення службовців поліції.
Статистичні відомості про національний склад населення
м. Львова.
Анкети іноземців; поліцейських; рейхс- та фольксдойче; осіб,
що прибули з території СРСР; евакуйованих; тимчасових мешканців
готелів.
Опис 3
Справ: 1434, 1941–1944 рр.

Відділ регулювання вуличного руху
Щоденник розпоряджень генерал-губернаторства.
Циркуляри про встановлення дорожніх знаків, вказівників.
Розпорядження

поліції

про

реєстрацію

та

правила

користування велосипедами.
Листування з установами, організаціями про реєстрацію,
контроль технічного, стану автотранспорту; видачу технічних
паспортів на автомобілі.
Опис 4
Справ: 35, 1941–1944 рр.

Паспортний відділ
Накази, директиви генерал-губернаторства про урегулювання

відпусток на Різдво; постачання робочої сили до Німеччини; сплату
зборів.
Інформаційний бюлетень генерал-губернаторства.
Протоколи допитів про встановлення місць знаходження осіб,

яких розшукує поліція.
Заяви осіб про надання перепусток для проїзду залізницею.
Анкети, метрики, ін. особисті документи осіб, подані для
отримання паспортів, прописку, виписку тощо.
Бухгалтерські документи.
Список осіб, що були оштрафовані.
Перелік домоуправлінь м. Львова.
Книга реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.
Опис 5
Справ: 49, 1941–1944 рр.
Анкети установ і організацій.
Рапорти на осіб, що запізнилися з виходом на роботу.
Списки службовців органів поліції; установ і організацій.

Р-59. Головна група промисловості і транспорту
окружної господарської палати у Галичині.
Головне управління промисловості і транспорту
у дистрикті «Галичина», м. Львів
(Hauptgruppe Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr
in der Distriktskammer für die Gesamtwirtschaft in Galizien.
Arbeitsgemeinschaft industrieller und gewerblicher Betriebe
in Distrikt Galizien. Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 78

Опис 1
Справ: 50, 1941–1944 рр.
Циркуляри генерал-губернаторства, господарської палати у
Кракові про роботу промислових підприємств губернаторства
дистрикту «Галичина».
Протоколи нарад.
Звіти, інформації про роботу промислових підприємств.
Наряди на постачання товарів промислової групи.

Опис 2
Справ: 28, 1942–1944 рр.
Листування з господарсько-промисловими відділами, фірмами
з виробничих, господарських, фінансових питань.
Роз’яснення до плану на 1942 р.
Вимоги

підприємств

на

скерування

учнів-ремісників;

постачання продуктів харчування, горілки, тютюнових виробів,
одягу та взуття для працівників цих організацій.
Угоди

з ремісниками про навчання

учнів

ремісничим

спеціальностям.
Довідки про закінчення бухгалтерських курсів.

Р-60. Львівський відділ особливого уповноваженого
нафтової промисловості генерал-губернаторства
(Der Sonderbevollmächtigte für die Erdölwirschaft
in General-Gouwernement. Dienststelle in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 5

Опис 1
Справ: 5, 1941–1944 рр.
Циркуляри головного управління АТ «Карпатська нафта» у
Львові про постачання металу на заводи; обмін матеріалами.
Листування з особливо уповноваженим у Кракові, АТ
«Бескіден» у Львові, АТ «Карпатська нафта», ін. фірмами про
страхування від пожеж; підписання угод про транспортування
вантажів, рахунки Львівського газового заводу за спожитий газ;
постачання меблів для клубу, канцелярії; підписання угод.
Річний звіт Східногалицької нафтової індустрії.
Р-61. Окружна дирекція Східної залізниці у Львові
(Ostbahnbezirksdirektion in Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 10

Опис 1
Справ: 10, 1942–1944 рр.

Директиви, інструкції окружної дирекції.
Листування про матеріально-технічне постачання.
Бухгалтерські документи.
Списки службовців дирекції.
Р-62. Львівське відділення ТзОВ з будівництва аеродромів
та бараків «Дельта»
(«Delta»-Flugzeughalten-und Barackenbau GmbH,
Zweigstelle Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 116

Опис 1
Справ: 116, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження головної дирекції ТзОВ «Дельта» у
Бреслау (Вроцлаві).
Звіти філій про виконання будівельних підрядів.
Плани будівництва майстерень та

бараків в Болехові,

Брошневі, Вигоді, Добромилі, Сколе.
Листування з військово-промисловим управлінням у Львові,
філіями, АТ «Гобаг» про постачання робочої сили; матеріалів,
устаткування;

зарахування,

звільнення

працівників;

надання

посвідчень на право носіння зброї; реєстрацію військовозобов’язаних
та «фольксдойч»; видачу військових квитків.
Статистичні відомості про кількість та національний склад
працівників ТзОВ.
Касові звіти.
Списки працівників; військовозобов’язаних.

Опис 1

Р-63. Інститут з вивчення вірусів
при Головному командуванні сухопутних військ
(Інститут Беринга) у Львові
(Behring-Institut, Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 7

Справ: 7, 1942–1944 рр.
Відомості про основну діяльність інституту.
Р-64. Львівське німецьке гімнастично-спортивне товариство
(Die Deutsche Turn-und Sportgemeinschaft Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 27

Опис 1
Справ: 19, 1941–1944 рр.
Інформаційні бюлетені товариства.
Програми змагань і занять.
Почесна грамота товариства.

Облікові карточки; списки членів товариства.
Опис 2
Справ: 8, 1942–1944 рр.
Директиви товариства.
Відомості про спортивний інвентар товариства.
Заяви; анкети; списки членів товариства.
Р-65. Армійська польова пошта № 20200
(Armeefeldpostmeister. Dienststelle № 20200)
1939–1940 рр.
Справ: 1

Опис 1
Справ: 1, 1939–1940 рр.
Листування про обмін поштою.

Опис 1
Справ: 2, 1943 р.

Р-66. Командувач СС і поліції
губернаторства дистрикту «Галичина»
(SS-und Polizei-Führer des Gouverneur)
1943 р.
Справ: 2
Донесення командувача СС і поліції дистрикту «Галичина» про

партизанські виступи.
Трофейні примірники наказів С. А. Ковпака.

Р-68. Львівський відділ ТзОВ з торгівлі худобою та кіньми
у Кракові
(Der Vieh-und Pferdehandel GmbH in Krakau,
Zweigniederlaßung Lemberger Abteilung)
1941–1944 рр.
Справ: 39

Опис 1
Справ: 39, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження відділу продовольства та сільського
господарства

генерал-губернаторства,

центрального

правління

товариства.
Правила торгівлі, збору податків з обороту.
Статут головного об’єднання тваринного господарства.
Листування

з

сільськогосподарським

управлінням,

українським кооперативним об’єднанням Центроспілка, фірмою
«Шенкер», іншими установами з фінансових питань.
Звіти відділень по торгівельним операціям.
Заключний баланс Львівського відділу.
Товарно-транспортні накладні на закуплену худобу.
Інвентарні відомості обліку приміщень та устаткування
Ходорівського консервного заводу; консервного заводу у Беньковій
Вишні.
Списки

робітників

Ходорівського

консервного

заводу;

консервного заводу у Беньковій Вишні; осіб, які отримали продукти
харчування на центральному складі товариства.
Книга обліку вихідної кореспонденції.
Телефонний довідник.

Опис 1
Справ: 2, 1941–1942 рр.

Р-69. Гуртожиток (готель) № 4
для німецьких військовослужбовців
(Wehrmachtsübernachtungsheim 4 Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 2

Інвентарні списки майна гуртожитку.
Р-71. Українська пекарня Івана Мельника
(Ukrainische Bäckerei Johann Melnyk)
1941–1944 рр.
Справ: 7

Опис 1
Справ: 7, 1941–1944 рр.
Листування з установами і організаціями про постачання
борошна; відпуск продукції; організацію виробництва; кадрові
питання.
Книга обліку відпуску хліба.
Карточки робітників, що були застраховані у Касі соціального
страхування.
Списки працівників.

Р-72. Міський трест механічних пралень
(Städtische Wäscherein Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 14

Опис 1
Справ: 14, 1941–1942 рр.
Баланси.

Інвентарні відомості.
Касово-меморіальні ордери; відомості на видачу заробітної
плати та ін.
Р-73. Львівська філія Краківського відділу
валютних операцій Головного господарського управління
генерал-губернаторства
(Devisenstelle Krakau. Zweigstelle Lemberg)
1941-1944 рр.
Справ: 239

Опис 1
Справ: 239, 1941–1944 рр.
Циркуляри

райхсміністра економіки,

центральної

спілки

німецьких промислових банків, державного секретаря, фінансового
відділу, персонального відділу генерал-губернаторства про порядок
здійснення фінансових операцій; правила перетину кордонів з
товарами, валютою; вилучення цінних паперів, золота тощо.
Листування з генерал-губернаторством, відділом пропаганди,
Краківським, Львівським банками, касою соціального страхування
про порядок обміну грошей; укладання вексельних угод; переказ
грошей євреями, а також ув’язненим у концтаборах; надання дозволу
на переказ грошей до Німеччини з окупованих територій.
Посвідчення військовослужбовців, поліцейських, службовців
цивільної адміністрації на право переказу грошей до Німеччини.
Вексельні угоди; свідоцтва на право здійснення грошового
обміну, грошових переказів, вивозу вантажів.
Переліки фінансових інспекцій та податкових управлінь
дистрикту «Галичина».
Списки біженців.
Журнали обліку валютних операцій.

Р-74. «Народна торгівля», Крайовий споживчий кооператив
у Львові
(«Narodna Torhiwla», Landesgenossenschaft für Lebensmittel
mit Anteilshaftung in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 262

Опис 1
Справ: 142, 1941–1944 рр.

Організаційний відділ
Розпорядження, накази, циркуляри керівництва «Народної

торгівлі»,

Ревізійної

спілки

організацію

кооперативів

«Галичина»;

відкриття,

постачальницьких

баз;

українських

«Народна
закриття

кооперативів

торгівля»

у

кооперативних

перерахування

грошових

про

дистрикті
магазинів,
пожертв

Українському центральному комітету (УЦК); організаційні питання;
складання звітної документації; та ін.
Наряди наказів «Народної торгівлі» та циркулярних листів
Ревізійної спілки українських кооперативів.
Резолюції загальних зборів ІІ Крайового з’їзду споживчих
товариств (кооперативів).
Статути сільських споживчих товариств (ССТ) «Народна
торгівля» у Монастириськах, Рава-Руській, Судовій Вишні, Снятині.
Листування з Ревізійною спілкою українських кооперативів,
уповноваженим

комісара

у

справах

товариств

генерал-

губернаторства про внесення змін до статуту «Народної торгівлі».
Справи про організацію, об’єднання, ліквідацію магазинів
«Народної торгівлі».
Протоколи зборів ревізорів «Народної торгівлі».
Матеріали про святкування 60-річчя «Народної торгівлі».
Інвентарний опис магазинів та складів СТ «Народна торгівля»
у Самборі.
Плани роботи, звіти Центрального бюро, відділів у Львові,
ССТ у Комарно, Золочеві, Кракові, Новому Яричеві, Отині, Радехові,
Немирові, Скалі Подольській, Великих Мостах, Монастириськах,
Судовій Вишні, Саноку, Кутах, Куликові, Козовій, Мікулинцях,
Надвірній, Ходорові, Сокалі, Старому Самборі.
Матеріали ревізій ССТ в Богородчанах, Журавно, Козовій,
Лопатині, Монастириськах, Перемишлянах, Рожнятові, Скалаті,
Судовій Вишні, Товмачі.
Статистичні відомості про чисельність працівників споживчих
товариств.
Переліки підвідомчих споживчих товариств (кооперативів);
магазинів «Народної торгівлі»; анкети кооперативів.
Список працівників споживчих товариств (кооперативів).

Господарсько-будівельний відділ
Листування господарсько-будівельного відділу з бухгалтерією,
організаційним, торгівельним, персональним відділами про зміни
мережі магазинів; персональні питання.
Списки працівників.
Книга реєстрації кореспонденції.
Опис 2
Справ: 120, 1941 (1922)–1944 (1936) рр.
Розпорядження, циркуляри державної кооперативної ради,
Центрального

бюро

«Народної

торгівлі»,

Ревізійної

спілки

українських кооперативів у генерал-губернаторстві про сплату
податків

та

страхування

сільськогосподарських

кооперативів;

запровадження обліку роботи транспорту; звіти транспортного
відділу та ін.
Статут Ревізійної спілки українських кооперативів; проект
статуту «Народної торгівлі».
Інструкції

про

організацію

та

діяльність

товариства

(кооперативу) «Народна торгівля», регламент центрального бюро для
філій «Народної торгівлі».
Протоколи завідувачів магазинів «Народної торгівлі» у Львові.
Листування з філіями у Снятині, Болехові та ін. про сплату
членських внесків та ін.
Лекція Коберського Карла про кооперативний рух.
Звіти Ревізійної спілки українських кооперативів у генералгубернаторстві, окружної спілки у Любліні про роботу; проведення
конференції з представницькими уповноваженими у Кракові та ін.
Звіти про роботу кооперативів у Бірках, Бучачі, Великих
Мостах, Залізцях, Зборові, Журавно, Копичинцях, Миколаєві,
Лопатині, Перемишлянах.
Фінансові звіти.

Заяви

про

вступ,

поновлення

членства

у

споживчих

товариствах.
Переліки філій; кооперативів; торгівельних установ; магазинів
«Народної торгівлі»; повітових споживчих кооперативів.
Інвентарні відомості магазинів.
Списки працівників.
Аркуші реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.

Р-75. Ревізійний союз кооперативів у генерал-губернаторстві.
Окружний союз дистрикту «Галичина» у Львові
(Revizionsverband dem Genossenschaften im General-Gouvernement.
Distriktverband Galizien;
Związek Rewizyjny Spółdzielńі w Generalnym Gebernatorstwie.
Okręgowy Związek Galicja we Lwowie)
1941–1944 рр.
Справ: 247

Опис 1
Справ: 230, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри, директиви, інструкції, урядового
комісара у справах кооперативів, Ревізійних союзів у генералгубернаторстві, окружних союзів дистриктів «Галичина», Люблін,
Радом.
Проект загального статуту союзу кооперативів, витяг із статуту
Ревізійного союзу кооперативів.
Листування з Ревізійним союзом у генерал-губернаторстві,
виробничими, заготівельними, сільськогосподарськими, споживчими
кооперативами,

підприємствами,

банками

про

проведення

конференції керівників відділів і кооперативів; страхування майна;
адміністративно-господарські; фінансові питань та ін.
Звіти, статистичні дані з основної діяльності окружних союзів,
кооперативів.
Щоденники діяльності ревізорів.

Баланс

ремісничого

кооперативного

банку;

перелік

ліквідованих векселів комунального банку та боргових зобов’язань
каси Стефчика; переліки касових книг і балансів Райфайзенбанку; ін.
фінансово-бухгалтерські документи.
Примірник журналу «Спулдзульца» («Кооператор»).
Заяви осіб про зарахування на кооперативні курси.
Тексти лекцій для кооперативних курсів.
Доповідь Домбицького Людвіга про створення і діяльність
кредитних кооперативів у Польщі.
Особові справи, анкети працівників Союзу.
Списки працівників Союзу; слухачів кооперативних курсів.
Опис 2
Справ: 17, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

циркуляри

дирекції

Ревізійного

союзу

українських кооперативів.
Статут Рівненського кооперативу.
Протокол засідання інструкторської колегії.
Листування з Центросоюзом, філіями, повітовими союзами про
фінанси; торгівлю; адміністративно-господарські питання.
Звіти, акти ревізійних комісій про перевірку кооперативів.
Списки працівників окружного союзу. Відомості утримання
податків.
Книги наказів дирекції кооперативного ліцею Ревізійного
союзу Українських кооперативів у Львові; пайових уділів; вхідної
кореспонденції.
Р-76. Центральне сільськогосподарське управління
дистрикту «Галичина», м. Львів
(Landwirtschaftliche Zentralstelle Distriktstelle Galizien)
1941–1944 рр.
Справ: 156

Опис 1
Справ: 156, 1941–1944 рр.

Персональний відділ
Циркуляри про надання відпусток працівникам.
Матеріали про роботу з кадрами: довідки відділів про

укомплектованість кадрами; заяви про прийом на роботу, надання
відпусток; особові справи; списки; облікові картки працівників
сільськогосподарських організацій у дистрикті «Галичина».
Торгівельний відділ
Циркулярний лист про встановлення порядку на ринку та бійні.
Листування з центральним комерційним сільськогосподарським
управлінням про закупівлю та відвантаження сільськогосподарської
продукції, страхування майна від пожежі, забезпечення продукцією
військових

частин.

Телеграми

про

відвантаження

продукції.

Торгівельні угоди. Декларації про вступ в члени Ревізійного союзу у
генерал-губернаторстві.
Відділ продовольства
і сільського господарства
Циркуляри, інструкція про створення взірцевого сільського
господарства.
Листування з «Маслосиртрестом», управліннями товариств про
постачання тваринного масла; роботу масло боєнь; перевірку млинів;
відвантаження зернових, овочевих культур та ін.
Товарно-транспортні накладні.
Посвідчення про здачу в оренду маєтків та ставів; надання
дозволу на збір лікарських рослин.
Циркуляри,

Відділ насіння та овочів
листування, інформації про

сільськогосподарськими

шкідниками;

боротьбу

із

відвантаження

сільськогосподарської продукції; встановлення цін на продукцію та
ін.
Торговельні угоди.

