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ПЕРЕДМОВА
Архів створений у березні 1940 р. як Рівненський обласний історич-

ний архів, з 1941 р. – Державний архів Рівненської області, з 1958 р. – 
Рівненський обласний державний архів, з 1980 р. – Державний архів 
Рівненської області.

Рівненський обласний історичний архів розпочав свою діяльність на 
початку 1940 р., незабаром після створення Рівненської області на терито-
рії колишніх Дубенського, Здолбунівського, Костопільського, Рівненського 
та Сарненського повітів. Обласним центром стало колишнє повітове місто 
Рівне. Підпорядковувався архівному відділу НКВС УРСР.

Архів комплектувався поступово. На зберігання приймалися, в пер-
шу чергу, документи ліквідованих місцевих установ, підприємств, това-
риств, спілок, учбових і медичних закладів, які існували на Рівненщині 
за часів Польської держави. Уже в 1940 р. в архіві було сконцентровано 
74 700 одиниць зберігання 16 фондів за 1921–1939 рр. та 55 400 кг неро-
зібраних документів.

Рівненський обласний історичний архів знаходився спочатку на 
вул. Ленінській, 22-а, потім у кам’яному двоповерховому будинку по 
вул. Сталіна, 39 (приміщення колишнього польського казначейства) 
і займав 8 кімнат. Корисна площа будівлі складала всього 298 кв.м. та 
1 400 метрів стелажного обладнання і не забезпечувала нормального 
розміщення наявних документальних матеріалів архіву. Тому багато цих 
матеріалів (до 7 автомашин) зберігалися в штабелях у підвальному при-
міщенні й гаражі, що знаходився неподалік архіву.

Одночасно були взяті на облік 8 125 одиниць зберігання та 112 тонн 
нерозібраних справ і розсипу, що зберігалися при діючих установах за 
період 1919–1939 рр. та через відсутність площ не були перевезені в об-
ласний архів. У 1940 р. архівні документи зберігалися ще у 24 точках 
м. Рівного, в основному в сирих підвалах, і в більшій своїй частині – у 
розсипу. В самому архіві основна робота проводилася з документами 
спецчастини, опрацьовувалися також матеріали паспортного столу ко-
лишнього повітового староства та бібліотеки, яка комплектувалася кни-
гами ліквідованих польських установ. 

У зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни обласний історич-
ний архів припинив свою діяльність і знову розпочав роботу 5 лютого 
1944 р., відразу після звільнення обласного центру від окупантів.
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Після визволення міста, з причини відсутності довідкового апарату, 
було неможливо визначити кількість матеріалів, що залишилися після 
окупації. Але зі свідчень колишнього працівника архіву Малицького П. В., 
німецька влада не вивозила з архіву жодних матеріалів, а навпаки, зво-
зила в його приміщення документи з відомчих архівів. Про це свідчить 
той факт, що восени 1944 р. архівістами було опрацьовано 108 тис. справ 
фондів окружного суду і прокуратури, що складало 1/8 від загального 
обсягу, а до війни в архіві зберігалося лише 150 тис. справ. Проте біль-
ша частина звезених матеріалів (120 куб. м.) лежали навалом в гаражі та 
підвалі архіву і для користування були непридатні.

Серед документів, що після визволення міста потрапили до примі-
щення обласного архіву, також були фонди Наркомзему УРСР, викон-
кому Воронезької обласної Ради депутатів трудящих, Шепетівського 
міськвиконкому, УНКВС по Воронезькій області, Тверського міськви-
конкому, Волинського облфінвідділу, прокурора Київського окружного 
суду, Волинського воєводського управління, Житомирського комерцій-
ного училища та інші. Більше 11 тонн документів, які не стосувалися 
території Рівненської області, було переправлено за приналежністю від-
повідним державним і партійним архівам тільки в 1944 р..

У звіті про роботу архіву за 1944 рік зазначалося, що в його примі-
щеннях знаходиться приблизно 1 млн. справ (в іншому звіті говориться, 
що на 1 січня 1945 р. в обласному архіві зосереджено 40 фондів, у яких 
нараховувалося 688 829 од. зб. та 23 368 кг розсипу), серед них – 300 
тис. справ міського суду, 350 тис. справ окружного суду, 100 тис. справ 
прокуратури.

В обласному архіві у перші післявоєнні роки велика кількість до-
кументів була розібрана по фондах та піддана експертизі цінності. 
Документальні матеріали, які не мали практичної, наукової або історич-
ної цінності, були виділені в макулатуру. Так, тільки в 1944 р. в маку-
латуру було виділено 45 тис. справ, а в 1945 р. – 53 тис. справ. Всього 
в 1944–1948 рр. у результаті проведеної експертизи до знищення було 
виділено 218 401 од. зб. і 11 517 кг розпису.

На 1 січня 1949 р. в облдержархіві налічувалося 267 фондів на 250 531 
справу, 8 220 книг та журналів, 250 комплектів газет та 9 341 кг розсипу 
(біля 80% документів польською мовою).Тоді ж почалося виявлення до-
кументальних матеріалів для потреб відбудови народного господарства. 
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Неоформленість архівних матеріалів і постійна нестача кадрів (в 
1944 р. в архіві працювало всього 2 старших наукових співробітники) 
не давали можливості повністю використовувати наявні фонди, але вже 
в 1944 р. зацікавленим установам почали видавати необхідні матеріали. 
У червні 1944 р. були виявлені та передані обласному бюро технічної 
інвентаризації 3 427 планів будинків. Відповідним зацікавленим уста-
новам були передані для використання матеріали про родовища корис-
них копалин, проекти шляхів, залізниць тощо. Багатьом громадянам, на 
основі архівних документів було підтверджено права на майно, видано 
довідки про трудовий стаж, освіту. Документи фонду “Рейхскомісаріат 
“Україна”, інших фондів окупаційних установ були використані як дока-
зи на Нюрнберзькому процесі, в т.ч. на процесі Ганса Глобке.

