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                                                                         Державний архів Львівської області 
      м. Львів, вул. Підвальна, 13. 

(найменування розпорядника архівної інформації та його адреса) 
 

 

 

СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ, 

в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів 

за період 1917-1991 роки 

 

 

№ з/п Фонди, що містять архівну інформацію репресованих органів 

 Номер, назва фонду, крайні дати 
документів фонду, номер опису 

Кількість справ (частин, 
томів справи), (одиниць 

обліку/одиниць зберігання 
аудіовізуальних документів) 

Характеристика документів (фільтраційні, судово-

слідчі, особові справи, управлінська документація, 
тощо) 

1 2 3 4 

Суди 

1 Народні суди м.Львова. ОАФ. 
ф. Р-1, оп.1-29; 1940-1985 роки 

143 Директиви Управління Наркома НКЮ по Львівській 
області. Вироки, рішення, рішення судів з цивільних 

та кримінальних справ, за позовами організацій та 
підприємств. 

2 Народні суди Перемишлянського 
району Львівської області .ОАФ. 

ф. Р-2, оп.1; 1940-1941 роки 

23 Те саме 

3 Львівський обласний суд Народного 
комісаріату Юстиції УРСР 

ф. Р-225, оп.1-3; 1940-1960 роки 

1027 Накази та розпорядження Наркома Юстиції СССР, 
УССР; Постанови Верховного Суду, журнали 

«Советская юстиция», справи засуджених та ін. 
Кримінальний відділ, цивільний відділ, загальний 

відділ, бухгалтерія. 
4 Народний суд Куликівського району , 6 Цивільний відділ: Журнал реєстрації позовів за 1940 
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м Куликів Львівської області 
ф. Р-245, оп.1; 1940-1941 роки 

рік. Кримінальний відділ: Справи за звинуваченням 
осіб в хуліганстві, порушення трудової дисципліни, 

нанесення тілесних ушкоджень. 
5 Лінійний суд Львівської залізниці 

м.Львів ( з 1944-1948 роки – Воєнний 
трибунал Львівської залізниці) 
ф. Р-1454, оп.1-2; 1941-1957 роки 

477 Кримінальний відділ. Загальний відділ. Справи 
засуджених. 

6 Дрогобицький обласний суд 
Міністерства юстиції УРСР, 
м.Дрогобич 

ф. Р-1918, оп.1-2; 1944-1959 роки 

3959 Постанови президії обласного суду по кримінальних 

та цивільних справах, листування з Міністерством 
Юстиції, Верховним Судом, Президія Верховного 
суду УССР з судових питань, інструкції та 
розпорядження Верховного Суду УССР та обласного 
суду, розпорядження та рішення Дрогобицького 
обласного виконавчого комітету, протоколи нарад, 
статистичні звіти, судові справи громадян. 

Кримінальні справи по звинувачуванню громадян у 
вбивстві, реєстраційні журнали.  

7 Районні народні суди Дрогобицької 
області. ОАФ 

ф. Р-2597, оп.1-11; 1940-1953 роки 

394 Народні суди: Дублянського, Комарнівського, 
Крукеницького, Медиківського, Нижанківського, 

Нижньо-Устрицького, Славського, Стрілківського, 
Судово-Вишнянського, Журавнівського та 

Рудківського району. 
Судові виконавці 

9 Львівські курси перепідготовки 
судових виконавців та секретарів 
народних судів Міністерства юстиції 
УРСР м. Львів 

ф. Р-786 оп.1; 1955-1957  роки 

231 Накази, протоколи засідань, звіти, особові справи 
викладачів і слухачів. 

10 Слідчий відділ НКВС у Дрогобицькій 

області(кримінальні справи 1939-1950) 

ф. Р-3253 оп.1; 1939-1950 роки 

63 Кримінальні справи на осіб, що засуджені 
Особливими Нарадами при МДБ(МВС) СРСР 
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11 Слідчий відділ НКВС у Львівській 
області(кримінальні справи  1939-1950 

роки) 
ф. Р-3258 оп.1; 1939-1950 роки 

 

12081 Те саме 

Прокуратура 

12 Прокуратура Львівської області 
Прокуратури УРСР, м.Львів 

ф. Р-238, оп.1; 1940-1941 роки 

 

 

20 Накази і розпорядження прокуратури СССР. Справи 
по звинуваченню осіб в розкраданні соціалістичної 

власності, хабарництві, зловживанні службовим 
становищем 

13 Прокуратура Львівської області 
Прокуратури УРСР, м.Львів 

ф. Р-239, оп.1-3; 1940-1984 роки 

4350 Накази і розпорядження прокуратури, кримінальні 
справи по дрібних крадіжках, розкраданні 

соціалістичної власності, хуліганстві, зловживання 
службовим становищем та шахрайстві та ін. 

Наглядові справи по зловживанню службовим 
становищем працівників УМВС м. Львова та голів 

райвиконкомів, секретарів РК КПбУ, наглядові 
справи по крадіжках та збройних нападах на 

квартири, дезертирстві в лавах Радянської армії. 
Документи по розслідуванню смертельних випадків, 
незаконних дій адвокатів, зловживання службовим 
становищем посадових осіб, наглядові справи по 

валютних операціях. Накази Прокурора області, звіти 
та інформації, статистичні звіти прокуратур: 
Бродівського, Городоцького, Дрогобицького, 

Жидачівського, Золочівського, Кам’янко-Буського, 
Пустомитівського, Сокальського, Старосамбірського 

та Яворівського районів.  
14 Прокуратура Дрогобицької області, 

м.Дрогобич 

1099 Накази, розпорядження Прокурорів СРСР,УРСР, 
Постанови Пленумів Верховного Суду СРСР; 
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ф. Р-242, оп.1-2; 1940-1959 роки 

 

 

цивільні та кримінальні справи. Плани робіт, звіти, 
протоколи оперативних нарад, методичні листи, спец 

донесення міських і районних прокурорів.  
15 Прокуратура Перемишлянського 

району , м. Перемишляни Львівської 
області 
ф. Р-243, оп.1; 1940-1941 роки 

48 Кримінальні справи. Заяви громадян про повернення 
майна конфіскованого при націоналізації. Плани 

роботи. Фінансові звіти 

16 Прокуратура Бродівського району , м. 
Броди Львівської області 
ф. Р-246, оп.1; 1941 рік 

2 Справа про розслідування нещасного випадку, який 
відбувся з працівниками. Плани роботи. 