Посвідчення збиральників та сортувальників насіння.
Відділ постачання
картоплі, сіна та соломи
Циркуляри про складання тижневих звітів про заготівлю сіна,
соломи, застосування добрив.
Протоколи і приписи про заготівлю сільськогосподарської
продукції.
Відомості,

довідки,

звіти,

рапорти

про

заготівлю

сільськогосподарської продукції.
Рахунки, квитанції на сільськогосподарську продукцію.
Відділ постачання льону та коноплі
Листування з підприємствами і організаціями про збір,
постачання

та

переробку

технічних

культур;

відвантаження

продукції.
Переліки лікарських трав.
Посвідчення працівників, заготівельників лікарських трав.
Відділ тваринництва
Директиви, листування з підприємствами, організаціями про
заготівлю і відвантаження вовни, шкіри, кінського волосу, хутра.
Рахунки за поставлену продукцію.
Списки селян – власників коней.
Відділ сільськогосподарських машин
Інструкції для користувачів сільськогосподарської техніки.
Листування

про

постачання

запасних

частин

до

сільськогосподарських машин і механізмів.
Звіти про стан сільськогосподарської техніки та її наявність у
сільських господарствах.
Облікові карточки сільськогосподарської техніки.
Доповідь

про

виконання

програми

монтажників.
Списки працівників управління.
Відділ статистики

навчання

техніків-

Листування, відомості про збір, заготівлю та постачання
сільськогосподарських продуктів.
Фінансовий відділ
циркуляри

Розпорядження,

Центрального

сільськогосподарського управління про фонди на продукцію;
кредити центральної каси;
Статистичні

відомості

сільськогосподарських

окружних

торговельних товариств та ін. про основну діяльність; сплату
квартирного, військового податків.
Рахунки,

товарно-транспортні

накладні

на

отримання

сільськогосподарської продукції, добрив, кам’яне вугілля тощо.
Звіти зустрічних поставок тютюнових виробів, кави, вина,
рису.
Протоколи

забезпечення

працівників

управління

сільськогосподарськими продуктами.
Переліки громад дистрикту «Галичина», створених окружним
комісаром.
Списки працівників управління.
Бухгалтерія
Циркуляри про оформлення бухгалтерської документації;
складання річних звітів.
Матеріали про постачання і обіг продукції і товарів: рапорти і
звіти про надходження та витрачання продуктів із складів
центрального управління; списки і рахунки на добрива, дрова,
вугілля, кокс, торф тощо.
Бухгалтерські розрахунки торговельного товариства у Коломиї.
Відомості на видачу заробітної плати.
Посвідчення працівників сільськогосподарського управління.
Списки постачальників цукру.
Листування

Господарський відділ
з
районними
сільськогосподарськими

управліннями та ін. про надання бланків звітності; придбання
господарських та канцелярських товарів.
Переліки справ, переданих до архіву.
Квитанції

про

сплату

транспортного

мита

за

сільськогосподарські машини.
Заявки на продукти для працівників управління.
Списки працівників управління на отримання продовольчих
карток; твердого палива.
Р-77. Спеціальний суд при Німецькому суді у Львові.
Німецька державна прокуратура у Львові
(Das Sondergericht bei dem Deutschen Gericht in Lemberg.
Deutsche Staatsanwaltschaft in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 1383

Опис 1
Справ: 1383, 1941–1944 рр.
Бюлетені розпоряджень; збірники законодавчих актів генералгубернаторства.
Інструкція з судочинства. Положення про розподіл обов’язків
між відділами прокуратури.
Циркуляри

відділу

юстиції

губернаторства,

Львівської

прокуратури про судочинство, діловодство; внутрішній розпорядок.
Листування Львівської прокуратури з дирекцією поліції,
відділом юстиції губернаторства дистрикту «Галичина», місцевими
поліцейськими установами, адвокатами про виконання смертних
вироків;

переміщення

ув’язнених;

надання

речових

доказів;

адвокатську діяльність та ін.
Справи;

матеріали

розслідувань

за

фактами

вчинення

кримінальних злочинів – крадіжок, пограбувань, убивств, образи
посадових осіб, опору представникам влади, безквиткового проїзду у
транспорті,

побитті,

хуліганстві,

порушенні

правил

торгівлі,

спекуляції, у т. ч. валютою та цінностями, дорожньо-транспортних

пригод із смертельними наслідками, дезертирства, втечі з-під варти,
підробці документів, незаконному перетині кордону між генералгубернаторством та Райхскомісаріатом «Україна», приховування і
використання

радіоприймача,

самогоноваріння,

хабарництва;

убивства французьких військовополонених, радянських активістів;
надання притулку євреям, мародерства на території єврейських
гетто, проживання євреїв за межами гетто, у т. ч. за підробленими
документами, залишення місць примусового утримання в робочих
таборах, невиконання розпоряджень щодо носіння розпізнавальних
знаків; самогубства рейхс- та фольксдойче тощо.
Звіти про діяльність 4-го референта прокуратури.
Касові звіти.
Судові ордери на арешти та звільнення ув’язнених.
Календар судових засідань, переліки розглянутих справ.
Оголошення про діяльність адвокатури.
Заяви; анкети адвокатів Львівської палати адвокатів.
Довідники установ і організацій; абонентів телефонної станції.
Переліки міст та населених пунктів Галичини; громад; округів;
установ дистрикту «Галичина».
Список

німецької

літератури

та

правила

користування

бібліотечним абонементом.
Картотеки кримінальних злочинців; кримінальних злочинів.
Списки ув’язнених Самбірської в’язниці.
Р-78. Львівський міський газзавод
(Städtische Gasanstalt in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 341

Опис 1
Справ: 341, 1941–1944 рр.
Циркуляри губернаторства дистрикту «Галичина», міського
староства про використання газу.

Розпорядження, оголошення дирекції заводу.
Листування дирекції заводу з міським староством про роботу
підприємства. Листування дирекції заводу з підприємствами і
організаціями з господарських питань. Протоколи перевірки стану
гужової мережі.
Кошториси; бухгалтерські документи касово-меморіального
характеру.
Звіти, статистичні звіти про використання газу; проведення
інвентаризації майна заводу та його фінансового стану; роботу
інкасаторів; фінансові.
Особові рахунки споживачів.
Наряди на ремонтні роботи.
Відомості на видачу заробітної плати.
Списки працівників заводу.

Р-80. Сокальська міська управа
(Stadtverwaltung in Sokal)
1941-1944 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1944 рр.
Повідомлення крайовому комісару у Кам’янці-Струмиловій
про радянських громадян, що мешкають у Сокалі.
Заяви осіб про надання допомоги; прийом на роботу.
Посвідчення; списки працівників місцевої філії споживчого
товариства (ССТ) «Народна торгівля».
Р-81. Урядовий уповноважений по пресі
при губернаторстві дистрикту «Галичина», м. Львів
(Der Beauftragte des Pressechefs der Regirung
für den Distrikt Galizien, Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 19

Опис 1
Справ: 19, 1941–1944 рр.
Циркуляри генерал-губернаторства.
Листування з губернаторством дистрикту, Львівським міським
староством з адміністративно-господарських питань.
Примірники інформаційних бюлетенів.
Тексти пропагандистсько-агітаційних статей.

Р-82. Документи учасників Другої світової війни
(колекція)
1930–1992 рр.
Справ: 90

Опис 1
Справ: 12, 1942–1945 рр.; 1949 р.
Інформація про діяльність чеського партизанського загону
ім. Сталіна.
Спогади, розповіді партизанів з’єднань Федорова, Шитова.
Щоденник бійця з’єднання Наумова.
Кандидатська дисертація, присвячена діяльності з’єднання
Наумова.
Настанови партизанських загонів «Гвардії Людовей», бюлетень
«Гвардієць».
Бюлетені «Боротьба», «Новини дня», летючка «Українці»
антифашистської організації «Народна Гвардія».
Спогади громадян про перебування у німецькому полоні.
Опис 2
Справи: 17, 1969–1970 рр.; 1973–1985 рр.
Матеріали депутатської комісії з підготовки і проведення «Дня
визволення міста від німецької окупації».
Листування; спогади учасників війни.

Списки ветеранів війни; учасників війни, представлених до
нагородження медаллю на честь 40-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 років.
Автобіографічні, фактографічні довідки учасників війни.
Особисті документи О. Марченка та членів його родини.
Фоторепродукції,

присвячені

подіям

війни,

відбудові

народного господарства.

Опис 3
Справ: 20, 1930–1988 рр.
Фотоальбом членів гуртка «Пошук» Городоцької середньої
школи, присвячений партизанській бригаді «Сергій».
Особисті документи учасника війни Баклажкова А. Ф. та його
родича

–

учасника

повстання

на

броненосці

«Потёмкин»

Гіренка А. Т.
Особисті документи учасника війни Бєлякова Г. М.
Особисті документи учасника війни Бізяєва І. Ф.
Особисті документи учасника війни Гуленко В. І.
Особисті документи учасника війни Маслюченко І. С.
Особисті документи учасника війни Нестерчук Н. М.
Особисті документи учасника війни Палубяка А. П.
Особисті документи учасника війни Палубяк-Моравської С. А.
Особисті документи учасника війни Рогачева М. С.
Опис 4
Справ: 29, 1940–1992 рр.
Документи Музею бойової слави Карпатського прикордонного
загону Львівської середньої школи № 91.
Документи

про

Лопатинську

прикордонну

заставу;

прикордонну заставу ім. Пустельникова С. С.; 89-у; 92-у; 93-ю
прикордонні застави;
Документи про 2-й; 89-й; 90-й; 91-й; 92-й; 93-й; 94-й; 95-й; 97й; 98-й прикордонні загони.
Листи-спогади ветеранів 109-ї маневрової групи.
Особисті документи учасника війни Акулінкіна Ф. П.
Особисті документи учасника війни Мельника І. П.
Особисті документи учасника війни Месхі Д.
Особисті документи учасника війни Матушко К. В.
Особисті документи учасника війни Сметаніна Т. А.
Особисті документи Варакіна.
Особисті документи Бевзь В. М.
Особисті документи Кверселави М. А.
Особисті документи Строкової Н. М.
Особисті документи Круглова Л. Г.
Фотодокументи родини Волоснухіних.
Особисті документи Фірнова С. І.
Документи родини Старонянської.
Документи родини прикордонників Голубєвих.
Документи, передані Бондаренко М. К.
Фотодокументи Хомського.
Фотодокументи
(Малого Я. Д.);

родин

Степаняка;

Яблонських;
Масикова;

Молого Я. Д.
Ковальова І. М.;

Дементьєва Б. І. та ін.
Опис 5
Справ: 12, 1943–1945 рр.; 1954–1960рр.
Особовий фонд учасниці війни Гвоздєвої М. Г.: фронтові,
повоєнні листи учасників бойових дій та ін. до фондоутворювача,
особисті документи, фотографії фондоутворювача.

Р-83. Спогади мешканців міста Підкаменя про події
Другої світової війни
1943–1944 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1943–1944 рр.
Спогади.

Р-84. Товариство з обмеженою відповідальністю
з видобутку нафти «Бескиди» у Львові
(Beskiden Erdöl-Gewinnung-Gesellschaft mbH in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 285

Опис 1
Справ: 282, 1941–1944 рр.
Листування
керівництвом

з

ТзОВ

командуванням
«Бескиди»

у

вермахту,
с.

Лібуша

центральним
біля

Кракова,

ін. підприємствами і організаціями про постачання продуктів
нафтопереробки;

забезпечення

нафтопереробних

підприємств

власних

нафтовидобувних

сировиною,

матеріалами

і
та

устаткуванням.
Звіти ТзОВ «Бескиди» про роботу; видобуток нафти-сирцю;
рух вагонів, наливних цистерн.
Квитанції про сплату митних зборів; товарно-транспортні
накладні.
Рапорти на видачу продуктів харчування працівникам.
Відомості обліку працівників.
Перелік споруд, переданих ТзОВ «Бескиди».
Опис 2
Справ: 3, 1942–1943 рр.

Стрийське відділення товариства
«Карпатська нафта»

Звіти про роботу за серпень 1942 р., лютий 1943 р.
Заяви про підключення до газової мережі.
Р-85. Головне правління акціонерного товариства
з продажу нафти «Карпатська нафта» у Львові
(«Karpaten Öl» AG Hauptverwaltung Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 88

Опис 1
Справ: 29, 1941–1944 рр.
Циркуляри головного правління АТ.
Листування

з

правлінням

ТзОВ

«Бескиди»,

іншими

підприємствами і організаціями про постачання устаткування,
запчастин, сировини, матеріалів; господарських, канцелярських
товарів та ін.
Звіти виробничої інспекції у Бориславі, продовольчого відділу
про надходження та видачу продуктів харчування.
Рахунки за продукти харчування.
Картотека на продукти харчування та господарські товари.
Балансові; фінансові звіти.
Товарні накладні.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Особові справи; списки працівників.
Списки працівників Львівського нафтопереробного заводу на
отримання продуктів харчування.
Книга реєстрації особистих телефонних розмов та отриманих
особистих телеграм.
Опис 2
Справ: 59, 1941–1944 рр.

Дрогобицьке кущове відділення
АТ «Карпатська нафта»
Циркуляри про порядок доставки товарів у Німеччину.
Інструкції, вказівки Дрогобицької біржі праці про умови

прийому євреїв на роботу; облік місячної вартості виробітку
нафтопродуктів.
Протоколи

виробничих

нарад

керівників

нафтоочисних

заводів.
Звіти про видобуток нафти та напівфабрикатів.
Інвентарні списки матеріальних цінностей.
Товарно-транспортні накладні.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Списки працівників.
Р-86. Німецька кримінально-слідча тюрма у Львові
(Deutsche Strafanstalt in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 1011

Опис 1
Справ: 1011, 1941–1944 рр.
Розпорядження начальника управління юстиції губернаторства
дистрикту «Галичина», керівника німецької державної адвокатури
при особливому суді у Львові, начальника німецької тюрми у Львові
про тюремний розклад; видачу радянської військової амуніції з
депозитарію при німецькій тюрмі у Львові; ведення діловодства;
правила внутрішнього розпорядку.
Скерування прокуратур Варшави, Золочева, Львова, Самбора,
Стрия, начальників поліції і СБ, поліцейських судів Німецькій
державній адвокатурі у Львові про пересилання судових справ
ув’язнених.
Акти приймання-передачі; розписки про одержання зброї та
набоїв.
Списки службовців тюрми; картотеки та особові справи
ув’язнених.
Алфавітно-реєстраційні книги арештованих.

Р-87. Сільська управа села Ферліївка Красненського повіту
Золочівського округу
(Gemeindeamt Firlejow)
1941–1943 рр.
Справ: 12

Опис 1
Справ: 12, 1941–1943 рр.
Обіжник № 1 від 3 липня 1941 р. голови Красненського повіту
з нагоди проголошення Самостійної Української Держави; звіт
Ферліївської сільської Ради про перебіг урочистих зборів (свята) з
нагоди проголошення незалежності України.
Розпорядження Красненської повітової управи про здачу
«контингенту» з посівів; ін. адміністративно-господарські питання.
Списки мешканців села; домовласників; власників коней; осіб,
призначених на роботи до Німеччини.
Книги обліку; відомості здачі «контингенту».

Р-98. Крайовий комісар у Жовкві.
Міське управління у Жовкві
(Landkommissar in Zolkiew)
1941–1944 рр.
Справ: 53

Опис 1
Справ: 53, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

циркуляри

генерал-губернаторства,

Жовківського крайового комісаріату про створення польських та
українських будівельних батальйонів, «баудінстів» та мобілізацію до
них працездатного населення; звільнення незаконно зайнятих
квартир; переселення євреїв у гетто, здачу сільськогосподарського,
«контингенту»; сплату податків та ін.
Інструкція про нарахування квартирної плати.
Справи про нарахування податків.
Повідомлення про нарахування квартирної плати.
Звіти, інформації, довідки про роботу Жовківського житлового

управління; міської управи; Крехівської сільської управи; місцевих
маслозаводів.
Довідки про виконання податкових зобов’язань.
Протоколи зборів членів кооперативу «Єдність» села Воля
Жовтанецька.
Угоди найму житла.
Заяви осіб про надання роботи; житла; земельних ділянок.
Відомості

на

видачу

заробітної

плати

працівникам

Жовківського крайового комісаріату, житлової управи, ґмінного
правління.
Матеріали про становище євреїв в умовах окупації: списки;
відомості на видачу заробітної плати працівникам Жовківського
«юденрату»; тимчасові посвідчення на право перебування поза
межами гетто, видані працюючим євреям; протоколи обстежень з
різних питань; інвентарні списки будинків, земельних ділянок, що
належали євреям.
Списки

колишніх

власників

націоналізованого

майна;

безробітних; власників нерухомості колишнього Жовківського
повіту.
Р-102. Львівський державний
сільськогосподарський інститут.
Державні сільськогосподарські курси у Львові
(Staatliche landwirtschaftliche Institute Lemberg.
Staatliche landwirtschaftliche Fahrkurse Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 512

Опис 1
Справ: 512, 1942–1944 рр.
Накази, розпорядження, повідомлення дирекції курсів про
порядок зарахування на навчання; складання іспитів; розміщення
навчальних груп; плату за навчання та ін.
Навчальні плани; графіки іспитів.

Звіти про діяльність сільськогосподарських організацій у
дистрикті.
Письмові контрольні роботи.
Заяви абітурієнтів та довідки про зарахування на навчання.
Особові справи студентів.
Аркуші обліку відвідувань занять; складання іспитів.
Списки студентів; абітурієнтів.
Р-160. Кам’янсько-Струмилівське окружне староство
(Kreishauptmannschaft in Kamionka Strumilowa)
1941–1944 рр.
Справ: 79

Опис 1
Справ: 79, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

циркуляри

генерал-губернаторства,

крайсгауптмана про вилучення з обігу радянської валюти та
запровадження «злотого» як платіжного засобу; вирощування
сільськогосподарських

технічних

культур;

надання

допомоги

особам, які потерпіли внаслідок військових дій; видачу посвідчень
особи «фольксдойч»; організацію медичного обслуговування рейхс- і
фольксдойче та ін.
Статут місцевого осередку Спілки української молоді (СУМ).
Листування райхскомісара України з генеральними комісарами
Києва, Луцька, Рівного, польового батальйону у Путіловичах,
військових частин у Луцьку про заготівлю палива; постачання
продуктів харчування; відрядження військовослужбовців; надання
відпусток; відправку офіцерів запасу на збірний пункт в Тропау.
Справа про надання дозволу на шлюб між німцем і українкою.
Донесення про роботу сільських управ.
Інформаційні повідомлення про польсько-німецько-українські
міжетнічні

стосунки

Сокальському округах.

у

Кам’янсько-Струмилівському

та

Адміністративний довідник Райхскомісаріату «Україна».
Статистичні відомості про обсяги посівних площ; наявність
сільськогосподарського інвентарю.
Завдання

на
Звіти

(«контингенту»).

здачу

сільськогосподарської

українського

та

польського

продукції
комітетів

допомоги. Летючка про святкування 70-річчя Просвіти.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам староства.
Кадри з кінофільмів, що демонструвались у дистрикті.
Підручник з румунської та російської мов для німецьких
військовослужбовців.
Вирізки з англійських та американських газет.
Заяви, анкети осіб про надання матеріальної допомоги; видачу
будівельних матеріалів; надання дозволу на відкриття підприємств;
зарахування на роботу; римо-католиків про зміну віросповідань;
селян про отримання господарського інвентарю, горілчаних виробів
за зданий «контингент».
Переліки населених пунктів.
Списки членів делегатур комітетів допомоги Буська, Радехова,
Сокаля; працівників німецьких установ; староства; осіб, які пройшли
медичну комісію.
Р-161. Львівський апеляційний суд
(Apellationsgericht in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 770

Опис 1
Справ: 688. 1941–1944 рр.
Розпорядження управління юстиції генерал-губернаторства,
начальника апеляційного суду.
Листування з судовими установами з кадрових питань.
Звіти про діяльність прокуратур окружних судів.
Реєстраційні листи судових справ.