Штат архіву на 1 жовтня 1945 р. складався з 9 чоловік, включаючи 
технічних працівників. У 1946 р. в архіві працювали 11 працівників за-
мість 25-ти, передбачених штатним розписом. 

На 1 січня 1946 в архіві зберігалося 348 797 справ та 50 тис. кг не- 
розібраних матеріалів.

Обласний державний архів на той час був науково-дослідною уста-
новою і підпорядковувався Архівному відділу УНКВС в Рівненській об-
ласті (з 1946 р. УМВС) і здійснював:

облік і зберігання документів, що належали до його складу;
науково-технічну обробку документів архіву;
використання документів шляхом підготовки збірників, моногра-

фій, статей;
видачу документів для роботи в читальній залі;
видачу довідок соціально-правового характеру;
популяризацію документів шляхом організації виставок, лекцій, до-

повідей.
У складі обласного державного архіву працювали такі відділи:
відділ дорадянських фондів;
відділ фондів Жовтневої революції та соцбудівництва;
відділ секретних фондів;
відділ науково-довідкової літератури.
В 1947 р. всі документи, що зберігалися в гаражі архіву, були розі-

брані й розміщені на стелажах в архівосховищах.
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В 1948 р. на зберігання до архіву було прийнято 26 фондів об’ємом 
у 5 630 од. зб. та 894 кг розсипу. В інші архіви передано 10 фондів на 376 
справ, 1 199 екземплярів газет та 179 журналів.

На початку 50-х років обласний архів завершив упорядкування 
наявних документальних матеріалів і продовжував комплектуватися. 
Приймалися фонди ліквідованих радянських установ, організацій та за-
кладів. В 1956–1959 рр. Рівненський облархів поповнився документаль-
ними матеріалами колишніх повітових установ Російської імперії, які 
були повернуті з Польщі – всього 34 фонди обсягом 5 822 справи. Ці 
документи до 1962 р. були впорядковані та описані. 

Проводилася робота з використання документів. З 1952 по 1962 
роки в читальному залі архіву (розпочав свою роботу в 1947 р.) працю-
вали 150 дослідників, які в своїй роботі використовували документи з 
історико-революційної та економічної тематики. За 5 років, починаючи 
з 1957 р., працівниками архіву були підготовлені й опубліковані біля 40 
статей, в яких висвітлювалися: підготовка і проведення реформи 1861 р., 
польського повстання 1861 р., розповсюдження творів Т. Г. Шевченка в 
1919–1939 рр., хід виборчої кампанії в Польщі, історія народної освіти, 
медичного обслуговування, культурне будівництво.

З 1960 р. розпочалося комплектування архіву фотодокументами, 
розгорнулася каталогізація документів. До кінця 60–х років були ство-
рені систематичний (налічував 48 000 карток), Ленінський, хронологіч-
ний та іменний каталоги. Створена картотека в 10 000 карток з історії 
міст і сіл Рівненської області, предметно-тематичний покажчик до фон-
ду магістрату м. Рівне, предметно-географічний покажчик до кількох 
описів Рівненського окружного суду, географічний покажчик до описів 
Острозької межевої комісії. Розпочалася поодинична каталогізація. За 
1965–1967 рр. поодинично були закаталогізовані понад 11 тис. справ 
промислового реферату Рівненського повітового староства. Тоді ж було 
розпочато і поодиничну каталогізацію фонду Рівненського облвиконко-
му. Все це значно поліпшило стан довідкового апарату архіву.

У 60-х рр. архів прийняв на зберігання документальні фонди вико-
навчого комітету Рівненської обласної Ради депутатів трудящих і біль-
шості його відділів за 1944–1962 роки. 

В 1962 р., згідно з постановою Ради Міністрів УРСР, розпочала-
ся робота з написання енциклопедичного видання 26-томної “Історії 
міст і сіл УРСР”. П’ятьом архівним працівникам – Тищенку К. І., 
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Гарматюку М. О., Сумарєвій З. Ф., Сербіній Г. В., Тищенко В. О. було 
доручено виявлення документів і написання окремих нарисів.

В 1965 р. в архіві знаходилися 155 594 справи польською мовою, 
58 325 – німецькою, 3 230 книг і журналів польською мовою, 1 596 книг 
німецькою. Наприкінці 1960-х років резервом для комплектування ар-
хіву були 15 районних, один міський та 1 180 відомчих архівів. В 1965–
1967 рр. облархівом були прийняті на зберігання документальні матеріа-
ли 98 провідних установ області обсягом в 22 437 одиниць зберігання по 
1964–1965 рр. включно.