17 Прокуратура Шевченківського району 
м.Львів 

ф. Р-247, оп.1; 1941 рік 

3 Списки завершених слідчих справ, переданих на 
перевірку народному слідчому. Плани роботи 

прокуратури. 
18 Прокуратура Сталінського району 

м.Львів 

ф. Р-248 оп.1; 1941 рік 

4 Справи по звинуваченню осіб в розкраданні 
соціалістичної власності. 

19 Прокуратура Червоноармійського 
району м.Львів 

ф. Р-250 оп.1; 1941 рік 

3 Списки неповнолітніх кримінальних злочинців. 
Листування з відділами міліції про накладення 

штрафів на осіб які порушили паспортний режим. 
20 Прокуратура Залізничного району 

м.Львова 

ф. Р-251 оп.1; 1940-1941 роки 

4 Справи по звинуваченню осіб які порушили 
соціалістичну законність. 

21 Прокуратура Стрілківського району 

ф. Р-2015 оп.1-2; 1944-1955 роки 

37 Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР, накази і 
розпорядження генерального прокурора СРСР і 

СРСР штатні розписи та ін. 
22 Прокуратура Старосамбірського 

району м. Старий Самбір 

ф. Р-2020 оп.1-2; 1944-1955 роки 

35 Наглядові справи. Накази вказівки Дрогобицької 
обласної прокуратури, прокурорів СРСР і УРСР. 

Акти перевірки Прокуратури. 
23 Прокуратура Сколівського району, м. 

Сколе, Дрогобицької 
області.З1944р.Львівської області. 
ф. Р-2039 оп.1-2; 1944-1955 роки 

40 Накази Прокуратура Дрогобицької області. Плани 
роботи. Аналізи роботи органів прокуратури області. 

Статистичні звіти. 
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24 Військова прокуратура Львівської 
залізної дороги, м. Підволочиськ 
Тернопільської області  
З 1953-1960 роки – Транспортна 
прокуратура Львівської залізної 
дороги , м.Львів 

ф. Р-2062 оп.1; 1944-1960 роки 

2073 Накази Генерального Прокурора СССР, директиви та 
інструктивні листи прокурорам районів, журнали 

обліку, справи по звинуваченню осіб в спробі 
викрадення державного майна, хабарництві, 

халатності та ін. Нагляд за скаргами осіб, 
звинувачених в хуліганстві, вбивстві, присвоєнні 

державних грошей  та ін. 
25 Районні прокуратури Дрогобицької 

області. Об”єднанний фонд 

ф. Р-2979 оп.1-7; 1939-1959 роки 

 

 

136 Прокуратури: Журавнівського, Крукеницького, 
Нижанківського, Рудківського, Підбужського, 
Судово-Вишнянського та Хирівського району. 

Наглядові провадження, доповідні записки, штатні 
розписи, листування, статистичні звіти. 

Міліція 

26 Перемишлянський район. відділ 
робітничо-селянської міліції по 
Львівській області , м. Перемишляни 

ф. Р-301 оп.1; 1940 рік 

2 Санкції на арешт 

Народний Комісаріат Юстиції 
27 Дрогобицьке обласне управління 

Народного комісаріату юстиції УРСР 
м.Дрогобич 

ф. Р-1371 оп.1; 1944-1956  роки 

119 Накази. Протоколи нарад. Штатні розписи. Звіти. 

28 Управління народного комісаріату 
юстиції УРСР по Львівській області м. 
Львів 

ф. Р-1453 оп.1; 1944-1946  роки 

68 Відділ Кадрів. Бухгалтерія. Загальний відділ. 

Народні Комісаріати Державної Безпеки УРСР 

29 Управління Народного Комісаріату 
Державної Безпеки УРСР по 
Львівській області, м.Львів 

ф. Р-3183 оп.1; 1941-1949 роки 

37815 Фільтраційні справи на осіб, вивезених під час війни 
в Німеччину(1946-1947 роки) 
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30 Управління Народного Комісаріату 
Державної Безпеки УРСР по 
Дрогобицькій області, м. Дрогобич 

ф. Р-3184 оп.1; 1941-1949 роки 

21423 Фільтраційні справи на осіб, вивезених під час війни 
в Німеччину(1946-1947 роки) 

Адвокатура 

31 Організаційне бюро Дрогобицької 
обласної колегії адвокатів Народного 
Комісаріату юстиції УРСР м.Дрогобич 

З 1946-1959 роки – Президіям 
Дрогобицької обласної колегії 
адвокатів Міністерства юстиції УРСР 
м.Дрогобич 

ф. Р-1291 оп.1; 1944-1959 роки 

60 Протоколи засідань оргбюро і президії колегії, 
спільних зборів адвокатів. Плани роботи та 

статистичні звіти колегії та юридичних консультацій. 
Штатні розписи. Фінансові плани. Бухгалтерські 

звіти. 

   Разом 31(тридцять один) фонд, 86142 ( вісімдесят шість тисяч сто сорок дві)  одиниці зберігання  
 

Документів, що мають грифи обмеженого доступу,  немає. 

 

 

 