Переліки справ, що були передані до відомчого архіву.
Особові справи службовців апеляційного, окружних, міських
судів.
Заяви осіб про прийом на роботу.
Листи нарахування заробітної плати працівникам суду.
Переліки окружних та міських судів.
Журнали обліку судових засідань та винесених вироків.
Адвокат Чолій Ярослав у м. Стрию.
Листування з судом та іншими установами; копії судових
рішень.
Опис 2
Справ: 82, 1942–1944 рр.
Щоденники засідань апеляційного суду; судові ухвали.
Особові справи працівників судових установ.
Р-162. Спілка українських журналістів у Львові
Період: 1941–1943 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1943 рр.
Нагадування голови правління О. Бондаровича членам спілки
про сплату членських внесків.

Опис 1
Справ: 4662, 1941–1944 рр.

Р-183. Львівський міський суд
(Burggericht in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 5508

Кримінальний відділ
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних

злочинів.
Цивільний відділ
Справи за позовами про визнання права власності на нерухоме

майно; описування і продаж майна боржників; установлення і
присудження

спадщини;

розірвання

шлюбу;

установлення

батьківства та сплату аліментів; виселення з квартири, розірвання
угоди найму житла, установлення опіки; визнання осіб повнолітніми;
усиновлення та ін.
Свідоцтва про смерть осіб, які не залишили заповіту.
Списки померлих.
Опис 2
Справ: 512, 1941–1944 рр.

Цивільний відділ
Справи про установлення і присудження спадщини; надання

дозволу на вступ та розірвання шлюбу; установлення батьківства та
сплату аліментів; установлення опіки; визнання осіб повнолітніми та
ін.
Свідоцтва про смерть осіб, які не залишили заповіту.
Книга реєстрації справ про встановлення та присудження
спадку.
Кримінальний відділ
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Журнали реєстрації кореспонденції.
Опис 3
Справ: 211, 1941–1944 рр.

Цивільний відділ
Справи про установлення і присудження спадщини; надання

дозволу на вступ та розірвання шлюбу; установлення батьківства та
сплату аліментів; установлення опіки; визнання осіб повнолітніми та
ін.
Свідоцтва про смерть осіб, які не залишили заповіту.

Опис 4
Справ: 123, 1942–1944 рр.

Кримінальний відділ
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних

злочинів.

Р-185. Український комітет допомоги Львівського округу
(Український Допомоговий Комітет – УДК)
(Ukrainisches Hilfskomitee für den Kres Lemberg-Land)
1942–1944 рр.
Справ: 17

Опис 1
Справ: 17Ю 1941–1944 рр.
Директивні листи, інструкції УДК.
Листування

з

відділеннями

(делегатурами),

німецькою

адміністрацією, фінансовими установами, з митрополитом Андреєм
Шептицьким про надання допомоги українському населенню;
розподіл

лімітованих

продуктів

населення;

культосвітню

початкових

сільських

роботу;

шкіл;

харчування

та

відкриття

організацію

одягу

серед

загальноосвітніх

професійних

курсів,

сільськогосподарських шкіл; створення дитячих садків, літніх
таборів відпочинку для дітей; побутове облаштування переселенців з
Яворівського військового полігону; порядок прийому в Галичині
осіб, переселених у 1940–41 роках у Бессарабію; відправку робочої
сили до Німеччини.
Звіти про роботу окружного комітету, відділень (делегатур)
УДК.
Списки

працівників

окружного

комітету

та

відділень

(делегатур) УДК.
Р-197. Державні технічні професійні курси у Львові
(Staatliche Technischer Fachkurse in Lemberg)
1941–1944 рр.

Справ: 731

Опис 1
Справ: 731, 1941–1944 рр.
Доповідні записки про стан матеріально-технічної бази
технічних курсів.
Навчальні плани курсів.
Протоколи іспитів; екзаменаційні відомості; контрольні роботи
студентів.
Особові справи, анкети, заяви про вступ.
Копії свідоцтв про середню освіту; закінчення курсів; довідки
про зарахування, навчання на курсах.
Списки слухачів; викладачів; працівників курсів.
Р-201. Державні ветеринарні професійні курси у Львові
(Staatliche Tierärztliche Fachkurse in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 795

Опис 1
Справ: 589, 1941–1944 рр.
Протоколи ветеринарних обстежень свійських тварин і птахів.
Заяви випускників шкіл про зарахування на курси; слухачів
курсів про допуск до іспитів.
Особові справи; залікові книжки слухачів.
Списки; картотеки слухачів курсів.
Книга реєстрації осіб, які закінчили курси.
Опис 2
Справ: 140, 1939–1941 рр.; 1942–1944 рр.
Розпорядження губернатора

дистрикту

«Галичина»

про

відкриття у Львові професійних ветеринарних курсів.
Накази, розпорядження, повідомлення дирекції курсів.
Листування з управлінням будівельної служби («Баудінст»)
про звільнення працівників курсів від мобілізації на будівельні
роботи.

Історична довідка про Львівський ветеринарний інститут.
План будинку ветеринарного інституту.
Розклади занять.
Заяви про зарахування на роботу.
Особові справи, списки слухачів ветеринарних курсів.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Особові справи, копії дипломів студентів ветеринарного
інституту.
Списки працівників ветеринарного інституту.
Книга реєстрації вхідної кореспонденції.
Опис 3
Справ: 66, 1941–1944 рр.
Особові справи слухачів курсів.

Опис 1
Справ:2, 1941 р.

Р-205. Український комітет у Сокалі
(Ukrainische Komitee in Sokal)
1941 р.
Справ: 2
Листування з Сокальською лікарнею про плату за лікування

полонених.
Довідки про надання матеріальної допомоги.
Р-206. Ремісничо-виховний заклад Українського
центрального комітету (УЦК)
для хлопців-сиріт та безпритульних у Львові
(Handwerker-Ziehungsanstalt des Ukrainischen Hauptausschußes
für verweiste und verlassene Knaben in Lemberg)
1942–1943 рр.
Справ: 8

Опис 1
Справ: 8, 1942–1943 рр.
Статут закладу.

Листування з Львівським штадтгауптманом, Українським
центральним комітетом (УЦК), касою соціального страхування,
об’єднанням ремісників про матеріально-технічне забезпечення
закладу; кадрові питання; скерування вихованців на навчання до
ремісників тощо.
Повідомлення відділу соціальної опіки УЦК про прийом дітей
до закладу.
Карточки прописки та виписки вихованців.
Касові звіти; видаткова книга.
Списки вихованців.
Р-217. Державні курси з підготовки лісничих у Львові
(Staatliche Forstliche Fachkurse in Lemberg)
1942–1943 рр.
Справ: 560

Опис 1
Справ: 560, 1942–1943 рр.
Особові

справи;

анкети;

автобіографії;

свідоцтва

про

народження слухачів.
Заяви абітурієнтів.
Списки слухачів.
Р-265. Податкове управління у Львові
(Steueramt in Lemberg)
1939 р.; 1941–1944 рр.
Справ: 2200

Опис 1
Справ: 1616, 1941–1944 рр.
Справи про нарахування та стягнення податків.

Книги реєстрації стягнення заборгованості по податках.
Опис 2
Справ: 584, 1939 р.; 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри генерал-губернаторства, головного
фінансового управління.

Щоденники розпоряджень генерал-губернаторства.
Розпорядження Львівського міського староства про надання
дозволів на відкриття приватних підприємств.
Листування з фінансовими органами про нарахування та
стягнення податків.
Справи про стягнення податків з приватних власників.
Донесення фінансового інспектора про сплату податків;
протоколи

бухгалтерських

ревізій

промислових,

комерційних

підприємств.
Звіти податкових кас про надходження податків.
Відомості про сплату ґмінних податків; виплату заробітної
плати працівникам підприємств, установ та організацій з додаванням
відомостей про відрахування податків з прибутку.
Заяви підприємців про зниження ставки податку з прибутку.
Корінці квитанцій про сплату податку.
Судові рішення у спадкових справах.
Повідомлення нотаріусів про укладені договори купівліпродажу, оренди майна.
Книги нарахування податків власникам нерухомості міста
Львова та сіл Баторівка, Білка Шляхецька, Білогорща, Брюховичі,
Винники, Голоско, Збоїща, Зимна Вода, Кам’янопіль, Козельники,
Конопниця,

Кривчиці,

Лисиничі,

Ляшки

Муровані,

Малехів,

Підбірці, Пікуловичі, Рудно, Рясне Польська, Рясне Руська, Сихів,
Скнилів, Сороки Львівські.
Книги обліку сплати податків з прибутку, обороту, військового
податку, податку з нерухомості, військового податку.
Листи

обліку

фірм,

акціонерних

товариств,

приватних

комерційних підприємств – платників прибуткового податку.
Списки платників податків з прибутку.

Р-266. Спілка землеробських кооперативів «Центросоюз»
у Львові
(Ukrainische Landesgenossenschaft «Zentrosojuz» in Lemberg
1941–1944 рр.
Справ: 111

Опис 1
Справ: 111, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри відділу сільського господарства та
продовольства губернаторства дистрикту «Галичина», Ревізійного
союзу українських кооперативів.
Листування з кооперативами про страхування майна; заготівлю
продовольчих та технічних культур.
Фінансові звіти.
Заяви про прийом на роботу.
Переліки сільських кооперативів.
Списки службовців.
Р-267. Прокурор при Апеляційному суді у Львові
(Der Staatsanwalt bei dem Appellationsgericht in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 147

Опис 1
Справ: 147, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри міністерства юстиції у Берліні,
управлінь юстиції генерал-губернаторства у Кракові, губернаторства
дистрикту «Галичина», прокуратури при апеляційному суді у Львові.
Рішення

апеляційного

суду

про

проведення

екзаменів

помічників суддів.
Посадові інструкції.
Листування з юридичними, адміністративними установами,
господарськими підприємствами про притягнення до кримінальної
відповідальності осіб; розшук осіб, що скоїли злочини; застосування
амністії; створення міських судів; надання приміщень судам;
проведення ремонтних робіт; матеріально-технічне забезпечення

судів та ін.
Донесення окружних прокуратур про чисельність ув’язнених,
звинувачених у тяжких злочинах.
Справи
матеріальної

наглядові;

про

розшук

допомоги

службовцям,

засуджених;

надання

дисциплінарні

справи

службовців судових установ.
Приписи

про

проведення

перевірок

роботи

окружних

прокуратур.
Звіти про проведення ревізій окружних судів та прокуратур;
роботу окружних прокуратур.
Списки книг Золочівського міського суду.
Реєстри кримінальних справ суду.
Особові справи службовців суду.
Заяви, повідомлення про прийом на роботу.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам судових
установ Галичини.
Списки

працівників

судів;

прокуратур;

ув’язнених

у

Щирецькій в’язниці.
Р-268. Міські суди дистрикту «Галичина» (об’єднаний фонд)
(Burggerichte)
1941–1944 рр.
Справ: 2292

Опис 1
Справ: 197, 1941–1943 рр.

Цивільні

Жовківський міський суд
справи про стягнення боргу;

установлення

і

присудження спадщини; визнання права власності на нерухоме
майно; потраву фуражу; установлення батьківства та сплату
аліментів;

установлення

опіки

над

неповнолітніми

неповносправними та ін.
Нотаріальні акти про смерть осіб, що не залишили заповіту.

та

Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Опис 2
Справ: 868, 1941–1944 рр.

Журавненський міський суд
Інструкції, директивні листи відділу юстиції губернаторства.

Роз’яснення відділу юстиції губернаторства, Львівського
апеляційного суду, Стрийського окружного суду щодо умов
утримання особливо небезпечних в’язнів та тих, хто схильний до
втечі; грошового винагородження судових асесорів та кандидатів;
термінів зберігання бухгалтерських документів; виплати грошової
винагороди родинам добровольців німецької армії.
Листування з відділом юстиції губернаторства, Стрийським
окружним судом про організацію міського суду; судові збори;
кадрові питання.
Звіти про діяльність Журавненського суду.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Цивільні

справи

про

стягнення

боргу;

установлення

і

присудження спадщини; визнання права власності на нерухоме
майно; установлення батьківства та сплату аліментів; установлення
опіки над неповнолітніми та ін.
Нотаріальні акти про смерть осіб, що не залишили заповіту.
Реєстри спадкових справ.
Відомості на видачу заробітної плати; списки, графіки
відпусток працівників суду.
Списки працівників суду; померлих.
Журнали судових засідань.
Книга реєстрації вихідних документів.

Опис 3
Справ: 200, 1941–1944 рр.

Городоцький міський суд
Цивільні справи про установлення і присудження спадщини.
Нотаріальні акти.
Дрогобицький міський суд
Цивільні справи про установлення і присудження спадщини.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних

злочинів.
Книга обліку спадкових справ.
Перелік сіл округу Дрогобицького міського суду та колишніх
міських

судів

Меденичів

та

Підбужжя;

нерухомого

майна

Дрогобицької міської управи.
Жидачівський міський суд
Справа про установлення і присудження спадщини.
Справа за звинуваченням особи у вчиненні кримінального
злочину.
Опис 4
Справ: 358, 1941–1944 рр.

Комарнівський міський суд
Комарнівська тюрма
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних

злочинів.
Справи про установлення і присудження спадщини; стягнення
боргу; визнання права власності на нерухоме майно; установлення
батьківства та сплату аліментів; установлення опіки; виконавче
провадження та ін.
Донесення поліції про затримання осіб, скерованих на роботи
до Німеччини.
Звіти судового виконавця; судової каси.
Переліки справ судового виконавця.
Реєстри спадкових справ та заповітів.

Акти про смерть осіб.
Особові справи в’язнів Комарнівської тюрми.
Облікові листи ув’язнених.
Списки службовців міського суду, членів ґмінних сирітських
рад.
Опис 5
Справ: 284, 1941–1944 рр.

Мостиський міський суд
Розпорядження губернаторства, відділу юстиції губернаторства

про прийом на роботу польських службовців та ін.
Інструкції про судові каси та касові операції; таблиця
утримання прибуткового податку.
Листування з Львівським окружним судом про складання
звітів; надання матеріальної допомоги; облік нерухомого майна
колишніх польських судів; найм квартир у приміщенні міського суду
та ін.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Справи про установлення і присудження спадщини; стягнення
боргу; визнання права власності на нерухоме майно; установлення
батьківства та сплату аліментів; установлення опіки та ін.
Акти про смерть осіб; заповіти.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам суду.
Акт обстеження, ескіз приміщення суду.
Списки членів сирітських рад сіл Арламівська Воля, Конюшки,
Гусаків.
Справи працівників суду; в’язнів Мостиської в’язниці.
Опис 6
Справ: 89, 1941–1943 рр.

Перемишлянський міський суд

Звіти про діяльність суду, судового виконавця.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Справа за позовом про сплату боргу.

Опис 7
Справ: 241, 1941–1944 рр.

Рудківський міський суд
Розпорядження, інструкції відділу юстиції губернаторства.
Листування із Самбірським окружним судом з кадрових

питань.
Справи про установлення і присудження спадщини; стягнення
боргу; визнання права власності на нерухоме майно; установлення
опіки та ін.
Акти про смерть осіб.
Реєстри спадкових справ та заповітів.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Статистичний звіт Рудківського суду.
Списки нотаріусів; адвокатів Львівського апеляційного суду.
Стрийський міський суд
Спадкова про установлення і присудження спадщини.
Журнал реєстрації вхідних документів по спадкових справах.
Книга обліку видачі судових довідок.
Опис 8
Справ: 55, 1941–1944 рр.

Золочівський міський суд
Розпорядження, інструкції відділу юстиції губернаторства.
Справи про установлення і присудження спадщини; стягнення

боргу; визнання права власності на нерухоме майно; установлення

батьківства; установлення опіки та ін.
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Звіти про роботу суду.
Особові справи службовців суду.
Каменсько-Струмилівський міський суд
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
Бродівський міський суд
Особова справа працівника суду.
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
Радехівський міський суд
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
Глинянський міський суд
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
План будівництва в’язниці у Глинянах.
Підкаміньський міський суд
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
Олеський міський суд
Справа про визнання особи повнолітньою.
План будівництва в’язниці в Олеську.
Буський міський суд
Графік розподілу обов’язків працівників суду.
План будівництва в’язниці у Буську.
Рава-Руський міський суд
Справа про визнання права власності на нерухоме майно.
Краковецький міський суд
Кримінальна справа по звинуваченню у побитті.
Р-269. Сільськогосподарський банк у Львові
(Landeswirschaftsbank in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 58

Опис 1
Справ: 58, 1941–1944 рр.
Циркуляри

Державного

сільськогосподарського

банку

у

Варшаві.
Листування

з

генерал-губернаторством,

військовими

установами, сільськогосподарським банком у Кракові про надання
виписок з рахунків; закриття рахунків.
Заяви про надання кредитів.
Касові ордери; рахунки; квитанції.
Листи обліку підприємців.
Р-274. Нотаріальна палата у Львові
(Notarskammer in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 720

Опис 1
Справ: 532, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри відділу юстиції губернаторства,
нотаріальної комісарської ради.
Статут благодійного фонду членів нотаріальної палати.
Оголошення

Львівського

окружного

суду

про

початок

діяльності.
Директиви; протоколи засідань нотаріальної палати.
Рішення відділу юстиції та листування з установами німецької
адміністрації з кадрових питань.
План, програми та конспекти лекцій курсів для кандидатів у
нотаріуси.
Справи про призначення нотаріусів та їх помічників.
Звіти про перевірку роботи нотаріальних контор; сплату
гербових зборів.
Донесення Львівського міського суду про смерть осіб.
Статистичні відомості про фінансову діяльність нотаріальних
контор.
Угоди оренди; ордера на зайняття приміщень.
Заяви про надання пенсій та матеріальної допомоги.

Бланки нарахування прибуткового податку.
Переліки

спадкових

справ,

розглянутих

нотаріальними

конторами; інвентарю нотаріального архіву та канцелярії.
Відомості

на

видачу

заробітної

плати

службовцям

нотаріальних контор.
Списки нотаріусів та їх заступників.
Книги реєстрації нотаріальних актів нотаріусів та алфавітні
покажчики до них.
Книга реєстрації документів.
Інвентарна книга Четвертої радянської нотаріальної контори у
Львові за 1940–1941 роки.
Опис 2
Справ: 188, 1942–1944 рр.
Особові справи; облікові карточки нотаріусів, помічників
нотаріусів та кандидатів у нотаріуси.
Р-275. Нотаріус Голинатий Лев у Львові
(Holinatyj Leo, Notar in Lemberg)
1941–1943 рр.
Справ: 461

Опис 1
Справ: 461, 1941–1943 рр.
Нотаріальні примірники угод про заснування комерційних
підприємств; спільне володіння; розподіл; оренду майна; отримання
позики.
Акти купівлі-продажу; дарування; заповіти.
Судові ухвали у спадкових справах; нотаріальні акти про
розподілу спадщини.
Примірники доручень.
Реєстри нотаріальних дій.
Карточки соціального страхування працівників нотаріальної
контори Лева Голинатого.