У травні 1965 р. наказом по Рівненському обласному державному 
архіву, в якому йшлося, що виходячи із “завдань, що вирішуються ко-
лективом облдержархіву з всебічного використання документальних 
матеріалів, покращення умов їх зберігання та удосконалення науково-
довідкового апарату, виходячи з рекомендацій кваліфікаційної комісії 
архівного відділу, та враховуючи необхідність більш чіткого розподілу 
обов’язків між працівниками архіву”, були ліквідовані відділи загальних 
фондів, науково-довідкового апарату та літератури, секретних фондів і 
створено дві групи: група використання документальних матеріалів у 
складі 6 чоловік і група комплектування, зберігання та обліку докумен-
тальних матеріалів також у складі 6 чоловік. 

На 1 січня 1966 р. обласний архів мав приміщення у 1561 кв. м., в 
якому було зосереджено 233 тис. од. зб., в тому числі 87 тис. од. зб. доку-
ментів радянського періоду. Додатково було виділене сховище в 40 кв. м. 
по вул. Шопена. Проте ще багато документів, які за “Положенням про 
Державний архівний фонд Союзу РСР” (1958 р.) повинні були зберігати-
ся в обласному архіві, через відсутність сховищ перебували у відомчих 
архівах та в районних державних архівах і, як зазначалося в звітах архіву, 
на той час в установі “повноцінної джерельної бази з історії розвитку 
народного господарства, науки, культури в області за післявоєнний пе-
ріод не створено”.

На той час в архіві не було можливості проводити в необхідному об-
сязі ремонтно-профілактичні, палітурні роботи, не було мікрофотолабо-
раторії, дезинфекційної камери. Про обсяг вищезазначеної роботи свід-
чать такі дані: в 1965 р. було відремонтовано всього 554 аркуші, підшито 
82 довідкові справи, в 1966 р. відремонтовано і підшито 1 506 аркушів.

В ці роки серед робіт із використання документів значне місце за-
ймала підготовка збірників документів. У різних архівах країни було 
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виявлено чимало важливих за змістом документів, що стосувалися те-
риторії Рівненщини. Використання документів йшло також шляхом 
тематичного виявлення і виконання тематичних запитів за завданнями 
Архівного управління, місцевих партійних і радянських органів, на про-
хання редакцій газет, шкіл тощо. З 1965 по 1967 рр. було проведено 167 
таких виявлень: про підпілля й антифашистський рух на Рівненщині у 
роки німецької окупації, поширення праць Леніна і вшанування його 
пам’яті на Рівненщині у 1921–1939 рр., відбудову та розвиток народного 
господарства області у 1945–1953 рр., розвиток меліорації та ін. 

З причини відсутності спеціально обладнаного приміщення для чи-
тальної зали, в архіві працювала порівняно невелика кількість дослід-
ників: у 1965 р. було зроблено 134 відвідування, у 1966 р. – 166. Заочна 
конференція дослідників, проведена в 1966 р., показала, що дослідни-
ки цілком задоволені уважним ставленням до них з боку архівістів, але 
висловлювали побажання обладнати хоч невеличку окрему кімнату для 
роботи з документами. Не маючи також спеціального приміщення для 
розміщення виставок, архів все ж таки активно експонував свої матері-
али, в тому числі в приміщенні будинку політосвіти обкому КПУ, облас-
ному лекторії, в приміщенні обласної організації товариства „Знання”, 
агітпунктах. Практикувалися випуски спеціальних тематичних плакатів, 
присвячених учасникам історичних подій на Рівненщині, історії розви-
тку архівної справи тощо, які видавалися тисячними накладами. Також 
щорічно в архіві проводилися уроки-бесіди з учнями шкіл і студентами 
м. Рівне. Цікавою формою пропаганди архівних документів була орга-
нізація держархівом області в 1967 р. пересувного вагона – виставки 
архівних документів, яку змогла відвідати велика кількість людей у від-
далених від обласного центру населених пунктах.

Усіма працівниками архіву була проведена значна робота з підготов-
ки Путівника по фондах архіву. Особливо багато праці доклав старший 
науковий співробітник Захарій Олександрович Сендик – людина висо-
кого професіоналізму та працьовитості, який за час роботи в архіві під-
готував безліч цікавих публікацій, опрацював для цього сотні фондів.

В ті роки робота по використанню документів була спрямована на 
підготовку і проведення таких знаменних дат, як 60-річчя Жовтневої ре-
волюції, 320-річчя возз’єднання України з Росією, 40-річчя приєднання 
Західної України до УРСР, 700-річчя м. Рівного та ін.
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У 1968 р. розпочалося будівництво архіву на вул. Московській. 
Будівництво йшло надзвичайно повільно і було закінчено у першому 
кварталі 1972 р.. Акт здачі в експлуатацію приміщення був підписаний, 
але не були закінчені роботи зі встановлення стелажного обладнання. І 
оскільки кошти вже не виділялися, стелажі були встановлені силами са-
мих архівістів, які працювали після роботи та у вихідні дні. Кондиціонер 
запустили за допомогою інженерної служби з обслуговування кондиціо-
нерів льнокомбінату. А систему хімпожежогасіння зробили тільки через 
два роки. В новому приміщенні також не було передбачено спеціального 
сховища для секретних та фільмофондів.

Як згадує директор архіву Г. В. Сербіна, до переїзду готувались за-
здалегідь. Закупили мішки, картонні коробки з-під цигарок і посуду і 
в них укладали архівні справи. За рекомендацією Головархіву України 
було розроблено схему розміщення фондів у п’яти сховищах за галузе-
вою ознакою і ступенем категорійності фондів.

