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  Список фондів дорадянського періоду – 202 арк. 

  Список фондів радянського періоду – 607 арк. 

  Перелік фондів періоду Незалежності України. 

  Описи фондів, колишнього партійного архіву – 166 оп. за 

1939-1984 рр. 

ОЦИФРОВАНІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ АРХІВУ: 

«Анотований реєстр описів. 

Державний архів Львівської 
області. Фонди періоду окупації 
України нацистською Німеччиною 

(1941-1944 роки)» 

«Голгофа українського 
народу. До 75-річниці 
Голодомору в Україні,  

1932-1933 роки)» 

Путівник по фондах 

Львівської та Дрогобицької 
обласних, міських, 
районних організацій 

Комуністичної партії 
України  
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Друковані видання: 
 Часопис «Спортові вісті», 1931 рік – 141 сканованих аркушів. 

 Часопис « Спортові вісті», 1933 рік – 86 сканованих аркушів. 

 Журнал для української дітвори «Малі друзі», 1937-1944 рр.  

 

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ 

      Журнал «Малі друзі» буде цікавий не тільки для дітей та їхніх батьків, але й для 
вихователів у дитячих садках та вчителів початкових класів.  
     Ознайомитися із часописом можна на сайті Державного архіву Львівської області у 
рубриці «Електронний архів» → «Видання» → «Друковані видання для дітей» 
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ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ 

    Список ліквідованих установ, 
підприємств та організацій 

Львівської області, документи з 

кадрових питань яких передані на 

зберігання до архівних відділів 

РДА, міських рад, та трудових 

архівів області.  

 «Архіви репресивних 
органів комуністичного 

тоталітарного  
режиму 1939-1941,  

1944-1991 роки»  

Перелік фондів  
КУ ЛМР "Трудовий Архів" 
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 Співпраця 
ДАЛО 

Назва проекту,  
договору 

Результати 
виконання 

Очікувані 
результати 

1 З Державним 
архівом у  

м. Перемишль 
(Республіка Польща) 

Проект із 
оцифровування  

архівних документів 
з історії Польщі та 

України 

Виготовлено 
31145 скан-

копій 
документів та 

425 од.зб 

Популяризація 
документів, 

участь у наукових 
конференціях, 

семінарах 

2 Міжвідомчий 
інформаційний 

проект 

«Електронний архів 
Михайла  

Грушевського»  
(Договір 02.01.2018 

р. Проект  
«М. Грушевський») 

 

Проект із 
оцифровування 
документів про 

життя і діяльність 
визначного 

українського 
вченого, 

громадського, 
політичного і  

Державного діяча 
М.С. Грушевського 

У 2020 році 
виготовлено 

166 скан-

копій 
окремих 

аркушів 4 

од.зб справ 
фонду Ф-26 

«Університет 

Яна 
Казимира». 

Популяризація 
масиву архівних 

джерел про життя 
і діяльність 
визначного 

українського 
вченого, 

громадського, 
політичного і 

державного діяча 

М.С. 
Грушевського. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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 Співпраця 
ДАЛО 

Назва проекту,  
договору 

Результати 
виконання 

Очікувані 
результати 

3 Науко-

дослідницький 
проект «Альма матер 

Леополіенсіс. 
Діяльність 
Львівської 

гуманістики 1661-

1946р.» 

Проект із 
оцифровування 
особових справ 
професорсько-

викладацького 
складу та службовців 

Львівського 
королівського 

університету ім. 
Франца І (1817-1918 

рр), з 1919 по 1939 
рр. ім. Яна Казимира, 
які є на збереженні у 
Державному архіві 
Львівської області 

(Ф-26, оп.5) 

Виготовлено 
34236 

сканованих 
копій 772 

од.зб.  

Отримання 
страхових копій 
для резервного 
фонду архіву та 

фонду 
використання 

документів 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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      У 2017 році розпочато науково-технічне опрацювання фонду 2 

«Міське управління в королівському столичному місті 
Львові». Останній раз фонд впорядковувався у 1978 році.  
         

62674 

24139 

1202 

384 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Заходи контролю за фізичним 

 станом документів 

скановано - 384 справи 

реставровано - 603 справи 

оформлено - 1202 справи 

виготовлено - 24139 скан-копій документів 

просистематизовано та пронумеровано-62674 арк. 
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ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ ГРОМАДЯН 

Кількість запитів - 7057 

Виконано -9272 

Соціально-правового -7252 

Дзвінків від громадян -7620 

Електронною поштою -3112 

Взято на розгляд е-поштою -2707 

Непрофільні звернення -703 

7252 

9272 

7057 

7620 

Кількість запитів, що надійшла до архіву 7057 
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ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКОВОГО ЗАЛУ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ 
РОБІТ 



1.   Генеральний консул Республіки Польща у Львові – Еліза Дзвонкевіч  

та аташе Генерального консула Республіки Польща у Львові – Томаш Коваль; 

2. Гелена Сойка – професор - полоніст Вроцлавського університету 

(Республіка Польща). 

3. Директор Інституту національної пам’яті Республіки Польщі – Мажена 

Крук, науковий співробітник Інституту національної пам’яті Республіки 

Польщі – Дорота Левша. 

4. Лясек Давід, віце-голова «Об’єднання Єврорегіон Карпати – Польща» - 

реалізація проектів транскордонного співробітництва, м. Жешів (Республіка 

Польща), 

5. Мрочко Януш – колишній директор «Агенції Регіонального розвитку 

Прикарпатського воєводства», експерт ТВО УППС «Лексія Консалт» 

(Республіка Польща). 
 

        В період з січня по 13 березня 2020 року у читальному залі ДАЛО 

працювало 10 іноземних дослідників. 
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www.archivelviv.gov.ua       

archive_lviv@arch.gov.ua 

www.facebook.com/StateArchiveofLvivOblast/ 

Державний архів  
Львівської області 

mailto:archive_lviv@arch.gov.ua
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