Р-276. Нотаріус Медвідь Іван у Львові
(Medwid’ Iwan, Notar in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 504

Опис 1
Справ: 504, 1941–1944 рр.

Угоди про заснування комерційних підприємств; спільне
володіння, розподіл, оренду майна; отримання позики.
Акти купівлі-продажу майна; дарування; заповіти.
Судові ухвали у спадкових справах.
Нотаріальні акти розподілу спадщини.
Р-277. Нотаріус Крушельницький Святослав у Львові
(Kruszelnicki Swiatoslaw, Notar in Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 53

Опис 1
Справ: 53, 1942–1944 рр.
Нотаріальні акти про встановлення спадкоємців, розподіл
спадкового майна.

Опис 1

Р-278. Нотаріус Лагодинський Роман у Львові
(Lahodynski Roman, Notar in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 187

Справ: 187, 1941–1944 рр.
Нотаріальні акти про встановлення спадкоємців, розподіл
спадкового майна.
Заповіти.
Угоди про заснування комерційних підприємств; спільне
володіння,; розподіл; оренду майна; отримання позики.
Примірники доручень.
Акти купівлі-продажу майна, дарування.
Судові ухвали у спадкових справах.

Повідомлення Львівського міського суду про смерть осіб, які
не залишили заповіту.

Р-279. Нотаріус Міський Євген у Львові
(Miskу Eugen, Notar in Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 177

Опис 1
Справ: 177, 1942–1944 рр.
Угоди про заснування комерційних підприємств; спільне
володіння, розподіл, оренду майна; отримання позики.
Примірники доручень.
Акти купівлі-продажу; дарування.
Заповіти.
Судові ухвали у спадкових справах; нотаріальні акти розподілу
спадщини.
Р-280. Заячківський Роман, нотаріус
та голова нотаріальної палати у Львові
(Zajatschkiwskyj Roman, Notar und Leitung des Notarskammer
in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 170

Опис 1
Справ: 170, 1941–1944 рр.
Угоди про заснування комерційних підприємств; спільне
володіння, розподіл, оренду майна; отримання позики.
Примірники доручень.
Акти купівлі-продажу майна; дарування
Заповіти.
Судові ухвали у спадкових справах.
Нотаріальні акти про встановлення спадкоємців, розподіл
спадкового майна.
Свідоцтва про смерть осіб, які не залишили заповітів.

Реєстри нотаріальних дій.
Особова справа Левицького Є. Р.; залікова книжка студента
Львівської політехніки Гаврилюка В.
Р-281. Нотаріус Левицький Єжі (Юрій) у Львові
(Lewickij Jerzy, Notar in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 81

Опис 1
Справ: 81, 1941–1944 рр.
Нотаріальні угоди про заснування комерційних підприємств;
купівлі-продажу майна.
Акти дарування; передачі майна.
Нотаріальні акти про встановлення спадкоємців, розподіл
спадкового майна.
Заповіти.
Списки померлих.
Р-282. Нотаріус Владика Ян у Львові
(Wladyka Jan, Notar in Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 151

Опис 1
Справ: 151. 1942–1944 рр.
Угоди про заснування комерційних підприємств; спільне
володіння; розподіл, оренду майна; отримання позики.
Примірники доручень.
Акти купівлі-продажу; дарування, заповіти.
Судові ухвали у спадкових справах.
Нотаріальні акти про розподіл спадщини.
Р-286. Дирекція мір губернаторства дистрикту «Галичина»
у Львові
(Eichdirektion beim Gouverneur des Distrikt Galizien in Lemberg)
1941–1944 рр.

Справ: 20

Опис 1
Справ: 20, 1941–1944 рр.
Особові справи працівників польського окружного управління
мір, які продовжували працювати у Львівській дирекції мір
губернаторства дистрикту «Галичина».
Р-317. Крайовий комісар у Жовкві
(Landkommissar in Zolkiew)
1942–1943 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1942–1943 рр.
Заяви про оренду земельних ділянок; надання концесій на
відкриття приватних підприємств.
Р-322. Трест галицьких цукроварень («Цукротрест») у Львові
(Trust der galizischen Zuckerfabriken («Zuckertrust») in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 92

Опис 1
Справ: 92, 1941–1944 рр.
Звіти, доповідні записки цукроварень.

Листування з уповноваженим об’єднання цукроварень генералгубернаторства,

касою

соціального

страхування,

страховими

товариствами, цукроварнями, сільськими управами, виробниками
промислового устаткування про надання перепусток для проїзду у
східні

області

України;

страхуванню

працівників та

майна;

вирощування цукрових буряків; виплати за поставлену сировину та її
транспортування на переробку; закупівлю та проведення фінансових
розрахунків за поставлене промислове обладнання; сплату податків
та зборів.
Протоколи ревізій.
Фінансові документи.
Заяви осіб, повідомлення у касу соціального страхування про

прийом на роботу; звільнення працівників з роботи.
Відомості на видачу заробітної плати.
Особові справи; анкети працівників.
Списки працівників.
Касова книга.
Р-329. Управління електричного трамваю міста Львова
(Elektrische Straßenbahn Stadt Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 95

Опис 1
Справ: 32, 1941–1944 рр.
Повідомлення біржі праці у Львові про скерування на роботу
та звільнення осіб з роботи.
Особові справи кондукторів та службовців.
Опис 2
Справ: 61, 1941–1944 рр.
Особові справи працівників.
Опис 3
Справ: 2, 1941–1944 рр.
Особові справи; списки працівників.
Р-343. Загальний споживчий кооператив «Єдність» у Львові
(«Jedność» Powszechna Spółdzielnia Spoźywców
z odpowiedzialnymy udziałamiwe Lwowie.
Allgemeine Verbrauchergenossenschaft mit Anteilshaftung «Jednosc»
in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 466

Опис 1
Справ: 466, 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри Ревізійного союзу кооперативів у
генерал-губернаторстві, фінансового управління губернаторства
дистрикту «Галичина».

Статути окружного кооперативу; споживчого кооперативу
«Єдність».
Протоколи загальних зборів пайовиків.
Переліки магазинів.
Листування з Центральною касою сільських споживчих
товариств, комерційними підприємствами про закупівлю та доставку
товарів.
Матеріали ревізій та фінансові звіти споживчих товариств.
Статистичні відомості про торгівельні фірми та магазини.
Відомості на видачу заробітної плати штатним працівникам
«Єдності».
Заяви осіб про прийом у члени сільських споживчих товариств.
Особові справи; списки працівників.
Р-344. Львівське відділення Центральної торгівлі Союзу
споживчих кооперативів генерал-губернаторства «Сполем»
(«Spolem» Handelszentrale der Verbrauchergenossenschaften
im General-Gouvernement. Abteilung in Lemberg.
«Spolem» Centrala Handlowa Spódzielni Spoźywców w Generalnym
Gubernatorstwie. Oddział we Lwowie)
1940 р., 1941–1944 рр.
Справ: 33

Опис 1
Справ: 33, 1940 р., 1941–1944 рр.
Статут Союзу споживчих кооперативів «Сполем».

Правила внутрішнього розпорядку центрального управління
Союзу споживчих кооперативів «Сполем».
Листування з центральним правлінням Союзу, окремими
споживчими

кооперативами,

спеціальних

навчальних

страховиками

курсів;

сплату

про

організацію

членських

внесків;

страхування майна.
Звіти про виробничу; фінансову діяльність кооперативів;
проведення ревізій.

Інвентаризаційні відомості про товарні запаси кооперативних
магазинів.
Списки придбавачів продуктів харчування та промислових
товарів у магазинах «Сполем».
Книга реєстрації прибутків та видатків.
Р-345. Львівська каса соціального страхування,
Львівська філія Загальної місцевої каси
соціального страхування
(Sozialversicherungskasse in Lemberg,
Allgemeine Ortskrankenkasse. Nebenstelle Lemberg.
Ubezpeczalnia Społeczna we Lwowie)
1940 р., 1941–1944 рр.
Справ: 5646

Опис 1
Справ: 105, 1941–1944 рр.

Відділ обліку
Інструкції про соціальне страхування найманих робітників;

умови додаткової оплати за надану медичну допомогу.
Листування із застрахованими про сплату страхових внесків.
Звіти про проведення перевірок контрольних пунктів; надання
лікарями медичної допомоги.
Заяви осіб про страхування на випадок хвороби.
Довідки працедавців про працівників для подання до каси
соціального страхування.
Страхові анкети.
Списки працівників Львівської філії та контрольних пунктів
каси соціального страхування у Перемишлянах, Сокалі, Судовій
Вишні; осіб, які подавали заяву про призначення пенсії по
інвалідності; працівників деяких підприємств.
Господарський відділ
Замовлення господарського відділу на бланки, канцелярські
товари.

Опис 2
Справ: 587, 1940 р., 1941–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри генерал-губернаторства, постанови
Страхового правління про страхування фірм, установ та організацій.
Інструкції

про

порядок

страхування

окремих

категорій

найманих працівників.
Схема адміністративного поділу «каси хворих».
Звіти місцевих контрольних пунктів каси.
Протоколи ревізій комерційних підприємств-боржників по
внесках соціального страхування.
Листування

з

єврейською

біржею

праці

про

надання

посвідчень особи євреям, зайнятим у виробництві; з особами
німецького походження про сплату внесків в окрему німецьку касу
соціального страхування.
Справи про відшкодування витрат на лікування застрахованих
осіб.
Повідомлення про надання пенсій по інвалідності.
Аркуші нарахування платежів на працедавців.
Заяви

застрахованих

про

видачу

персональних

книжок

застрахованих (книжок членів «каси хворих»).
Страхові угоди.
Лікарняні листи.
Акти про нещасні випадки на виробництві.
Відомості на видачу заробітної плати мобілізованим до
трудових робітничих батальйонів.
Переліки фірм з додаванням списків працівників; єврейських
громад та лікарень, що були застраховані у касі.
Облікові карточки членів каси соціального страхування.
План Львова періоду Другої світової війни. Списки вулиць
ІІІ району Львова.
Списки лікарів; працівників каси; євреїв, зайнятих на роботах

місцевої комендатури м. Городка.
Опис 3
Справ: 4954, 1941–1944 рр.
Особові справи застрахованих.
Р-346. Редакції газет «Ґазета Львовска»
та «Лємберґер Цайтунґ»
(Redakcja «Gazety Lwowskiej» we Lwowie, «Lemberger Zeitung»)
1941–1943 рр.
Справ: 30

Опис 1
Справ: 23, 1941–1944 рр.

«Ґазета Львовска»
Листування з кореспондентами, абонентами.

Гранки газетних оголошень про розшук осіб, пошук роботи,
розшук втрачених документів та ін.
Книга обліку витрат редакції газети.
Опис 2
Справ: 7, 1941–1943 рр.

«Лємберґер Цайтунґ»
Листування з генерал-губернаторством, управлінням пошти

«Ост», кореспондентами та абонентами про розповсюдження газети;
надання роботи та з ін.
Довідки, посвідчення про відрядження працівникам редакції.
Оголошення про розшук втрачених документів.
Кліше; агітаційні плакати про збір вторинної сировини.

Опис 1
Справ: 68, 1941–1944 рр.

Р-347. Окружний суд у Львові
(Kreisgericht in Lemberg)
1941–1944 рр.
Справ: 68

Цивільний відділ
Справи про установлення і присудження спадщини; стягнення

боргу; визнання права власності на нерухоме майно; сплату

аліментів; зміну прізвища, визнання факту смерті та ін.
Кримінальний відділ
Справи за звинуваченнями осіб у вчиненні кримінальних
злочинів.
Президіальний відділ
Розпорядження циркуляри голови Апеляційного суду у Львові.
Листування з відділом юстиції губернаторства, апеляційним
судом у Львові, друкарнею Варшавської німецької в’язниці про
надання кредитів; подачу звітності; виготовлення судових бланків та
ін.
Протоколи фінансової ревізії окружного суду.
Розносна книга.
Р-364. Львівський пивоварний завод дистрикту «Галичина»
(Львівська броварня)
(Brauerei)
1941–1944 рр.
Справ: 346

Опис 1
Справ: 346, 1941–1944 рр.
Наряди на поставку пива; проведення робіт та рапорти про їх
виконання.
Донесення про продаж пляшкового пива установам та фірмам.
Відомості про повернення тари та пляшок на завод.
Р-369. Відділення фельджандармерії
Рава-Руської місцевої комендатури
(Ortskommandatur Rawa Ruska. Feldgendarmeriegruppe)
1941–1943 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1943 рр.
Службова книга жандармської інспекції у Раві-Руській.
Протоколи

допиту

німецького

військовослужбовця

звинуваченням у передачі зброї цивільній особі.

за

Р-370. Золочівський окружний суд
(Kreisgericht in Zloczow)
1941–1944 рр.
Справ: 195

Опис 1
Справ: 168, 1941–1944 рр.
Розпорядження управління юстиції генерал-губернаторства,
голови Львівського апеляційного суду.
Наказ про звільнення з роботи євреїв.
Кадрові та адміністративно-господарські ухвали суду.
Листування з судово-адміністративними установами генералгубернаторства, дистрикту «Галичина», Львівським апеляційним
судом,

міськими

судами

Радехова,

Кам’янки-Струмилової,

Тернопільським окружним старостою про кадрові, фінансові та
адміністративно-господарських питання; зміну порядку ведення
іпотечних книг; передачу приміщень суду для потреб вермахту;
відправку в’язнів з однієї в’язниці в іншу; розшук втікачів.
Слідчі справи.
Звіти міських судів Золочівського судового округу.
Графіки розподілу обов’язків та відпусток працівників судових
установ Золочівського судового округу.
Особові справи; списки голів; працівників міських судів.
Плани будинків суду, в’язниць на території судового округу.
Відбитки печаток судових установ.
Перелік

населених

пунктів,

що

підлягають

юрисдикції

Золочівського судового округу.
Списки ув’язнених у місцевих в’язницях.
Опис 2
Справ: 27, 1942–1944 рр.
Листування з міськими судами Золочівського судового округу
про надходження прибуткового податку.

Графіки розподілу обов’язків працівників судових установ
округу.
Списки службовців суду.
Р-451. Жовківське фінансове управління
(Steueramt Zolkiew)
1941–1943 рр.
Справ: 10

Опис 1
Справ: 10, 1941–1943 рр.
Справи про нарахування податків з прибутку.

Аркуші реєстрації власників нерухомого майна.

Р-456. Відділ Закладу страхування для Галичини у Львові
Загального закладу взаємного страхування
(Allgemeine Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit Körperschaft
des öffentlichen Rechts Versicherungsanstalt für Galizien.
Hauptgeschäftsstelle in Lemberg)
1942–1944 рр.
Справ: 150

Опис 1
Справ: 150, 1942–1944 рр.
Анкети приватних

осіб

та

установ

–

страхувальників

нерухомого майна.
Р-461. Нотаріус Дяків Василь у Львові
(Diakiw Basil. Notar in Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 17

Опис 1
Справ: 17, 1941–1942 рр.

Нотаріальні акти про установлення і присудження спадщини.
Доручення на управління майном; здійснення комерційної
діяльності.

Р-463. Нотаріус Лавровський Роман у Дрогобичі
(Lawrowskij Roman. Notar in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 22

Опис 1
Справ: 22, 1941–1944 рр.
Нотаріальні акти про встановлення спадкоємців та розподіл
спадщини.
Список співробітників нотаріальної контори Р. Лавровського
Р-464. Нотаріус Лещинський Мирон у Золочеві
(Leszczynskij Myron. Notar in Zloczow)
1942–1943 рр.
Справ: 2

Опис 1

Справ: 2, 1942–1943 рр.
Листування з керівництвом нотаріальної палати у Львові про
фундацію нотаріуса Веселовського.

Опис 1
Справ: 2, 1943 р.

Р-465. Нотаріус Москва Ян у Львові
(Moskwa Jan. Notar in Lemberg)
1943 р.
Справ: 2
Справа про розподіл нерухомого майна Криля Дмитра у селі

Скнилівок.
Р-466. Нотаріус Ольштинський Володимир у Щирці
(Olsztynskij Wolodymyr. Notar in Szczerzec)
1943–1944 рр.
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1943–1944 рр.
Депозитні примірники актів дарування.

Опис 1
Справ: 2, 1943 р.

Р-467. Нотаріус Півоцький Ян у Львові
(Piwockij Jan. Notar in Lemberg)
1943 р.
Справ: 2
Депозитний примірник нотаріального акту встановлення

спадкоємців та розподілу спадщини.
Р-468. Нотаріус Полянський Еміль у Жовкві
(Polanskij Emil. Notar in Zolkiew)
1942–1944 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1942–1944 рр.
Депозитний примірник нотаріального акту про встановлення
спадкоємців та розподіл спадщини.

Опис 1
Справ: 2, 1943 р.

Р-469. Нотаріус Тарнавський Ян у Львові
(Tarnawskij Jan. Notar in Lemberg)
1943 р.
Справ: 2
Депозитний примірник нотаріального акту про встановлення

спадкоємців та розподіл спадщини.
Р-470. Нотаріус Тихий Дмитро у Львові
(Tychyj Dmytro. Notar in Lemberg)
1941–1943 рр.
Справ: 12

Опис 1
Справ: 12, 1941–1943 рр.
Депозитні примірники нотаріальних актів про встановлення
спадкоємців та розподілу спадщини.

Опис 1
Справ: 2, 1942 р.

Р-471. Нотаріус Тшос Ян у Львові
(Tschos Jan. Notar in Lemberg)
1942 р.
Справ: 2
Депозитний примірник нотаріального акту дарування.
Р-473. Нотаріус Шимонович Станіслав у Львові
(Szymonowicz Stanislaw. Notar in Lemberg)
1941–1942 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2, 1941–1942 рр.
Справа про встановлення спадкоємців та розподіл спадщини.

Опис 1
Справ: 3, 1943 р.

Р-790. Рава-Руський повітовий інспекторат
взаємного страхування
(Allgemeine Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit Inspektorat
in Rawa Ruska)
1943 р.
Справ: 3
Скерування

у

відрядження

технікам-оцінщикам

для

проведення страхової оцінки майна.
Списки власників нерухомості.
Р-1176. Управління колишніх кредитних установ у Львові
(Erfassungsstelle der ehemaligen Lemberger Kredit-Institute)
1938–1939 рр. , 1941–1944 рр.
Справ: 6

Опис 1
Справ: 6, : 1938–1939 рр., 1941–1944 рр.
Листування з банками у генерал-губернаторстві, приватними
власниками про сплату кредитів, погашення вексельних зобов’язань.
Списки банківських дебіторів.