Увесь архівний фонд, довідковий апарат до нього перевезли своєю 
машиною силами усього колективу за 2 тижні, без жодних втрат завдяки 
чіткій, продуманій організації роботи. При переміщенні архіву відзна-
чилися старша групи забезпечення зберігання і обліку Андросова З. А., 
старша групи використання Бобрик О. Ф., старший охоронець фондів 
Борисенко В. П., охоронець фондів Шафранська Г. Д., завідуюча столом 
довідок Гальченко Т. Т., методист Годлевська Т. С., завгосп Міщенко В., 
старший технік Іванчук С. П., сторожі Довгалець П. Т., Колесник А. О. 
та інші.

Але коли фонди розмістили в сховищі, то їхній вигляд був жалю-
гідний. Усі вони зберігалися у зв’язках, не забезпечувалася культура 
зберігання. На прохання архіву, технічний відділ Головархіву виділив 
дротошвейну машину, картонорубку, паперорізальну машину, обтискні 
преси, 2 тонни картону, дріт для прошивки картону, і архів приступив 
до шиття коробок. Цю роботу під час чергувань, в основному у вечірні 
години, здійснювали сторожі. За два роки усі фонди були закартоновані 
й Головархів позитивно відзначив роботу держархіву у цьому напрямку.

Нове приміщення обласного архіву площею архівосховищ 2 575 кв. м 
було розраховане на 1 млн. 200 тис. справ. В новому приміщенні були 
створені й почали роботу лабораторії з мікрофільмування, реставрації 
та оправи документів. З уведенням в експлуатацію нового приміщення 
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Головархів України виділив 10 одиниць кадрового складу, в тому числі 
інженера та методиста.

Розпочалася активна робота з комплектування. Так, у 1974–1975 рр. 
на зберігання вже було прийнято біля 90 000 од. зб. (у 1971–1973 рр. –
всього 2 172 од. зб.). До кінця 1970-х років був створений страховий 
фонд особливо цінних документів.

Протягом 1976–1979 рр. співробітниками держархіву було опублі-
ковано в періодичній пресі 67 статей, інформацій та повідомлень, прове-
дено 10 радіопередач, 43 зустрічі з учнями шкіл, студентами, учасника-
ми партизанського руху на Рівненщині в приміщенні архіву, прочитано 
33 лекції в школах, інститутах, ПТУ. 774 ксерокопії документів з фондів 
архіву були надіслані для поповнення експозицій Рівненського краєзнав-
чого музею, Тернопільського музею атеїзму, Волинського музею УВС.

В ці роки архів поповнився документами особових фондів – було 
прийнято фонди 34 письменників, журналістів, краєзнавців, колишніх 
партизан тощо.

Значно покращився професійний рівень працюючих, які підвищували 
свою кваліфікацію у центральних майстернях при Головархіві, на курсах 
у Московському історико-архівному інституті. У 70-80-х рр. Московський 
історико-архівний інститут закінчили 5 працівників архіву.

Станом на 1 січня 1981 р. в архіві зберігалося 500 тис. справ, всі вони 
були закартоновані. На особливо цінні документи в роки 11 п’ятирічки 
створено страховий фонд на 486 776 кадрів. Лабораторією архіву пла-
номірно здійснювався комплекс робіт з ремонту, реставрації та оправи 
документів.  Належна увага приділялася питанням обліку документів, як 
одному з найважливіших заходів забезпечення збереженості документів 
і контролю за їх наявністю. Для пошуку архівних документів, з метою 
ефективного використання закладеної в них інформації проводилася ро-
бота над створенням і вудосконаленням науково-довідкового апарату. 

З 1 грудня 1988 р. припинив свою діяльність архівний відділ 
Рівненського облвиконкому; з цього часу держархів області здійснює 
управління архівною справою на території області та являється регіо-
нальним науково-методичним центром з питань архівної справи.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради України від 27 серп-
ня 1991 р. “Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування 
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України”, у ве-
ресні 1991 р. на баланс держархіву області передано приміщення (корпус 
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№ 2 по вул. Кавказькій, 8), архівосховища на 600 тис. справ, обладнання 
та документи колишнього обкому Компартії України, а з 1992 р. розпо-
чалося комплектування документами колишнього КДБ від Управління 
Служби безпеки України по Рівненській області.

Після створення протягом 1995 р. районних державних адміністра-
цій на території області почали функціонувати архівні відділи районних 
державних адміністрацій, що базувалися на районних архівах.

В 1998 р. збудовано шатровий дах у корпусі № 1 по вул. Степана 
Бандери (колишня вул. Московська, 26-а). В 2002 р. з метою покращення 
умов зберігання фондів дорадянського періоду, понад 170 тис. справ з 
корпусу № 1 перевезено у корпус № 2. У 2003–2010 рр. були проведені 
поточні ремонти усіх внутрішніх приміщень обох корпусів і зовнішній 
ремонт корпусу № 1.