Р-1177. Нотаріус Гвоздецький Євген у Львові
(Gwozdeckyj Eugen. Notar in Lemberg)
1942–1943 рр.
Справ: 13

Опис 1
Справ: 13, 1942–1943 рр.
Нотаріальні акти купівлі-продажу майна; дарування; передачі
прав користування майном; встановлення спадкоємців та розподілу
спадщини; доручення; заповіти.
Судові донесення про смерть осіб, що не залишили заповітів.
Листи обліку надходження оплати за послуги.

Р-1178. Нотаріус Копистянський Зеновій у Львові
(Kopystianskyj Zenobiusz. Notar in Lemberg)
1941–1943 рр.
Справ: 6

Опис 1
Справ: 6, 1941–1943 рр.
Нотаріальні акти купівлі-продажу майна; доручення; угоди про
заснування комерційних підприємств.
Спадкові справи.
Р-1216. Львівська трикотажна фабрика
(Trikotagenfabrik in Lemberg)
1941–1943 рр.
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1941–1943 рр.
Списки і розрахункові картки працівників. Відомості на видачу
заробітної плати.

Опис 1
Справ: 245, 1941–1944 рр.

Р-1925. Дрогобицький окружний лікар
(Kreisartz in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 245

Збірники постанов, розпоряджень генерал-губернаторства,
відділу охорони здоров’я, крайсгауптмана.
Листування з відділом охорони здоров’я, окружним старостою,
Дрогобицьким бургомістром, головами земельних та сільських управ
про стан медичної роботи; відкриття медичних пунктів; рівень
захворюваності особливо небезпечними хворобами; скерування
хворих у спеціалізовані медичні заклади; боротьбу із шкідниками,
проведення дератизації; кадрові та адміністративно-господарські
питання.
Донесення окружного лікаря, ін. лікарів, Дрогобицького
юденрату про рівень захворюваності; інфекційні захворювання в
окрузі; стан захворюваності у гетто.
Технічна документація дезінфекційних камер.
Особові справи; списки медичного персоналу.
Списки новонароджених; померлих; осіб, яким зроблено
профілактичні щеплення.
Р-1926. Шкільний відділ
Дрогобицького окружного староства
(Kreishauptmannschuaft – Schulamt in Drohobytsch)
1941–1944 рр.
Справ: 101

Опис 1
Справ: 101, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження відділу освіти губернаторства.

Листування шкільної ради з відділом освіти губернаторства,
крайсгауптманом про організацію роботи шкіл в окрузі; добір кадрів;
адміністративно-господарські питання та ін.
Звіти окружного шкільного інспектора про проведені перевірки
роботи шкіл; роботу шкіл та чисельність учнів.
Доповідні записки директорів шкіл про вивчення Закону
Божого в школах.

Звернення Дрогобицького юденрату про організацію шкільної
освіти у гетто.
Кошториси шкіл.
Переліки навчальних закладів в окрузі.
Списки, особові справи шкільних працівників.
Реєстраційні книги вхідної та вихідної документації.
Р-1927. Дрогобицький окружний ветеринарний лікар
(Kreistierartz in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 127

Опис 1
Справ: 127, 1941–1944 рр.
Листування окружного ветеринарного лікаря з ветеринарним
відділом губернаторства про ветеринарний стан пунктів продажу
м’ясних товарів; проведення огляду тварин, що вивозяться до
Німеччини; мобілізацію тяглових тварин; кадрові; адміністративногосподарські питання та ін.
Звіти ветеринарних лікарів про стан епізоотії.
Реєстраційні анкети, щоденники огляду коней.
Рахунки фармацевтичних фірм за медикаменти.
Відомості на видачу заробітної плати; виплат на відрядження.
Особові справи ветеринарних лікарів.
Списки власників коней.
Р-1928. Місцева комендатура м. Дрогобича
(Ortskommandatur in Drohobycz)
1941 р., 1944 р.
Справ: 4

Опис 1
Справ: 4, 1941 р., 1944 р.
Оголошення польової комендатури про реєстрацію населення,
його майна; здачу автомобілів; запровадження обігу німецьких
грошей.

Замітки польової комендатури про запровадження «нового
порядку».
Скарги Дрогобицького юденрату про знущання над євреями.
Примірники перших двох випусків газети «Вільне слово».
Плани чергування по комендатурі. Повістки у місцеву
комендатуру.
Список членів Трускавецького юденрату; осіб, які були
страчені окупаційною владою; особового складу польової пошти
№ 566345 23-го поліцейського полку СС.

Р-1930. Дрогобицький інспекторат
Загального закладу взаємного страхування
(Allgemeine Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit.
Inspektorat in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 13

Опис 1
Справ: 13, 1941–1944 рр.
Положення про місцеві інспекції Загального закладу взаємного
страхування.
Листування з головною дирекцією у Львові, установами і
організаціями про укладання страхових угод.
Бухгалтерські документи касово-меморіального характеру.
Відомості

на

видачу

заробітної

плати

працівникам

інспекторату.
Списки працівників Дрогобицької страхової інспекції.

Опис 1
Справ: 89, 1941–1944 рр.

Р-1932. Бориславська міська управа
(Stadtverwaltung Boryslaw)
1941–1944 рр.
Справ: 89
Секретаріат

Протоколи засідань управи.
Перелік відділів; правила внутрішнього розпорядку управи.
Фінансовий відділ
Оголошення Дрогобицького окружного старости про стягнення
податків з мешканців Борислава.
Заяви мешканців та рішення про списання заборгованості по
квартирній платі; виплату компенсацій витрат на ремонт квартир.
Кошториси

продовольчого

відділу,

інвентарні

списки

матеріальних цінностей Бориславської міської управи.
Квитанції на виплату заробітної плати.
Списки працівників відділу; працівників міських установ;
домовласників; євреїв-боржників по оплаті за користування водою;
осіб, які вибули у «невідомому напрямку»; померлих.
Розпорядження

Земельний відділ
місцевої комендатури

про

обов’язкове

інформування про моральний стан населення.
Листування з шуцполіцією про недопущення самовільного
захоплення земельних ділянок.
Списки німців, які отримали земельні ділянки; селян, які не
виконали

обов’язкової

здачі

сільськогосподарської

продукції

(контингенту).
Загально-адміністративний відділ
Розпорядження управи про створення окремих відділів;
затвердження розпорядку дня; встановлення розмірів посадових
окладів службовців; перейменування вулиць і площ міста.
Рапорти про кількість працюючих на громадських роботах.
Листування з комунальним відділом про заборону видачі
перепусток та надання притулку євреям, які не мешкають у місті,
заборону євреям будуватись.
Інвентарні списки безгосподарних меблів.
Оголошення біржі праці про скерування осіб на роботу у

трудовий табір.
Кошториси комунальних підприємств міста.
Заяви про прийом на роботу та звільнення.
Відомості на видачу заробітної плати.
Програма; план роботи спеціальних курсів бухгалтерів.
Списки

працівників

міської

управи;

слухачів

курсів

бухгалтерів.
Житлово-будівельний відділ
Листування з міською управою про забезпечення ремонтнобудівельних робіт матеріалами.
Звернення домовласників про повернення націоналізованих
будинків;

надання

дозволу

на

розбирання

непридатних

до

експлуатації житлових будинків.
Заяви осіб про надання квартир.
Кошторис на ремонт дитячого садочка, придбання меблів.
Адміністрація будинків
Заяви мешканців про надання дозволу на зайняття житла;
продаж безгосподарних меблів.
Інвентарні описи майна магазинів, бібліотек, вільних квартир.
Статистичні відомості про площі, які займають євреї та
«арійське» населення.
Переліки житлових будинків; готелів.
Водогінно-каналізаційний відділ
Опис Бориславського водогону.
Звіт про фінансовий стан відділу.
Заяви користувачів про звільнення від плати за воду.
Списки боржників за користування водою, у т. ч убитих та
депортованих євреїв.
Комунальний відділ
Відомості на видачу заробітної плати працівникам механічних
майстерень. Списки працівників; євреїв, які працювали в установах

комунального відділу.
Продовольчий відділ
Листування з кооперативом «Злука», ін. постачальницькими
установами про норми видачі лімітованих продуктів харчування на
продовольчі карточки.
Постанови про арешт та накладання штрафу за спекуляцію
продуктами харчування; шахрайство з продовольчими картками.
Звіти про видачу продуктів харчування.
Ліміти на продукти обмеженого попиту.
Списки працівників на отримання продовольчих карток.
Торгівельний відділ
Заяви про надання дозволів на право займатись комерційною
діяльністю.
Переліки приватних магазинів; кооперативних товариств.
Відділ соціального страхування
Листування з лікувальними закладами про покриття витрат на
лікування мешканців міста.
Відділ охорони здоров’я
Рапорти міського лікаря про інфекційні захворювання серед
мешканців.
Відділ поліції
Списки євреїв, залучених до громадських робіт; осіб, яким
дозволено вхід у гетто.
Р-1933. Бориславський міський комісар
(Stadtkommissar in Boryslaw)
1941–1944 рр.
Справ: 37

Опис 1
Справ: 37, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

інструкції,

циркуляри

генерал-

губернаторського управління з фінансових та господарських питань.
Листування

з

Дрогобицьким

окружним

старостою,

акціонерним товариством «Карпатська нафта», міською бойнею,
підприємцями, охоронною поліцією, юденратом, касою соціального
страхування, приватними особами про утримання української
поліції; кінного взводу; призов до німецької армії; направлення на
роботу; стан розрахунків за спожитий газ та воду; заготівлю
м’ясопродуктів; повернення націоналізованих будинків колишнім
власникам; орендну плату за житло; відкриття та роботу підприємств
легкої промисловості; боротьбу із спекуляцією; ощадні та банківські
операції колишніх польських і радянських банків та ощадних кас;
конфіскацію радіоприймачів, отримання речей домашнього вжитку;
стан протиповітряної оборони; створення єврейського гетто; видачу
перепусток для перебування за межами гетто; створення відділу
охорони здоров’я, розбирання не придатних для житла будинків;
прийнятих та звільнених працівників та ін.
Донесення поліції безпеки та СД про чисельність євреїв, що
залишилась у місті.
Звіти

міського

комісара

про

становище

Дрогобича

та

Борислава; звіти Бориславської друкарні.
Заяви осіб на видачу продовольчих карток; дозволів на
отримання продуктів.
Посвідчення особи та ін.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Списки членів юденрату; євреїв-лікарів; колишніх офіцерів;
мешканців гетто, зайнятих на нафтопромислах.
Р-1934. Дрогобицьке аптечне управління
(Apothekenverwaltung in Drohobycz)
1941–1943 рр.
Справ: 22

Опис 1
Справ: 22, 1941–1943 рр.
Листування з власниками, орендарями, керівниками аптек,

німецькими адміністративними органами, страховими компаніями
про ціни на ліки; постачання ліків в аптеки; адміністративногосподарську діяльність; страхування майна; фінансовий стан аптек;
кадрові питання, у тому числі про перебування на роботі осіб «не
арійського походження».
Звіти аптек.
Акти інвентаризації; інвентаризаційні списки.
Відомості на видачу заробітної плати; нарахованих зборів і
податків.
Списки працівників аптек.
Р-1936. Відділення охоронної поліції
у Бориславі, Дрогобичі, Стрию (об’єднаний фонд)
(Schutzpolizeidienst. Abteilung in Boryslaw. Schutzpolizeideinst.
Abteilung in Drohobycz. Shutzpolizeidienst. Abteilung in Stryj)
1942–1944 рр.
Справ: 18

Опис 1
Справ: 18, 1942–1944 рр.

Відділення охоронної поліції
у м. Бориславі
Розпорядження охоронної поліції з організаційних питань.

Листування
Дрогобицькою

з

Бориславським

окружною

командою

міським
української

комісаром,
поліції,

Бориславською міською управою про роботу юденрату; обов’язкове
ношення євреями нарукавних розпізнавальних пасків; облік житла,
яке займають євреї.
Повістки про стягнення штрафів за спекуляцію.
Список членів формувань протиповітряної оборони.
Відділення охоронної поліції
у м. Дрогобичі
Листування з Дрогобицькою міською управою з господарських
питань.
Заяви осіб про крадіжки.

Повістки викликів у поліцію.
Особові справи, посвідчення особи поліцейських.
Довідки з місця праці.
Списки членів формувань протиповітряної оборони.
Відділення охоронної поліції
у м. Стрию
Листування з поліцейським відділком про прописку осіб; копії
довідок про прописку.

Р-1939. Дрогобицький солеварний завод
(Siedesalzwerk in Drohobycz)
1942–1944 рр.
Справ: 8

Опис 1
Справ: 8, 1942–1944 рр.
Накази заводу.

Довідки про видобуток солі
Табелі виходу на роботу працівників заводу.
Переліки відомчого житла.
Р-1940. Український окружний комітет у Стрию
(Ukrainisches Kreiskomitee in Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 18

Опис 1
Справ: 18, 1941–1944 рр.
Листування з місцевими осередками про обмін досвідом; збір
коштів; роботу на селі.
Посадові інструкції довірених осіб – «мужів довір’я».
Правила роботи благочинних кухонь.
Інструкції первинним осередкам про евакуацію та ліквідацію
фінансового відділу.
Правила; план роботи Українського народного дому.
Звіти комітету про роботу.

Відгуки про діяльність українського хору; гастролі акторів
Київського театру.
Прибутково-видаткові звіти; відомості про інвентаризацію
продуктів харчування та ін. товарів у магазинах комітету.
Інвентарні відомості майна комітету; дитячого притулку.
Біографії; списки; посвідчення; звіти членів комітету.

Р-1941. Дрогобицьке та Стрийське відділення
Будівельної служби («Баудінст») у генерал-губернаторстві
(об’єднаний фонд)
(Baudienst in General-Gouvernement. Abteilung in Drohobycz.
Baudienst in General-Gouvernement. Abteilung in Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 36

Опис 1
Справ: 36, 1941–1944 рр.

Дрогобицьке відділення
Будівельної служби
Посвідчення особи робітників Дрогобицького «Баудінсту».

Довідки сільських управ на працівників «Баудінсту».
Заяви про звільнення від мобілізації на будівельні роботи.
Картотека; списки мобілізованих на роботу у «Баудінст».
Стрийське відділення
Будівельної служби
Заяви приватних осіб та клопотання установ про звільнення від
мобілізації у загони «Баудінсту».
Довідки навчальних закладів про навчання для звільнення від
мобілізації на будівельні роботи у загонах «Баудінсту».
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Р-1942. Дрогобицький підрозділ команди поліції безпеки
та служби безпеки дистрикту «Галичина»
(Kommando der Sicherheitspolizei und SD für den Distrikt Galizien
in Lemberg. Außenstelle Drohobycz)
1942 р., 1944 р.

Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1942 р., 1944 р.
Копії смертних вироків надзвичайних судів мешканцям
Дрогобича та Стрия.
Лист юденрату міській управі про роботу майстерень.
Список військовослужбовців айнзацгруппи.

Р-1943. Дрогобицька окружна лікарня
(Kreiskrankenhaus in Drohobycz)
1941–1944
Справ: 19

Опис 1
Справ: 19, 1941–1944 рр.
Накази лікарні.

Листування з установами та організаціями про оплату
лікування пацієнтів.
Відомості про чисельність пацієнтів.
Списки медичного персоналу.
Журнал обліку пацієнтів.
Р-1945. Головна Дрогобицька друкарня
Львівського поліграфічного тресту
(Hauptbuchdruckerei des Lemberger Poligraftrust in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 18

Опис 1
Справ: 18, 1941–1944 рр.
Примірники поліграфічної продукції друкарні: оголошення
німецької адміністрації та місцевого самоврядування про виконання
смертних вироків, призов до лав дивізії «Галичина», створення
козацьких частин, перейменування вулиць і площ, тарифи на товари
та послуги, здачу сільськогосподарської продукції («контингенту»),
рекламні та репертуарні плакати театрів і кінотеатрів.

Списки робітників і службовців друкарні.

Р-1946. Дрогобицька окружна команда української поліції
у Дрогобичі
(Kommando der ukrainisches Polizei der Kreishaupmannschaft
Drohobycz in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 53

Опис 1
Справ: 53, 1941–1944 рр.
Накази, директивні листи, інструкції Дрогобицької окружної
команди української поліції.
Листування

команди

поліції

з

Дрогобицьким

міським

поліцейським відділком, поліцейськими станицями, Дрогобицькою
міською управою, командування взводу жандармерії з кадрових та
організаційно-господарських питань.
Протоколи допитів затриманих.
Акти про накладання штрафів.
Донесення поліцейських.
Відомості на видачу грошового утримання; лімітованих
продуктів харчування особовому складу поліції.
Списки поліцейських.
Книги реєстрації кореспонденції.
Р-1947. Нотаріус Добрянський Степан у Самборі
(Dobrjanskyj Stephan. Notar in Sambor)
1941–1944 рр.
Справ: 53

Опис 1
Справ: 53, 1941–1944 рр.
Акти нотаріальних дій.

Відомість на видачу заробітної плати працівникам канцелярії
нотаріуса.

Р-1948. Український окружний комітет у Дрогобичі
(Ukrainisches Kreiskomitee in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 16

Опис 1
Справ: 16, 1941–1944 рр.
Листування з окружним староством, місцевими осередками
про затвердження репертуарного плану Українського театру;
створення гуртків художньої самодіяльності; музичних.
Доповідні

записки

про

діяльність

культурно-освітньої

референтури.
Донесення українського спортивного клубу у Бориславі.
Звернення українського населення про надання допомоги.
Довідки про реєстрацію евакуйованих та місць їх праці.
Фактури, наряди на отримання продуктів харчування і фуражу;
ін. бухгалтерські документи.
Кошторис, інвентарні описи майна, замовлення на продукти
харчування українського сиротинця у Дрогобичі.
Списки

робітників,

службовців

українського

комітету;

вихованців українського сиротинця у Дрогобичі.

Р-1950. Дрогобицька каса соціального страхування
(Socialversicherungkasse in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 1951

Опис 1
Справ: 619, 1941–1944 рр.

Розпорядження,

Загальний відділ
циркуляри
генерал-губернаторства,

губернаторства дистрикту «Галичина», Центрального правління кас
соціального страхування про порядок страхування різних категорій
найманих

працівників;

створення

кас

взаємодопомоги

на

підприємствах.
Збірники

нормативних

документів

про

адміністративну

практику страхування від нещасних випадків та нарахування пенсій
у генерал-губернаторстві.
Оголошення Дрогобицької каси соціального страхування про
відновлення діяльності.
Обліковий відділ
Інструкції про проведення перевірок підприємств.
Листування з працедавцями про страхування працівників.
Звіти перевіряльників про правильність сплати страхових
внесків працедавцями.
Анкети підприємств – платників страхових внесків.
Списки

Відділ нарахування внесків
працівників підприємств, установ,

організацій

Болехова, Борислава, Долини, Дрогобича, Жидачева, Миколаєва,
Стрия та ін.
Лікувальний відділ
Листування каси з працедавцями, лікувальними закладами про
виплати на лікування застрахованих.
Відділ допомоги
Рішення Львівського відділу соціального страхування про
нарахування пенсій.
Звіт про роботу відділу.
Табелі нарахування допомоги по хворобі.
Довідки сільських управ; підприємств про захворювання
працівників та ін.
Книга реєстрації нещасних випадків.
Накази;

Господарський відділ
графіки надання відпусток

соціального страхування.
Інвентарні описи майна.
Опис 2
Справ: 1332, 1941–1944 рр.