На даний час архів має таку структуру: 
Апарат управління;
Відділ фінансового та кадрового забезпечення;
Організаційно-аналітичний відділ;
Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства;
Відділ обліку та довідкового апарату;
Відділ використання інформації документів;
Відділ забезпечення збереженості документів;
Госпрозрахунковий відділ;
Технічний відділ.
Сьогодні працівники архіву здійснюють увесь комплекс робіт з до-

кументами, який включає в себе організаційно-методичне керівництво 
архівними відділами райдержадміністрацій, архівними підрозділами 
і діловодними службами підприємств, установ і організацій, включен-
ня до складу НАФ або виключення документів з нього, незалежно від 
місця зберігання і форм власності на них. Проводиться дуже важлива 
робота з прийому на державне зберігання і забезпечення збереженості 
Національного архівного фонду в сховищах архіву, створення інформа-
ційно-пошукових систем до документів, державного обліку документів. 
У реставраційній лабораторії архіву проводиться кропітка робота з рес-
таврації та оправи документів. Госпрозрахунковий відділ, на замовлення 
установ і організацій, проводить науково-технічну обробку документів, 
що ними створюються.
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Працівники відділу інформації та використання документів шляхом 
ініціативного інформування, проведення виставок документів, лекцій, 
екскурсій, через засоби масової інформації знайомлять громадськість 
міста й області зі складом і змістом документів. Тут завжди можна отри-
мати консультацію про місця зберігання необхідних документів, від-
повідь на тематичні, генеалогічні та соціально-правові запити, копії 
архівних документів. У читальних залах архіву працюють користувачі 
інформацією, серед яких представники влади, установ і підприємств, на-
уковці, краєзнавці, студенти тощо.

Всього на 01.01.2011 р. в архіві зберігаються документи 4 087 
фондів загальною кількістю 1 079 056 од. зб. на паперовій основі 
(Х�І ст. – 2010 р.); кінодокументів – 7 од. зб. (1944–1978 рр.); фоно-�І ст. – 2010 р.); кінодокументів – 7 од. зб. (1944–1978 рр.); фоно-І ст. – 2010 р.); кінодокументів – 7 од. зб. (1944–1978 рр.); фоно-
документів – 140 од. зб. (1967–2010 рр.); фотодокументів – 14 312 од. зб. 
(1917–2006 рр.).

Найбільш ранні документи, наявні у фондах архіву – це купчі гра-
моти Х�І ст. на пергаменті, які зберігаються у фонді Дубенського по-
вітового суду, та дві рукописні книги – “Служебник” і “Псалтир” цього 
ж періоду.

Значне місце у фондах архіву займають документи часів перебу-
вання краю у складі Російської імперії (1796–1919 рр.). Насамперед, це 
документи органів місцевого самоврядування: городового магістрату 
м. Дубно, волосних правлінь, міських управ і управлінь, документи по-
вітових і мирових судів, поліційних управлінь, землевпорядкувальних 
комісій, навчальних закладів, де містяться дані про соціально-економіч-
не становище населення краю, розвиток ремесел, торгівлі. У цих фон-
дах знаходяться справи про звільнення селян від кріпосної залежнос-
ті, їх відмову приймати Уставну грамоту, сплачувати викупні платежі, 
про участь у політичних рухах, зокрема у польському повстанні 1863 р., 
ревізькі реєстри населених пунктів Рівненського і Корецького повітів, 
плани землевпорядних робіт, відомості волосних правлінь про кількість 
земель, які знаходилися у користуванні селян, документи про виселен-
ня селян на хутори, клопотання малоземельних селянських общин про 
надання їм грошової позики Селянським поземельним банком. У фон-
ді Рівненського повітового суду знаходиться Службовий атестат за 1841 
рік Ігнатія Хомича Ціолковського – діда російського вченого в галузі 
аеродинаміки і ракетної техніки К. Е. Ціолковського. В Колекції культо-
вих установ міститься дозвіл Київського віце-губернатора за 1846 рік на 
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шлюб Галактіона Короленка з Евеліною Скуревич – батьків російського 
письменника В. Г. Короленка. У фонді Рівненської гімназії знаходяться 
відомості про вчителювання у гімназії М. І. Костомарова та П. Куліша і 
навчання в Рівненській реальній гімназії В. Г. Короленка.

Історію релігії та церковних установ характеризують фонди 
Волинської духовної консисторії, духовних правлінь, деканатів, церков 
та костьолів, в яких містяться відомості про церкви, їхнє майно, цер-
ковнослужителів, початкові школи, метричні записи, сповідні відомості. 
В особовому фонді Ф. Р. Штейнгеля – засновника і фундатора першо-
го краєзнавчого музею на Рівненщині в с. Городок Рівненського повіту, 
знаходяться документи, зібрані для музею. Серед них особливо цікаві 
виписки з гродських і земських книг, етнографічні матеріали про на-
родні обряди, ремесла, фотознімки замків, дерев’яних хат, церковного 
інвентаря Волинської губернії, описи костелів та інші.

Надзвичайно важкий і складний період в історії Рівненщини 1917–
1921 рр. представлений документами установ і організацій радянської 
влади. Хоча документи лише частково відображають історичний пере-
біг тих подій, проте й вони становлять інформативну значущість, а, від-
повідно, і науковий інтерес. Фондоутворювачами цього періоду є пові-
тові, волосні, міські революційні комітети, повітові виконавчі комітети 
та їх відділи. Документи цих установ дозволяють простежити процес 
становлення радянської влади на Рівненщині та здійснення контролю 
за політичним і соціально-економічним життям на підпорядкованих 
територіях. Фонди повітових та волосних військових комісаріатів пре-
зентовані документальними відомостями про здійснення мобілізації 
населення, боротьбу з дезертирством, проведення загального військо-
вого навчання, обліку військовозобов’язаного та працездатного насе-
лення, коней, транспортних засобів тощо. Джерельна база комендантів 
і гарнізонів міст Рівного, Острога, Костополя, Дубна дає можливість 
простежити життя цих територіальних та адміністративних одиниць: 
встановлення і дотримання комендантського режиму й режиму роботи 
установ та організацій, забезпечення порядку, постачання необхідни-
ми матеріалами, зброєю та продуктами службовців гарнізонів, комен-
датур, караульного батальйону. 

Фонди установ, підприємств і організацій періоду Польської дер-
жави (1921–1939 рр.) представлені документами повітових староств і 
відділів, міських, гмінних управлінь, поліційних установ Рівненського 
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окружного суду і прокуратури, земельних, фінансових управлінь, в яких 
детально відображено стан соціально-економічного розвитку та сус-
пільно-політичного життя Рівненщини цього періоду, містяться дані про 
важливі події та конкретних людей.

В документах повітових староств і їх відділів є статистичні дані про 
роботу промислових підприємств, кількість населення, шкіл, бібліотек, 
списки землевласників, книги реєстрації товариств, економічні характе-
ристики повітів, карти шляхів та інші.

У фондах начальників районів знаходяться рапорти поліції про сус-
пільно-політичний рух та економічне становище, списки церков і цер-
ковних земель, заяви установ і організацій на проведення зборів, вечорів. 
Певний інтерес являє собою карта-схема польсько-радянського кордону 
станом на 12.11.1920 р. (масштаб 1:25000).

Поліційні установи представлені фондами повітових управлінь по-
ліції, комісаріатів і постерунків державної поліції, що містять докумен-
ти про діяльність партій, звіти та рапорти про суспільно-політичне ста-
новище в містах, на територіях постерунків, підготовку до виборів до 
сейму і сенату, статистичні відомості про національний склад населення, 
кількість злочинів та інші.

Великими за обсягом є фонди Рівненського окружного суду, про-
куратури – це циркуляри міністерств, цивільні справи про спадщину, 
всиновлення, опіку, справи про реєстрацію промислових підприємств, 
іпотечні справи з реєстрації нерухомого майна, копії вироків у політич-
них справах, судово-слідчі справи на громадян, звинувачених у прина-
лежності до різних націоналістичних і молодіжних організацій, таких як 
УВО, ВУО, ОУН, Сельроб, Пласт та інші. 

Діяльність міських та повітових фінансових управлінь відображена 
в протоколах засідань фінансових управлінь і податкових комісій, у зві-
тах про стягнення податків і оплат.

Добре простежується проведення польської аграрної реформи 1920, 
1925 рр. у фондах повітових земельних управлінь. Земельні питання 
висвітлюються в документах повітових комісій по класифікації земель, 
комісії по проведенню викупу земельних ділянок та комітету по наді-
ленню землею солдатів Польської армії.

Окремі документи висвітлюють діяльність суспільно-політичних 
і громадських організацій: товариства “Просвіта”, “Союз українок”, 
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“Союзу стрільців”, “Волинського українського об’єднання”, клубу “Рідна 
хата”, польських, єврейських об’єднань тощо.

Документи Рівненського відділу еміграційного синдикату (1929–
1939 рр.) розкривають обставини, які змусили багатьох жителів 
Рівненщини емігрувати за океан: в Канаду, Аргентину, США. В доку-
ментах міститься багато фотографій цих людей.

Культурні та освітні установи й організації представлені фондами: 
Місцевого комітету Польського біографічного словника, що містить в 
собі протоколи засідань комітету, листування, списки осіб, відомості про 
яких планувалося включити у словник; шкільних інспекторатів, діяль-
ність яких знайшла своє відображення в звітах про роботу шкіл, прото-
колах засідань педагогічних рад, листуванні.

Цікавими є документи “Правління Волинського округу спілки вчи-
телів Польщі” – це протоколи з’їздів учителів, повітових конференцій, 
поточна інформація про організаційну й освітньо-виховну діяльність 
низових і повітових осередків спілки, списки членів, програми для 
практичного вивчення педагогіки, рецензії інспекторів на відвідані уро-
ки, листування з видавництвами, членами спілки про організацію збору 
етнографічних, фольклорних і геральдичних матеріалів Волині.

Цінність для вивчення краєзнавчої тематики становлять документи 
особового фонду Якуба Гофмана – історика, краєзнавця, депутата поль-
ського Сейму, голови правління Волинського округу Спілки вчителів 
Польщі, автора “Путівника по Волині”, “Бібліографії Волині”, редактора 
альманаху “Рочник Волинський”. В цьому фонді можна ознайомитися з 
біографією Я. Гофмана, щоденниками, стенографічними записами його 
виступів у Сеймі. Певний інтерес викликають програми з вивчення істо-
рії Польщі, польської мови, рукописи статей з історії політичних партій, 
звіти про проведення розкопок на Волині та інші.