працівникам

каси

Донесення працедавців про прийом та звільнення працівників.
Р-1951. Дрогобицька міська управа
(Stadtverwaltung in Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 608

Опис 1
Справ: 608, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження бургомістра.

Перелік структурних підрозділів міської управи.
Листування з Дрогобицьким окружним старостою, біржею
праці, юденратом, українським комітетом та ін. про накладання
штрафів; прийом та звільнення з роботи працівників міської управи;
денаціоналізацію раніше націоналізованого

майна; скерування

робочої сили на міські об’єкти; надання українському комітету у
користування

стадіону;

роботу

сиротинців;

адміністративно-

господарські питання та ін.
Звіти начальників відділів міської управи.
Договори оренди комунального майна.
Заяви мешканців про зменшення розміру або повне звільнення
від податків та заборгованості по них.
Квитанції про сплату податків; орендних зборів та ін.
Інвентаризаційні відомості комунального майна.
Кошториси;

наряди;

звіти

про

виконання

ремонтно-

будівельних робіт.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам управи.
Заяви осіб про прийом на роботу; довідки про моральну та
політичну благонадійність заявників.
Посвідчення членів дружин протиповітряної оборони.
Списки робітників і службовців міської управи та комунальних
установ;

підприємств

податків; мобілізованих.

та

організацій;

платників

комунальних

Книги обліку надходження місцевих податків; абонентів;
касова.
Р-1952. Стрийське окружне староство
(Kreishauptmannschaft Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 371

Опис 1
Справ: 270, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

циркуляри

губернаторства

дистрикту

«Галичина».
Листування

з

губернаторством

дорожно-будівельним

відділом,

дистрикту

місцевою

«Галичина»,
комендатурою,

громадськими організаціями; Дрогобицькою міською управою,
юденратом,

польським,

українським

комітетами

допомоги,

керівництвом Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії
(НСДАП), установами, організаціями, приватними особами про
будівництво доріг; збір теплих речей для військовослужбовців;
реєстрацію транспортних засобів; видачу технічних талонів та
реєстраційних знаків на автомобілі; контроль вуличного руху;
розшук

осіб;

надання

матеріальної

допомоги

потребуючим;

організацію гетто; запровадження обмежень та видачу євреям
окремих посвідчень особи; конфіскацію майна; створення окремого
партійного осередку НСДАП у Стрию; перевірку громадського стану
осіб; встановлення опіки над неповнолітніми; визнання батьківства;
відкриття сиротинців; дитячих садків та ясел; благодійних кухонь;
літних дитячих таборів відпочинку; боротьбу з жебрацтвом та ін.
Донесення, протоколи про стягнення штрафів за спекуляцію;
невиконання державних поставок; незаконний перехід кордону між
Райхскомісаріатом «Україна» та генерал-губернаторством; крадіжки;
проведення обшуків німецькими військовослужбовцями та ін.
Звіти комісарів Долини, Сколе, Ходорова, жандармерії та

охоронної поліції, біржі праці, підрозділів будівельної служби
(«Баудінсту») про політичний стан та громадську безпеку на
території

адміністративного

округу;

діяльність

партизанів;

мобілізацію робочої сили та відправку її на роботу, у т. ч. – до
Німеччини.
Повідомлення про створення калмицького загону для боротьби
з партизанським рухом.
Звіти юденрату; польського; українського комітетів.
Статут промислового товариства «Нова праця» у Стрию з
додаванням списку членів товариства.
Номенклатура справ староства.
Довідник адміністративно-територіального поділу Стрийського
окружного староства.
Заяви підприємців, водіїв автотранспорту про надання дозволу
на відкриття комерційних закладів; отримання технічних паспортів
на автомобілі.
Посвідчення; анкети водіїв.
Договори оренди, підряду, угоди про ведення господарської
діяльності.
Переліки, наряди на лімітовані товари та продукти харчування;
картотека обліку виданих промислових товарів.
Переліки

установ, підвідомчих

Стрийському окружному

старості, з додаванням списків керівників; торгівельно-промислових
підприємств.
Списки іноземних громадян на території округу.
Опис 2
Справ: 47, 1941–1944 рр.
Довідники адміністративно-територіального поділу генералгубернаторства; Стрийського окружного староства.
Картки обліку рейхс- та фольксдойче.

Облікові листи, заяви іноземців про надання дозволу на
мешкання та реєстрацію.
Перепустки,

журнали

реєстрації

посвідчень

про

право

перебування у генерал-губернаторстві.
Списки осіб, що отримали посвідчення про право перебування
в окружному старостві.
Листування з Головною промисловою групою у Львові,
Стрийською

міською

управою,

поліцейською

дільницею;

приватними особами, окружним лікарем про розвиток кустарного
виробництва; відкриття комерційних закладів; надання дозволів на
прописку

у

м. Стрию;

санітарний

стан

дитячого

притулку

у с. Бертишів.
Угоди оренди приміщень.
Заяви мешканців-євреїв про надання дозволу на користування
побутовим газом.
Посвідчення

особи

(кенкарти)

працівників

промислових

підприємств.
Повідомлення про накладання штрафу.
Анкети водіїв автотранспорту.
Переліки

кустарних

та

промислових

підприємств;

конфіскованого у євреїв майна.
Опис 3
Справ: 54, 1941–1944 рр.
Листування з приватними особами про відкриття комерційних
установ.
Статистичні

відомості

про

чисельність

робітників,

відправлених до Німеччини.
Номенклатура справ окружних староств.
Подання організацій про надання квартир з додаванням
списків.

Анкети осіб для прописки; осіб, які отримали дозвіл на
відкриття комерційних установ.
Посвідчення про право перебування на території генералгубернаторства.
Заяви іноземців про надання дозволу на проживання на
території

староства;

відшкодування

осіб

збитків,

про

надання

заподіяних

під

посвідчення
час

водія;

військових

дій;

звільнення від трудової повинності; родичів військовослужбовців
дивізії «Галичина» про надання допомоги.
Повідомлення про накладання штрафів.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам староства.
Переліки промислових підприємств з додаванням списків
працівників; майна, конфіскованого у єврейських мешканців; вулиць,
на яких заборонено проживання євреям.
Списки членів українського комітету допомоги у Долині; осіб
на отримання лімітованих продовольчих та промислових товарів.
Р-1953. Фінансовий відділ Самбірської міської управи
(Finanzabteilung in Sambor)
1941–1944 рр.
Справ: 56

Опис 1
Справ: 21, 1941–1944 рр.
Інструкції

про

вживання

державної

мови;

відзначення

українських свят; стягування податків.
Відомості про стягнення податків.
Податкові повідомлення.
Податкові декларації.
Заяви платників податку про перегляд ставки оподаткування.
Відомості про утримання податку від прибутку з найманих
працівників установ і організацій.
Документи Самбірського окружного союзу кооперативів.

Списки

працівників

Самбірського

податкового

відділу;

платників податку з нерухомості; осіб, які сплатили податок за забій
худоби.
Опис 2
Справ: 28, 1941–1944 рр.
Інструкції про порядок стягнення податків.
Облікові листи платників комунального податку від житла.
Відомості про утримання податку від прибутку з найманих
працівників установ і організацій.
Донесення Самбірського юденрату про неможливість стягнути
податки з євреїв, які були «переселені у невідомому напрямку».
Журнал обліку робочого часу працівників податкового відділу.
Опис 3
Справ: 7, 1941–1944 рр.
Відомості про утримання податку від прибутку з найманих
працівників установ і організацій.

Опис 1
Справ: 66, 1941–1944 рр.
Листування

Р-1954. Стрийська міська управа
(Stadtverwaltung Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 66

з

Житловий відділ
домовласниками

про

повернення

націоналізованих будинків.
Заяви осіб на отримання житла.
Корінці ордерів на право зайняття квартир.
Перелік житлових будинків.
Книга реєстрації заяв.
Торгівельно-промисловий відділ
Розпорядження, оголошення про встановлення

цін

на

продовольство; роботи; розмірів плати за оренду житла.
Розхідні

касові

Фінансовий відділ
ордери,
квитанції,

рахунки

фірм-

постачальників.
Відділ санітарії
Листування з юденратом, ін. установами про санітарний стан
будинків у гетто; венеричні захворювання та ін.
Трудові

угоди,

Господарський відділ
угоди оренди житлових,

промислових,

торгівельних приміщень, сіножатей.
Вимоги на продовольчі; промислові товари; паливо.
Списки; відомості на видачу заробітної плати працівникам
міської управи; міських комунальних установ: друкарні, млина,
лазні, пральні, кладовища та ін.
Р-1956. Хирівська міська управа
(Stadtverwaltung Chyrów)
1942–1944 рр.
Справ: 16

Опис 1
Справ: 16, 1942–1944 рр.
Інструкції про проведення обліку угідь сільськогосподарського
призначення.
Вказівки про збір страхових внесків; перепис свійських тварин;
продуктів рослинництва.
Відомості про приріст населення; стан озимини та ін.
Наряди на трудову повинність на оборонних спорудах. Домові
книги, листи реєстрації мешканців міста. Розпорядження німецької
адміністрації про обов’язкове переселення єврейського населення з
навколишніх сіл і містечок у Хирівське гетто.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам міської
управи.
Списки

працівників

міської

управи;

мобілізованих

на

громадські роботи з додаванням лікарських довідок про стан
здоров’я мобілізованих.
Р-1957. Фінансовий відділ Стрийської міської управи
(Finanzabteilung in Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 138

Опис 1
Справ: 116, 1941–1944 рр.
Розпорядження,
фінансового

накази,

управління

Станіславського

інструкції,

вказівки

генерал-губернаторства,

фінансових

інспекторів,

головного
Львівського,

окружного

старости,

міської управи про стягнення податків; обмін радянських грошей;
обіг продовольчих карток.
Листування з окружним староством, міською управою про
відкриття нових комерційних підприємств.
Таблиці нарахування податків з прибутку.
Прейскуранти цін на ремонтні роботи.
Свідоцтва про реєстрацію комерційних підприємств.
Акти визначення фінансової діяльності майстерень.
Заяви осіб про зменшення розмірів податків.
Звіти кооперативів.
Податкові декларації.
Переліки націоналізованих, не націоналізованих будинків та
таких, що не підлягають експлуатації.
Судові рішення у спадкових справах.
Довідки міських, сільських управ про депортацію єврейського
населення.
Відомості про заробітну плату платників прибуткового
податку.
Довідки з місця праці осіб про розміри заробітної плати.
Реєстри, списки платників податку.

Опис 2
Справ: 22, 1941–1944 рр.
Відомості про заробітну плату платників прибуткового
податку.
Декларації кооперативів про плату за реєстрацію.
Нотаріальні акти, судові постанови про присудження спадку.
Реєстри

платників

прибуткового;

сільськогосподарського

податків; податку на нерухомість.
Р-1959. Нотаріус Басараб Микола у Дрогобичі
(Basarab Nikolaus. Notar in Drohobycz)
1942–1944 рр.
Справ: 27

Опис 1
Справ: 27, 1942–1944 рр.
Розпорядження, циркуляри Львівської нотаріальної палати.
Нотаріальні акти, реєстри.
Особова справа нотаріуса.
Списки службовців нотаріальної контори.
Р-1960. Стрийська окружна команда української поліції
(Kommando der ukrainischen Polizei der Kreis Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 4

Опис 1
Справ: 4, 1941–1944 рр.
Донесення про арешти.

Заяви осіб про зарахування на службу у поліцію.
Відомості на видачу заробітної плати.
Р-1962. Самбірське окружне староство
(Kreishauptmannschaft Sambor)
1941–1943 рр.
Справ: 5

Опис 1
Справ: 4, 1941–1943 рр.
Листування господарського відділу окружного староства з

установами, підприємцями про відкриття (заснування) або закриття
(ліквідацію) промислових та торгівельних закладів.
Посвідчення особи.
Списки медичних працівників.
Опис 2
Справ: 1, 1941–1942 рр.
Заяви вчителів про прийом на роботу.
Р-1964. Шкільний відділ Стрийського окружного староства
(Schulamt der Kreishauptmannschaft Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 36

Опис 1
Справ: 36, 1941–1944 рр.
Розпорядження, накази генерал-губернаторства, шкільного
відділу про залучення учнів до «Гітлерюгенду»; організацію
навчального процесу у школах; прийом вчителів на роботу;
страхування вчителів.
Листування з відділом освіти губернаторства дистрикту
«Галичина», Стрийським окружним староством про відкриття шкіл,
організацію навчального процесу.
Звіти керівників шкіл.
Проекти шкільних програм.
Заяви вчителів про прийом на роботу; батьків учнів про
зменшення розмірів або звільнення від плати за навчання їх дітей.
Шкільні каталоги (журнали); шкільні свідоцтва успішності;
табелі успішності учнів шкіл.
Картотеки медичного огляду учнів.
Інвентарні списки шкільного майна.
Довідки про історію Стрийського музею.
Списки вчителів.

Р-1965. Стрийська окружна лікарня
(Kreiskrankenhaus Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 21

Опис 1
Справ: 21, 1941–1944 рр.
Листування про оплату за перебування хворих у лікарні.
Історії хвороб пацієнтів лікарні
Відомості на видачу заробітної плати працівникам лікарні.
Р-1967. Самбірська державна вчительська семінарія
(Staatliche Leherbildungsanschtalt in Sambor)
1941–1944
Справ: 36

Опис 1
Справ: 36, 1941–1944 рр.
Розпорядження

відділу освіти

губернаторства дистрикту

«Галичина» про налагодження навчального процесу; організаційні
питання.
Листування дирекції семінарії з губернаторством дистрикту
«Галичина»,

військовим

відділом

Українського

центрального

комітету (УЦК), біржею праці про вступ слухачів семінарії до дивізії
«Галичина»; надання відстрочок від мобілізації до трудових
батальйонів будівельної служби «Баудінсту»; прийом на роботу;
призначення стипендій та ін.
Учбові плани, звіти.
Протоколи іспитів.
Письмові

роботи

слухачів

семінарії

на

військово-

пропагандистську та педагогічну тематику.
Заяви осіб про прийом на навчання; на роботу.
Особисті документи; автобіографії абітурієнтів та слухачів.
Відомості на видачу заробітної плати персоналу семінарії.
Рахунки підприємств та приватних осіб за товари та послуги.
Анкети викладачів семінарії.

Списки слухачів семінарії.
Класні журнали.
Книги реєстрації кореспонденції; оголошень; касова.
Р-1975. Українська друкарня у Стрию
(Ukrainische Nachrichten-Druckerei in Stryj)
1941–1943 рр.
Справ: 8

Опис 1
Справ: 8, 1941–1943 рр.
Зразки (макети) оголошень німецької адміністрації; органів
місцевого самоврядування.
Р-1977. Стрийський окружний союз кооперативів
(Landwirtschaftliche Kreishandelsgenoßenschaft in Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 211

Опис 1
Справ: 68, 1941–1944 рр.
Листування із Стрийським окружним староством, філіями у
Миколаєві, Болехові, Сколе про видачу посвідчень особи; нічних
перепусток;

дозволів

на

право

користування

велосипедами;

відшкодування збитків від нападів озброєних формувань.
Звіт про роботу організаційно-інструкторського відділу.
Відомості про видачу.
Довіреності на отримання товарів із центрального складу.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам; товарів із
складу союзу; про нарахування прибуткового податку; сплату
відрахувань у студентський фонд.
Касові ордери, картотеки.
Списки

селян,

сільськогосподарської

що

виконали

продукції

зобов’язання

Німеччині

по

здачі

(«контингенту»);

пайовиків, які сплатили членські внески; працівників окружного
союзу; членів правлінь; наглядових рад сільських кооперативів.

Опис 2
Справ: 131, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

циркуляри

Ревізійного

союзу

сільських

кооперативів про створення окружних союзів; реєстрацію нових
кооперативів та стягнення реєстраційних внесків; встановлення цін
та товари; складання балансів; збір сільськогосподарської продукції
у рахунок державних поставок «контингенту».
Статут Центрального кооперативного банку «Центробанк» у
Львові.
Правила роботи працівників окружного союзу сільських
кооперативів.
Листування з кадрових питань.
Угоди членів правлінь та пайовиків про визнання юрисдикції
третейського суду.
Протоколи загальних зборів пайовиків; засідань правлінь;
наглядових рад сільських кооперативів.
Звіти про роботу Союзу.
Особові рахунки працівників Союзу; відомості на видачу
заробітної плати.
Заяви осіб про прийом на роботу.
Довідник з адміністративного поділу генерал-губернаторства.
Переліки сільських кооперативів.
Списки пайовиків; членів правлінь, наглядових рад сільських
кооперативів; працівників Союзу на отримання лімітованих товарів
по картках.
Книга обліку пайовиків сільського кооперативу «Єдність»
(Добряни).
Опис 3
Справ: 12, 1928–1937 рр., 1941–1942 рр.
Розпорядження генерал-губернаторства про ведення книги

приходу товарів.
Протоколи засідань правлінь селянських кооперативів «Віра»
(Семигинів); «Ключ» (Труханів); «Сільський господар» (Тисове);
«Єдність» (Тухля); «Нова Тухолька»; «Наша сила» (Тишовниця);
«Збір» (Сможе); «Будучність» (Підгірці); «Діброва» (Корчин);
«Парашка» (Крушельниці); «Щастя» (Сихів Зарічний).
Р-1978. Сільський торгівельно-закупівельний
кооператив «Надія» у Болехівцях
1941–1944 рр.
Справ: 38

Опис 1
Справ: 38, 1941–1944 рр.
Протоколи загальних зборів пайовиків; засідань правління
кооперативу.
Протоколи, акти перевірок роботи кооперативу окружним
союзом.
Листування з окружним союзом у Стрию про заготівлю
сільськогосподарської продукції; виконання обов’язкових поставок
(«контингенту»).
Звіти про роботу кооперативу.
Відомості про адміністративні видатки правління кооперативу.
Акти на списання товарів.
Заяви про вступ у члени кооперативу.
Відомості

на

видачу

заробітної

плати

робітникам

та

службовцям кооперативу «Надія».
Книги

реєстрації

пайовиків;

обліку

заготовленої

сільськогосподарської продукції.
Списки пайовиків; селян, які виконали зобов’язання із здачі
сільськогосподарської продукції Німеччині («контингенту»).