Документи періоду встановлення радянської влади на Рівненщині 
(1939–1941 рр.) представлені фондами Тимчасового управління м. Рівне, 
виконавчих комітетів місцевих Рад. Вони розповідають про участь трудя-
щих області у виборах депутатів у Народні Збори Західної України, наці-
оналізацію промислових, торгових, комунальних підприємств; наділення 
селян землею; про керівництво радянськими та партійними органами еко-
номічним і культурним будівництвом в області; створення нових, переоб-
ладнання та розширення діючих підприємств; ліквідацію неписьменності.
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В архіві зберігаються й активно використовуються документи пе-
ріоду Другої світової війни та окупації фашистами Рівненщини (1941–
1944 рр.). Це, насамперед, документи Рівненської окружної управи, 
окружних гебітскомісаріатів, бургомістра м. Рівне, окремих міських, 
районних управ, бірж праці, промислових підприємств, суспільно-по-
літичних і громадських об’єднань (Окружне товариство “Просвіта”, 
“Українське видавництво газети “Волинь”, “Рівненське церковне управ-
ління” та інші). Документи розповідають про діяльність установ окупа-
ційної адміністрації, про їх функції, містять відомості про торгово-про-
мислові заклади, підприємства, школи, про кількість населення та його 
розподіл за віком і статтю, списки жителів, списки працівників різних 
установ, про вивезення громадян на примусові роботи до Німеччини, 
фільтраційно-слідчі справи, колекція листів громадян, вивезених на 
примусові роботи до Німеччини, написані до своїх рідних.

Досить цікавими є документи українського видавництва газети 
“Волинь”, в яких містяться списки й автобіографії службовців, схема ор-
ганізації видавництва і фотознімок службовців за 1942 рік, матеріали 
для друкування в газеті “Волинь”, заяви жителів на підписку і пересилку 
їм газети “Волинь”, журналів “Український хлібороб” і “Орленя”, лис-
тування з рейхскомісаріатом України про видання “Бібліотеки антикому-
ніста” й українських колядок та інші.

Документи Окружного товариства “Просвіта” розповідають про 
діяльність відновленого товариства “Просвіта” у Рівному і його філій. 
У фонді зберігаються списки працівників окружної “Просвіти”, листу-
вання з філіями з організаційних, культурно-освітніх питань, гебітско-
місаром з фінансових питань, про видачу дозволів на постановку п’єс, 
фінансові документи та інші.

У фонді “Рівненського церковного управління” містяться списки ду-
ховенства, парафій Рівненської області, справи, листування, накази, роз-
порядження про призначення і переміщення священиків, місячні звіти, 
протоколи зборів, листування з гебітскомісаріатом про збільшення тира-
жу видання церковної літератури тощо.

Серед унікальних документів цього періоду є “Колекція документів 
ОУН – УПА”, в якій знаходяться друковані видання постанов, конферен-
цій та з’їздів “Великих зборів ОУН”, оригінали наказів, звітів, оглядів 
окремих командирів підрозділів УПА (“Поліської Січі” Тараса Бульби- 



Передмова

19

Боровця, групи “Північ” Клима Савура), щоденники безпосередніх 
учасників тих подій.

Документи фонду підпільного обкому партії розповідають про пар-
тизанський рух на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни.

Документи Управління Служби безпеки України в Рівненській об-
ласті (фільтраційно-слідчі справи), Надзвичайних комісій по обліку 
збитків, заподіяних німцями, є безцінним джерелом для вивчення історії 
Другої світової війни.

Найширше в архіві представлені документи радянського періоду 
(1944–1991рр.). 

До них належать фонди місцевих органів державної влади, органів 
юстиції, суду, прокуратури, виборчих комісій з виборів до Верховних 
Рад СРСР та УРСР, місцевих рад народних депутатів, підприємств, уста-
нов та організацій. Документа інформація цієї групи найчастіше вико-
ристовується як дослідниками, так і працівниками архіву у процесі здій-
снення наукових розвідок і наведення довідок соціально-правового та 
тематичного характеру. Вагому інформаційну основу серед цієї групи 
складають фонди виконавчих комітетів обласної, районних, міських, се-
лищних рад.

Комплексні відомості про загальний економічний, та соціально-
культурний розвиток області містять документи Рівненської обласної 
ради народних депутатів. Тут представлені протоколи засідань, поста-
нови, розпорядження, рішення облвиконкому; документи про підготовку 
та проведення виборів; постанови, подання про нагородження орденами 
та медалями; документи про адміністративно-територіальні зміни тощо. 

Окремими описами у фонді представлені документи Уповноваженого 
Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР, що висвіт-
люють загальну політику радянської влади щодо релігійних організацій 
та представлені статистичними відомостями про кількість релігійних 
громад, служителів культу та віруючих окремих конфесій, постановами 
про закриття храмів і ліквідацію релігійних громад, проханнями вірую-
чих щодо діяльності парафій та використання культових споруд, веден-
ня серед населення антирелігійної пропаганди тощо.

Суттєво доповнюють загальну інформації про розвиток області за 
окремими напрямками документи фондів управлінь і установ обласної 
та районних ланок.
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Певну цікавість представляють документи фонду відділу переселен-
ня Рівненського облвиконкому, що організовував і контролював евакуацію 
польського населення з території області до Польщі та розселення укра-
їнського населення, що прибуло з Польщі на територію області, облік і 
збереження нерухомого майна громадян і його розподіл між прибулими. 

Вивчення кримінальних справ колишнього КДБ на реабілітованих 
осіб, засуджених за “антирадянську, антиконституційну” діяльність стане 
підґрунтям для переосмислення багатьох історичних подій і персоналій. 