Опис 1

Р-1979. Український кооперативний банк «Українбанк»
(«Народний банк») з обмеженою відповідальністю
у Бориславі дистрикту «Галичина»
(Ukrainische Genossenschaftsbank mbH in Boryslaw;
National Bank Genossenschaft mbH in Boryslaw;
Nationalbank-Boryslaw)
1941–1944 рр.
Справ: 29

Справ: 29, 1941–1944 рр.
Листування Бориславського комунального банку (попередника
«Українбанку») з Бориславською міською управою, «Ревізійною
спілкою українських кооперативів», Центральним кооперативним
банком у Львові; Будівельним трестом про обрання банківської
ревізійних комісії; затвердження правил роботи; обслуговування
сільських управ; виробничих підрозділів Будівельного тресту;
правила складання балансу; обмін радянських грошей на польські
злоті; та ін.
Протоколи засідання міської управи про створення та
ліквідацію міського комунального банку.
Звернення приватних осіб про вступ в члени кооперативного
банку; надання банківських кредитів.
Банківські звіти.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам.
Бухгалтерські книги.
Списки пайовиків банку; банківських працівників.

Р-1982. Нотаріат у м. Журавно.
Нотаріус Ромпала Володислав.
(Notarіаt in Zurawno. Notar Rompala Wolodyslaw)
1941–1944 рр.
Справ: 2

Опис 1
Справ: 2 , 1941–1944 рр.

Копії нотаріальних актів.
Реєстр нотаріальних дій.
Р-1985. Журавненська міська управа
(Stadtverwaltung Zurawno)
1941–1943 рр.
Справ: 5

Опис 1
Справ: 5, 1941–1943 рр.
Декларації комерційних підприємств.
Списки

осіб

для

отримання

споживчих

карточок

на

продовольчі товари і тютюн.
Р-1986. Журавненська повітова управа
(Verwaltung der Landgemeinde in Zurawno)
1941–1944 рр.
Справ: 39

Опис 1
Справ: 39, 1941–1944 рр.
Накази, розпорядження Стрийського окружного староства.
Кошториси управи; сільських шкіл.
Відомості, статистичні відомості про родини, що виїхали до
Німеччини; посіви сільськогосподарських культур.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам управи.
Списки працівників повітової управи.

Р-1987. Український кооперативний банк «Українбанк»
(«Народний банк») з обмеженою відповідальністю
у м. Журавно дистрикту «Галичина»
(Ukrainische Genossenschaftsbank mbH Zurawno;
Ukrainische Bank in Zurawno)
1941–1944 рр.
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1941–1944 рр.
Циркуляри Центрального кооперативного банку у Львові.

Банківські платіжні документи.
Відомості

на

видачу

заробітної

плати

банківським

працівникам.
Р-1988. Дрогобицька філія Крайового сільськогосподарського
товариства «Сільський господар»
(Landwirtschaftliche Landesverein «Silskij Hospodar».
Filiale in Drohobycz)
1941–1943 рр.
Справ: 11

Опис 1
Справ: 11, 1941–1943 рр.
Списки господарств Болехівцівської, Бориславської, Горуцької
(Гірської), Дережицької, Добрівлянської, Стебницької, Східницької
сільських громад, що отримали насіння для посіву.
Особова справа районного агронома.
Р-1989. Дрогобицька біржа праці та її філія у Стрию
(Arbeitsamt in Drohobycz. Nebenstelle in Stryj)
1942–1944 рр.
Справ: 5

Опис 1
Справ: 3, 1942–1944 рр.
Листування з установами про працевлаштування безробітних.
Відомості на видачу заробітної плати працівникам біржі.

Опис 2
Справ: 2, 1942–1944 рр.
Картотека випускників шкіл.
Заяви осіб на отримання дозволу на перевезення майна.
Списки службовців філії.

Р-1991. Стрийське окружне управління
сільськогосподарськими маєтками
(Kreisoberleitung der Liegenschaftverwaltung in Stryj)
1941–1944 рр.
Справ: 13

Опис 1
Справ: 13, 1941–1944 рр.
Розпорядження,

керівні

сільськогосподарського
сільськогосподарського

вказівки,

відділу
відділу

інструкції

генерал-губернаторства,
генерал-губернаторства

про

заготівлю сільськогосподарської продукції; вирощування овочів;
птиці; риби; заготівлю очерету.
Інструкції з питань ведення сільського господарства.
Листування з окружним сільськогосподарським відділом,
головною дирекцією управління сільськогосподарськими маєтками у
Львові, поліцією безпеки та ін. організаціями про робочих євреїв, їх
персональні дані та залучення до праці; з кадрових; господарських
питань та ін.
Звіти керівників сільськогосподарських маєтків; керівників
районних управлінь маєтками.
Статистичні звіти про розміри засіяних площ.
Прейскуранти цін на овочі, фрукти; сільськогосподарську
техніку; живий та мертвий сільськогосподарський інвентар.

Опис 1
Справ: 2, 1943 р.

Р-2023. Нотаріус Яворський Олексій у Самборі
(Jaworskij Oleksij. Notar in Sambor)
1943 р.
Справ: 2
Спадкові справи
Нотаріальні примірники заповітів.

Р-2027. Самбірська окружна команда української поліції
(Kommando der ukrainischen Polizei
der Kreishauptmannschaft Sambor)
1943–1944 рр.
Справ: 3

Опис 1
Справ: 3, 1943–1944 рр.
Листування

з

Самбірською

жандармерією,

управлінням

польських шкіл про вилучення підручників.
Відомості на видачу заробітної плати поліцейським.
Журнал обліку реєстрації телефонних розмов.

Опис 1
Справ: 391, 1941–1944 рр.

Р-2042. Дрогобицьке окружне староство
(Kreishauptmannschaft Drohobycz)
1941–1944 рр.
Справ: 391

Розпорядження, циркуляри, директиви генерал-губернаторства,
губернського правління дистрикту «Галичина».
Розпорядження, накази команди поліції і СБ генералгубернаторства, командування «СС», жандармерії дистрикту про
створення української, польської поліції, її грошове утримання;
кадрові питання; преміювання особового складу.
Розпорядження, протоколи службових засідань та нарад,
штатні розписи окружного староства.
Інструкції з протиповітряної оборони; плани заходів.
Дисциплінарний статут; розпорядок внутрішньої служби
української та польської поліції.
Статут

господарського

товариства

«Народна

торгівля»

м. Дрогобич.
Рішення будівельного відділу окружного староства по заявах
осіб про надання дозволу на будівництво, реконструкцію житлових

будинків.
Наказ штурмбанфюрера 5-го загону СС «Схід» про створення
та діяльність загону на території Галичини.
Листування

з

губернським

управлінням,

управлінням

внутрішніх справ, командою спецслужби, відділом зміцнення
німецького народу, продовольчим відділом, органами поліції та СБ
дистрикту про організацію губернського правління; Дрогобицького
окружного

староства;

реорганізацію

Дрогобицького

міського

комісаріату; роботу окружних, сільських комісаріатів; поширення та
отримання урядових видань; роботу служб зв’язку та обов’язкову
реєстрацію кореспонденції; надання звітної документації; завдання
та

обов’язки

спецслужб;

бойової

підготовки

застосування

особового

обмежень

щодо

складу
євреїв;

команд
побутове

облаштування та забезпечення біженців-«фольксдойч»; виявлення
«неблагонадійних

елементів»;

боротьбу

із

спекуляцією;

партизанськими загонами; створення загонів місцевої самооборони;
видачу

посвідчень

особи

(«кенкарт»)

місцевим

мешканцям,

іноземцям або особам без громадянства; організацію евакуації у
зв’язку із наближенням Червоної Армії до кордонів Галичини;
роботу підприємств і організацій; стан охорони здоров’я населення;
епізоотії тварин; кадрові питання тощо.
Листування з відділом пропаганди генерал-губернаторства,
керівництвом націонал-соціалістичної партії, молодіжною націоналсоціалістичною організацією дистрикту про збір коштів та ін. засобів
для

допомоги

фронту;

організацію

роботи

серед

молоді;

пропагандистсько-виховної роботи; створення жіночої організації
«Праця для жінок»; літній відпочинок молоді у таборах, на курортах,
будинках відпочинку та ін.
Листування з міськими та сільськими комісаріатами, міськими
та

сільськими

управами,

установами

окружного

староства,

Дрогобицькою будівельною службою («Баудінст»), Дрогобицькою
касою соціального страхування, місцевою військовою командою,
Дрогобицьким юденратом, підрозділами поліції, установами та
організаціями про вивчення та освоєння територій дистрикту;
об’єднання сільських громад; надання довідок про територіальну
приналежність

місцевих

мешканців;

встановлення

тривалості

робочого дня; діловодство, мобілізацію робочої сили на роботу до
Німеччини;

лісозаготівельні

роботи;

мобілізацію

молоді

на

будівельні роботи у трудових батальйонах; застосування покарань
щодо осіб, які ухиляються від мобілізації, та дезертирів; соціальне
страхування робітників та службовців за наймом; мобілізацію
населення

та

гужового

розквартирування

транспорту

військових

на

частин;

оборонні

реєстрацію

роботи;

єврейського

населення; надання дозволів на перебування і переміщення євреїв по
території округу; забезпечення населення товарами широкого та
повсякденного вжитку, відпуск яких лімітований; реєстрацію
велосипедів; господарські питання та ін.
Листування з командуванням Дрогобицької жандармерії,
управлінням охоронної поліції про діяльність української поліції;
призначення винагород та допомоги поліцейським і членам їх сімей;
забезпечення

поліцейських

уніформою

та

зброєю;

надання

приміщень для поліцейських дільниць; стягнення штрафів за
спекуляцію; невиконання обов’язкових поставок; порушення правил
дорожнього руху та ін.
Доповідні
розпоряджень

записки

окружного

циркулярів,

директив

старости

про

виконання

генерал-губернаторства;

губернатора дистрикту.
Звіт Акціонерного товариства «Шавгоч-Карпатенгольц».
Штатний розпис української поліції дистрикту «Галичина».
Плани заготівлі сільськогосподарської продукції; довідки про

їх виконання.
Статистичні відомості про чисельність населення округу;
розміри сільськогосподарських площ на території староства.
Донесення, заяви, протоколи слідства.
Прейскуранти цін на продукти харчування; промислові товари;
виконання кустарних робіт.
Примірники оголошень про застосування смертної кари за
надання притулку євреям; зв’язки з партизанами..
Примірник антисемітської брошури про застосування євреями
ритуального вбивства.
Заяви осіб про звільнення від мобілізації до дивізії «Галичина»;
надання дозволу на евакуацію перед наступом Червоної Армії; євреїв
про видачу дозволів на перебування за межами гетто; нічних
перепусток.
Скарги

мешканців

про

незадовільне

забезпечення

продовольством, товарами широкого вжитку; неправомірні дії
представників поліції та служби безпеки.
Матеріали про реєстрацію шлюбів «фольксдойч», іноземців:
заяви осіб, листування з церковними приходами та сільськими
управами,
Акти, нотаріальні акти, про реєстрацію шлюбів; народження;
передачу майна за заповітом.
Поліцейські реєстраційні анкети прописки та виписки осіб;
анкети східних біженців.
Посвідчення особи (кенкарти).
Списки пожежних, цивільних осіб, мобілізованих до загонів
протиповітряної оборони; рейхс- та фольксдойче; бджолярів;
працівників підприємств.
Картки обліку видачі продуктів по картках.
Короткий географічний нарис про Королівство «Галичина» у

1834 році, надрукований у №№ 36, 39, 40, 41, 76 «Львівської газети»
за 1835 рік.
Переліки сільських громад та сіл.
Списки власників коней, великої рогатої худоби, рибних
господарств.
Журнал реєстрації ув’язнених, накладених штрафів.
Р-2048. Фінансовий відділ Сколівської районної управи
(Steueramt in Skole)
1941 р.
Справ: 1

Опис 1
Справ: 1, 1941 р.

Відомості про заробітну плату робітників і службовців
організацій і підприємств Сколівського району.

Р-3164. Відділ Державного інституту судової експертизи
і криміналістики у Львові
(Staatliches Institut für gerichtliche Medizin und Kriminalistik.
Zweigstelle Lemberg.
PaństwowyI Іnstytut dla Medycyny Sądowej i Kriminalistyki.
Oddział Lwów)
1942–1944 рр.
Справ: 14

Опис 1
Справ: 14, 1942–1944 рр.
Довідки, висновки про смерть осіб.

Щоденні зведення інфекційної лікарні у Львові.
Списки пацієнтів лікарні.

ГАЛУЗЕВИЙ ПОКАЖЧИК

Р-11.

Регіональні органи
державної влади і управління дистрикту «Галичина»
Уповноважений райхскомісара СС і поліції у справах
зміцнення німецької народності у дистрикті «Галичина»,
філія у Львові ………………………………………………………..

Р-35.

Губернаторство дистрикту «Галичина» у Львові ………………….

Р-54.

Інформаційне бюро з відправки кваліфікованих
та підсобних робітників до Німеччини у Львові ………………..

Р-24.

Місцеві органи державного управління.
Староства
Львівське окружне староство
губернаторства дистрикту «Галичина» ………………………….….

Р-37.

Львівське міське староство дистрикту «Галичина» ………….

Р-160.

Кам’янсько-Струмилівське окружне староство ………………

Р-1952.

Стрийське окружне староство …………………………………..

Р-1962.

Самбірське окружне староство ………………………………...

Р-2042.

Дрогобицьке окружне староство ……………………………….

Р-80.

Управи, комісаріати
Сокальська міська управа …………………………………………..

Р-87.

Сільська управа села Ферліївка Красненського повіту
Золочівського округу ……………………….………………………

Р-98.

Крайовий комісар у Жовкві. Міське управління у Жовкві …..

Р-317.

Крайовий комісар у Жовкві ……………………………………

Р-1932.

Бориславська міська управа ………………………………….…..

Р-1933.
Р-1951.

Бориславський міський комісар ………………………………..
Дрогобицька міська управа …………………………………….…

Р-1954.

Стрийська міська управа ……………………………………..….

Р-1956.

Хирівська міська управа …………………………………………..

Р-1985.

Журавненська міська управа ………………………………………

Р-1986.

Журавненська повітова управа …………………………………….

Р-12.

Поліція, служба безпеки,
жандармерія, комендантські підрозділи
Команда української поліції міста Львова ……………….……...

Р-13.

Львівська окружна команда української поліції, м. Львів …….…..

Р-15.

Команда української поліції у Городку ……………………………..

Р-16.

Комісаріати команди української поліції у Львові
(об’єднаний фонд) …………………………………………………..

Р-23.

Підрозділ (відділ) поліції протиповітряної оборони
Команди охоронної поліції у Львові …………………………….….

Р-27.

Генерал-губернаторська українська
поліцейська школа у Львові ………………………………………..

Р-28.

Рава-Руська місцева комендатура польової жандармерії № 1-403 ..

Р-29.

Львівська моторизована частина № 938 польової
жандармерії при головній польовій комендатурі у Львові ………..

Р-30.

Львівська міська комендатура ………………………………………

Р-31.

Польова комендатура № 603 у Львові …………………………….

Р-36.

Управління поліції безпеки і служби безпеки (СД)
по дистрикту «Галичина» у Львові ………………………………….

Р-46.

Комісарське Управління вартової і охоронної служби
«Секурітас» у Львові ………………………………………….…

Р-57.

Третя вартова рота допоміжної поліції, м. Львів ………………..

Р-58.

Дирекція поліції у Львові ………………………………………….

Р-66.

Командувач СС і поліції губернаторства
дистрикту «Галичина» ……………………………………………….

Р-369.

Відділення фельджандармерії
Рава-Руської місцевої комендатури ………………………………

Р-1928.

Місцева комендатура м. Дрогобича ………………….…………..

Р-1936.

Відділення охоронної поліції в Бориславі, Дрогобичі, Стрию
(об’єднаний фонд) …………………………………………………

Р-1942.

Дрогобицький підрозділ команди поліції безпеки
та служби безпеки дистрикту «Галичина» …………………….…..

Р-1946.

Дрогобицька окружна команда української поліції у Дрогобичі ..

Р-1960.

Стрийська окружна команда української поліції ……………….

Р-2027.

Самбірська окружна команда української поліції …………..

Р-77.

Суд, прокуратура, органи виконання покарань
Спеціальний суд при Німецькому суді у Львові.
Німецька державна прокуратура у Львові ………………………

Р-86.

Німецька кримінально-слідча тюрма у Львові ……………..……

Р-161.

Львівський апеляційний суд ……………….……………………

Р-183

Львівський міський суд …………………………………………...

Р-267.

Прокурор при Апеляційному суді у Львові ………….……….…

Р-268.

Міські суди дистрикту «Галичина» (об’єднаний фонд) ………

Р-347.

Окружний суд у Львові ……………………………………………

Р-370.

Золочівський окружний суд ……………………………………….

Р-3164.

Відділ Державного інституту
судової експертизи і криміналістики у Львові ………………...

Р-274.
Р-275.

Нотаріат
Нотаріальна палата у Львові ………………………………………
Нотаріус Голинатий Лев у Львові …………………………………

Р-276.

Нотаріус Медвідь Іван у Львові …………………………………..

Р-277.

Нотаріус Крушельницький Святослав у Львові …………………

Р-278.

Нотаріус Лагодинський Роман у Львові ………………………….

Р-279.

Нотаріус Міський Євген у Львові ………………………………

Р-280.

Заячківський Роман, нотаріус та голова
нотаріальної палати у Львові ……………………..……………….

Р-281.

Нотаріус Левицький Єжі (Юрій) у Львові ………………………

Р-282.

Нотаріус Владика Ян у Львові …………………………………….

Р-461.

Нотаріус Дяків Василь у Львові …………………………………..

Р-463.

Нотаріус Лавровський Роман у Дрогобичі ……………………….

Р-464.

Нотаріус Лещинський Мирон у Золочеві …………………………

Р-465.

Нотаріус Москва Ян у Львові ………………………………….….

Р-466.

Нотаріус Ольштинський Володимир у Щирці ………………….

Р-467.

Нотаріус Півоцький Ян у Львові ………………………………….

Р-468.

Нотаріус Полянський Еміль у Жовкві …………………………….

Р-469.

Нотаріус Тарнавський Ян у Львові ……………………………....

Р-470.

Нотаріус Тихий Дмитро у Львові …………………………………

Р-471.

Нотаріус Тшос Ян у Львові ………………………………………..

Р-473.

Нотаріус Шимонович Станіслав у Львові ………………………..

Р-1177.

Нотаріус Гвоздецький Євген у Львові ………………….………...

Р-1178.

Нотаріус Копистянський Зеновій у Львові …………………........

Р-1947.

Нотаріус Добрянський Степан у Самборі ………………………..

Р-1959.

Нотаріус Басараб Микола у Дрогобичі …………………………..

Р-1982.

Нотаріат у м. Журавно. Нотаріус Ромпала Володислав .………

Р-2023.

Нотаріус Яворський Олексій у Самборі ………………………

Р-25.

Промисловість, транспорт, зв’язок, будівництво
Управління німецької пошти на Сході по дистрикту
«Галичина», м. Львів.
Поштамти у Бориславі і Дрогобичі (об’єднаний фонд)…….…..

Р-42.

Львівське відділення Люблінського ТзОВ
з будівництва доріг та мостів «Владислав Гано» ……………...

Р-43.

Шоколадна фабрика «Гофлінгер» у Львові ………………………

Р-44.

Фабрика з виробництва морозива, мармеладу та вафлі
Львівського кондитерського тресту ………………………………

Р-53.

Промислове підприємство з виготовлення
вивісок «Торгреклама» у Львові ………………………………….

Р-56.

Львівський відділ АТ з обробки деревини «Гобаг»,
Бреслау (Вроцлав)-Краків ………………………………….……..

Р-59.

Головна група промисловості і транспорту окружної
господарської палати у Галичині.
Головне управління промисловості і транспорту
у дистрикті «Галичина», м. Львів …………………………………

Р-60.

Львівський відділ особливого уповноваженого
нафтової промисловості генерал-губернаторства ………………..

Р-61.

Окружна дирекція Східної залізниці у Львові ……………………

Р-62.

Львівське відділення ТзОВ з будівництва
аеродромів та бараків «Дельта» …………………………………..

Р-65.

Армійська польова пошта № 20200 ………………………………

Р-71.

Українська пекарня Івана Мельника ……………………………..

Р-78.

Львівський міський газзавод ………………………………………

Р-84.

Товариство з обмеженою відповідальністю
з видобутку нафти «Бескиди» у Львові.

Р-286.

Дирекція мір губернаторства дистрикту «Галичина» у Львові

Р-322.

Трест галицьких цукроварень («Цукротрест») у Львові ………..

Р-329.

Управління електричного трамваю міста Львова ………………

Р-364.

Львівський пивоварний завод
дистрикту «Галичина» (Львівська броварня) ……………………….

Р-1216.

Львівська трикотажна фабрика ……………………..……….…..

Р-1939.

Дрогобицький солеварний завод ………………………………..

Р-1941.

Дрогобицьке та Стрийське відділення Будівельної
служби («Баудінст») у генерал-губернаторстві (об’єднаний фонд) …

Р-1945.

Головна Дрогобицька друкарня Львівського
поліграфічного тресту …………………………………………....

Р-1975.

Українська друкарня у Стрию ……………………………….…..

Р-76.

Сільське господарство
Центральне сільськогосподарське управління
дистрикту «Галичина», м. Львів …………………………………….

Р-1991.

Стрийське окружне управління
сільськогосподарськими маєтками ……………………………..

Р-41.

Торгівля, побутове обслуговування
Готель «Галичина» у Львові ………………………………………

Р-55.

Львівський міський трест їдалень, ресторанів кафе та готелів ..

Р-68.

Львівський відділ ТзОВ з торгівлі
кіньми та худобою у Кракові ………………………………….…

Р-69.

Гуртожиток (готель) № 4
для німецьких військовослужбовців …………………………….

Р-72.

Міський трест механічних пралень ……………………………..

Р-85.

Головне правління акціонерного товариства
з продажу нафти «Карпатська нафта» у Львові ………………….

Р-74.

Кооперація

«Народна торгівля»,
Крайовий споживчий кооператив у Львові ………………………

Р-75.

Ревізійний союз кооперативів у генерал-губернаторстві.
Окружний союз дистрикту «Галичина» у Львові …………………..

Р-266.

Спілка землеробських кооперативів
«Центросоюз» у Львові ……………………………………………

Р-343.

Загальний споживчий кооператив «Єдність» у Львові …………

Р-344.

Львівське відділення Центральної торгівлі Союзу
споживчих кооперативів генерал-губернаторства «Сполем» …

Р-1977.

Стрийський окружний союз кооперативів ……………………...

Р-1978.

Сільський торгівельно-закупівельний
кооператив «Надія» у Болехівцях ……………………………...…

Р-1988.

Дрогобицька філія Крайового сільськогосподарського
товариства «Сільський господар» ……………………………….

Р-73.

Банки, фінансові, кредитні, податкові органи
Львівська філія Краківського відділу валютних операцій
Головного господарського управління генерал-губернаторства ..

Р-265.

Податкове управління у Львові ………………………………..…

Р-269.

Сільськогосподарський банк у Львові ………………………….

Р-451.

Жовківське фінансове управління ………………………………

Р-1176.

Управління колишніх кредитних установ у Львові …………….

Р-1953.

Фінансовий відділ Самбірської міської управи …………………

Р-1957.

Фінансовий відділ Стрийської міської управи …………………

Р-1979.

Український кооперативний банк «Українбанк»
(«Народний банк») з обмеженою відповідальністю
у Бориславі дистрикту «Галичина» …………………………………
Український кооперативний банк «Українбанк» («Народний банк»)
з обмеженою відповідальністю у Журавно дистрикту «Галичина» …
Фінансовий відділ Сколівської районної управи ………………..

Р-1987.
Р-2048.
Р-63.

Охорона здоров’я, ветеринарія
Інститут з вивчення вірусів при Головному командуванні
сухопутних військ (Інститут Беринга) у Львові ………….………

Р-1925.

Дрогобицький окружний лікар ………………………………….

Р-1927.

Дрогобицький окружний ветеринарний лікар …………………

Р-1934.

Дрогобицьке аптечне управління …………………………………

Р-1943.

Дрогобицька окружна лікарня ………………………………..…

Р-1965.

Стрийська окружна лікарня ……………………………………..

Р-39.

Соціальне забезпечення, страхування,
благодійність
Львівська біржа праці ……………………………………………..

Р-40.

Польські комітети допомоги у Львові,
Дрогобичі, Стрию (об’єднаний фонд) ……………………………

Р-50.

Приватне німецьке бюро Юстини Ульріх з розшуку осіб,
які зникли без вісті, перекладів і кореспонденції
у м. Ґрац (Австрія) ………………………………………………….

Р-185.

Український комітет допомоги Львівського округу
(Український Допомоговий Комітет – УДК) ……………………

Р-345.

Львівська каса соціального страхування, Львівська філія
Загальної місцевої каси соціального страхування ………………

Р-456.

Відділ Закладу страхування для Галичини у Львові
Загального закладу взаємного страхування ……………………...

Р-790.

Рава-Руський повітовий інспекторат взаємного страхування …..

Р-1930.

Дрогобицький інспекторат Загального
закладу взаємного страхування ………………………………….

Р-1950.

Дрогобицька каса соціального страхування ……………………

Р-1989.

Дрогобицька біржа праці та її філія у Стрию
(об’єднаний фонд) ……………………………………………………

Р-8.

Освіта, професійна підготовка
Школи дистрикту «Галичина» ………………………………………..

Р-33.

Державні медичні природознавчі професійні курси у Львові …

Р-38.

Міська шкільна рада Львівського міського староства …………….

Р-102.

Львівський державний сільськогосподарський інститут.
Державні сільськогосподарські курси у Львові………………….

Р-197.

Державні технічні професійні курси у Львові …………………..

Р-201.

Державні ветеринарні професійні курси у Львові ………………

Р-206.

Ремісничо-виховний заклад Українського центрального
комітету (УЦК) для хлопців-сиріт та безпритульних у Львові....

Р-217.

Державні курси з підготовки лісничих у Львові ………………..

Р-1926.

Шкільний відділ Дрогобицького окружного староства ……….

Р-1964.

Шкільний відділ Стрийського окружного староства ………….

Р-1967.

Самбірська державна вчительська семінарія …………………...

Р-45.

Культура, мистецтво, преса
Український державний етнографічний музей у Львові …………

Р-48.

Український національний музей у Львові ……………………….

Р-49.

Львівська державна бібліотека …………………………………….

Р-51.

Редакція газети «Львівські вісті» ……………………….…………

Р-81.

Урядовий уповноважений по пресі
при губернаторстві дистрикту «Галичина», м. Львів ……………….

Р-346.

Редакції газет «Ґазета Львовска» та «Лємберґер Цайтунґ» ……..

Р-34.

Партійні, громадсько-політичні,
Культурні, спортивні організації
Львівський окружний комітет Націонал-соціалістичної
німецької робітничої партії (НСДАП) ………….........................

Р-64.

Львівське німецьке гімнастично-спортивне товариство ……….

Р-162.

Спілка українських журналістів у Львові ………………………

Р-205.

Український комітет у Сокалі …………………………………….

Р-1940.

Український окружний комітет у Стрию …………………………

Р-1948.

Український окружний комітет у Дрогобичі …………………....

Р-10.

Особові фонди,
спогади очевидців та учасників подій
Карпевич Богдан, член Української Національної Ради
у м. Рава-Руській ………………………..…………………….…..

Р-52.

Яворський Євген, професор, заступник редактора
газети «Львівські вісті» ………………………………

Р-82.

Документи учасників Другої світової війни (колекція) ……….

Р-83.

Спогади мешканців міста Підкаменя
про події Другої світової війни …………………………………….

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК1
Виднів 8
А
Айнзідель 24
Винники 8, 265
Арламівська Воля 268
Візенберг 24
Військо 8
Винники 8
Б
Бабино 8
Вислобоки8
Бабичі 8
Вишенька 8
Баличі Зарічні 8
Волинь 40
Баторівка 265
Воля Баранецька 8
Бенькова Вишня 68
Воля Блажівська 8
Бердикау 24
Воля Жовтанецька 98
Бертишів 1952
Ворохта 35
Бережани 35
Вроцлав 56
Бережичі 8
Берлін 35. 267
Г
Бессарабія 185
Гаї 8
Білка Шляхецька 265
Гартфельд 24
Білогорща 8, 265
Гійче 8
Бірки 74
Глиняни 268
Богородчани 74
Голоско. 265
Болехів 40. 56. 62, 74. 1950, 1977
Гонятичі 8
Болехівці 1978. 1988
Горбачі 8
Борислав 8. 24. 25, 1932. 1933. 1936.
Горбків 8
1948, 1950, 1979, 1988
Городенка 35
Братковичі 8
Городок 15, 24. 35. 268, 345
Бреслау 56. 62
Горуцьке (Гірське) 1988
Брошів 56, 62
Губич
Брідки 8
Гусаків 8, 268
Броди 268
Брюховичі 40. 265
Ґ
Буків 8
Ґрац 50
Буртгаль 24
Буськ 160. 268
Д
Бучач 74
Деревня 8
Дережиці 1988
Дмитрів 8
В
Варшава 35. 40. 86, 347
Добрівляни 1988
Велика Білина 8
Добромиль 56. 62
Велика Озимина 8
Добряни 1977
Велике Колодно 24
Долина 40. 1950. 1952
Великі Мости 24. 74
Дорнфельд 24
Вигода 40. 62
Дорожів 8
1

Назви «Львів», «Галичина» до покажчика не включені (див. передмову до видання).

Добросин 8,
Дрогобич 24, 25, 35. 40. 84. 268. 463.
1925. 1926, 1927, 1928, 1930, 1934,
1936. 1939, 1941, 1942, 1943, 1945.
1946 . 1948. 1950, 1951. 1959, 1988,
1989, 2042
Дубляни,8
Дуб’є 8
Е
Ебенау 24
Ельсніг 37
Ж
Жидачів 268. 1950
Жовква 8, 24. 98, 268. 317. 451. 468
Жовтани 8
Жолдець 8
Жолква 8
Журавно 74. 268. 1982, 1985, 1986,
1987
З
Залізці 74
Запитів 8
Збоїща 265
Зборів 74
Зимна Вода 265
Золочів 35. 74, 86, 267. 268, 370. 464
К
Калуш 35
Кальтвассер 24
Кам’янка-Струмилова 35, 80, 160.
268. 370
Кам’янопіль 265
Київ 160
Козельники 265
Козова 74
Коломия 35. 76
Комарів 24
Комарно 74, 268
Конопниця 265
Конюшки 268
Копичинці 74

Корчин 1977
Косовиць 8
Краків 35. 56. 59. 60. 68, 74. 267. 269
Краковець 268
Красне 87
Крехів 8
Кривчиці 265
Крисовичі 8
Кружки 8
Крушельниці 1977
Куликів 8. 74
Кульчиці Шляхецькі 8
Кути 74
Л
Лани 8
Лани Семенівські 8
Лиманів 35
Липники 40
Лисиничі 265
Лібуша (РП) 84
Лінденфельд 24
Лопатин 74
Лука 8
Луцьк 160
Любинці 8
Люблін 35,74, 75
Любша 8
Лютовиська 8
Ляшки-Гостинцеві 8
Ляшки-Зав’язані 8
Ляшки-Муровані 8. 265
Львів-Знесення 8
М
Мала Білина 8
Малехів 35. 265
Меденичі 268
Миколаїв 74. 1950, 1977
Мікулинці 74
Мінхенталь 24
Монастириська 74
Москва 45
Мостиська 8. 268

Н
Надвірна 74
Нагуєвичі 8
Немирів 74
Нижанковичі 8
Нова Тухолька 1977
Новий Яричів 74
Нове Хрусно 24
Новошини 8
Нойгов 24
О
Оброшино 8
Олесько 268
Отиня 74
Оттенгаузен 24
П
Павлів 8
Перемишляни 35, 74, 268. 345
Підбірці 265
Підгірці 1977
Підбужжя 268
Підкамінь 83. 268
Пікуловичі 265
Піски 8
Путіловичі 160
Р
Рава-Руська 10, 28,35. 74. 268, 369,
790
Радехів 8. 74. 160. 268. 370
Радом 75
Радомськ 35
Райхенбах 24
Рівне 75, 160
Розенберг 24
Раковець 8. 268
Рогатин 35
Рожнятів 74
Рокітно 8
Роттенгау 24
Руде 40
Рудки 268

Рудно 265
Рясне Польська 265
Рясне Руська 265
С
Сабанівці 8
Самбір 8. 35. 77, 86. 268. 1947. 1953.
1962. 1964. 2023. 2027
Санок 74
Семигинів 1977
Сихів 265
Сихів Зарічний 1977
Сіде 8
Сілець 8
Скала Подольська 74
Скалат 74
Скнилів 265
Скнилівок
Сколе 56. 62, 160. 1952, 1977. 2048
Сможе 1977
Снятин 74
Сокаль 35. 74. 80. 205. 345
Сокірчиці 8
Соколівка 8
Сороки Львівські 265
Станіслав 35, 54
Старий Миля тин 8
Старий Самбір 74
Старе Село 8
Старява 8
Стебник 1988
Страшевичі 8
Стрілки 8
Стронятин 8
Стрий 8. 35. 40, 86, 161. 268. 1936.
1940, 1941. 1942, 1950. 1952. 1954.
1957. 1960. 1964. 1965. 1975. 1977.
1978. 1986. 1989, 1991
Судова Вишня 24. 74. 345
Сулимів 8
Сушиця-Рикова 8
Східниця 1988
Т
Тарнопіль 370

Татари 8
Теребовля 35
Тернопіль 35
Тисове 1977
Тишовниця 1977
Товмач 74
Торгау 37
Тропау 160
Трускавець 1928
Труханів 1977
Тухля 1977
Ф
Фалькенштайн 24
Ферліївка 87
Х
Хирів 1956
Хировець 24

Хліплі 8
Ходорів 40. 68. 74, 1952
Ч
Чернівці 45
Чернігів 45
Черхава 8
Чижевичі 8
Чортків 35
Ш
Шенталь 24
Шумляу 24
Щ
Щирець 8. 267. 466
Я
Яворів 24.35

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
А
Айзенгут Й. 35
Акулінкін Ф. П. 82
Ауербах Г.35

Дяків В. 461

Б
Баклажков А. Ф. 82
Басараб М. 1959
Бауер О. 35
Беринг 63
Бевзь В. М. 82
Бєляков Г. М. 82
Бізяєв І. Ф. 82
Бойтель 35
Бондарович О. 162
Бондаренко М. К.82
Бюхнер Г. 37

К
Карпевич Б. 10
Кверселава М. А. 82
Коберський К. 74
Ковпак С. А. 66
Копистянський З. 1178
Копистянський О. Т. 48
Копистянський Т. 48
Коссак 35
Ковальов І. М. 82
Криль Д.465
Круглов Л. Г. 82
Крушельницький С. 277
Кузнєцов М. 35

В
Варакін 82
Владика Я. 282
Веселовський
Вехтер 58
Волоснухін 82
Г
Гаврилюк В. 280
Гано В.42
Гвоздецький Є. 1177
Гвоздєва М. Г.82
Герасимчук 45
Гіренко А. Т. 82
Голинатий Л. 275
Голубєв 82
Гольдштейн М. 35
Гофлінгер 43
Гофман Г. 35
Гуленко В. І. 82
Д
Дементьєв Б. І.82
Добрянський С. 1947
Домбицький Л. 75

З
Заячківський Р. 280

Л
Лавровський Р. 463
Лагодинський Р. 278
Левинський І. 37
Левицький Є. 281
Левицький Є. Р.280
Лер 35
Лещинський М. 464
Лукас 37
Любінецька Г.37
Лянц 35
Ляш 35
М
Марченко О. 82
Масиков 82
Маслюченко І. С. 82
Матушко К. В. 82
Медвідь І. 276
Мельник І. 71
Мельник І. П. 82
Месхі Д. 82
Міський Є.279

Молий Я. Д. (Малий Я. Д.) 82
Москва Я. 465
Н
Наумов 82
Нестерчук Н. М. 82
О
Ольштинський В. 466
П
Палубяк А. П. 82
Палубяк-Моравська С. А. 82
Паньків В. 45
Паньківський К. 35
Півоцький Я. 467
Полянський Е. 468
Пустельников С. С 82
Р
Рогачев М. С. 82
Роквес 35
Ромпала В.1982
С
Скоропадський П. 35
Сметанін Т. А. 82
Сталін Й. В. 82
Старонянська 82
Степаняк 82
Строкова Н. М.82
Стика 35

Т
Тарнавський Я. 469
Тихий Д. 470
Тшос Я. 471
У
Ульріх Ю. 50
Ф
Федоров 82
Фіголь 35
Фірнов С. І.82
Франк 35
Франко І.49
Х
Хомський 82
Ч
Чолій Я. 161
Ш
Шимонович С. 473
Шитов 82
Шнайдер 35
Шевченко Т. Г.48
Шептицький А. 35. 48
Я
Яблонський 82
Яворський Є. 52
Яворський О. 2023