Серед матеріалів архіву – фонди Рівненського льонокомбінату, 
Рівненського виробничого об’єднання “Газотрон”, Рівненської фабри-
ки нетканих матеріалів, Рівненського виробничого об’єднання “Азот”, 
Рівненського заводу високовольтної апаратури, Здолбунівського цемент-
но-шиферного комбінату й інші.

Документи установ народної освіти та навчальних закладів, науко-
вих і культурно-освітніх установ містяться у фондах обласного та рай-
міськвідділів народної освіти, Українського інституту інженерів водно-
го господарства, обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів, 
обласної наукової бібліотеки, облтелерадіокомітету, обласного будинку 
народної творчості, облфілармонії та ін. Діяльність профспілкових орга-
нізацій відображена у фондах облпрофради, обласних і районних комі-
тетів профспілок.

В Держархіві Рівненської області зберігається 28 фондів періоду 
незалежності. Серед них документи фонду Рівненської обласної дер-
жавної адміністрації, районних державних адміністрацій, Рівненської 
обласної комісії зі Всеукраїнського референдуму 2000 р., окружних ви-
борчих комісій з виборів народних депутатів України у 1998 р., 2002 р., 
2006 р., 2007 р., з виборів Президента України у 1999 р., 2004 р., 2010 р., 
з виборів депутатів обласної ради 2006 р., 2010 р. (постанови, прото-
коли засідань, протоколи про результати виборів, кошториси, штатні 
розписи, документи з особового складу). Цей період представлений 
також фондами Рівненського обласного відділення Українського націо-
нального фонду “Взаєморозуміння і примирення”, відділу у справах 
роздержавлення власності і демонополізації виробництва Рівненської 
облдержадміністрації. Також прийняті на зберігання документи підпри-
ємств, зокрема ліквідованих: дочірнього підприємства “Рівнехліб” ВАТ 
“Концерн Хлібпром”, Асоціації підприємств і організацій агропромис-
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лового комплексу Рівненської області “Рівнеагротех”, Рівненської філії 
дочірньої компанії “Газ України”.

У держархіві області зберігаються документи партійних органів – об-
ласного, районних і міських комітетів КПУ, первинних партійних органі-
зацій, політвідділів МТС, обласного та районних комітетів комсомолу.

В архіві зберігається і поповнюється колекція матеріалів учасників 
історичних подій на Рівненщині. Це спогади учасників Дубровицького 
збройного повстання 1918 р., колишніх членів КПЗУ, учасників парти-
занського руху, анкети рівненчан – учасників Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр., анкети про злодіяння гітлерівських загарбників на тери-
торії області.

В держархіві зберігаються також особові фонди учасників револю-
ційних подій, борців за встановлення Радянської влади, учасників пар-
тизанського руху на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни, по-
чесних людей праці, письменників, журналістів та ін.

В особових фондах В. І. Висневського – члена Здолбунівської 
соціал-демократичної організації з 1900 р., Р. Х. Рижука – депута-
та Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів, одного з 
організаторів профспілки автомобілістів Петрограду, І. В. Вальчуна – 
члена КПЗУ, учасника громадянської війни в Іспанії, Г. У. Гапончука – 
члена КПЗУ, депутата Народних зборів Західної України в 1939 р., 
Т. Ф. Новака – члена КПЗУ, керівника Рівненської обласної підпільної 
організації в 1941–1944 рр., Героя Радянського Союзу, містяться ціка-
ві спогади, матеріали про трудову і громадську діяльність, листування 
з соратниками по боротьбі, фотознімки; в фонді редактора підпільної 
газети “Червоний прапор” (1943–1944 рр.) Г. І. Бескоромного зберіга-
ються екземпляри цієї газети.

У фонди особового походження ввійшли документальні матеріали 
письменників, композиторів, артистів, серед яких фонд Л. П. Кравцова – 
автора книги “Підпоручик Жаданівський”, Петра Красюка – байкаря, чле-
на Союзу письменників УРСР, С. С. Дорошенка – літературознавця, ав-
тора книги “Лев Толстой – воїн і патріот”.

Науково-довідкова бібліотека створена одночасно з архівом, на по-
чатку 1940 р. комплектувалася літературою, що надходила зі східних 
областей України, а також літературою з бібліотек ліквідованих поль-
ських установ – Рівненського окружного суду, кураторіуму Волинського 
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шкільного округу, адвокатського кабінету в м. Рівне та інших. Значна 
частина бібліотечного фонду загинула в роки Великої Вітчизняної війни.

З 1944 р. комплектування бібліотеки архіву продовжується через 
книгарні, а також шляхом одержання контрольних примірників видань. 

На січень 2011 р. бібліотека нараховує понад 13 тисяч примірни-
ків книг і брошур, газет і журналів. Це, зокрема, законодавча, довідкова, 
краєзнавча, партійна література. 

Обмеженість, а подекуди і відсутність першоджерел законодавства 
Російської імперії компенсують “Свод законов Российской империи” 
(1842–1915 рр.), “Полное собрание законов” (1830–1860 рр.) та алфа-
вітні покажчики до них; “Положение о губернских и земских учрежде-
ниях”(1886–1912 рр.), Бібліотечний фонд царського періоду представле-
ний значною кількістю спеціалізованих й періодичних видань з питань 
сільського господарства, тваринництва, городництва, податків, військо-
вої справи, освіти, медицини, культури, літератури та релігії. 

Основу для здійснення краєзнавчих пошуків становлять місцеві 
видання. Серед них статути товариств взаємних кредитів та допові-
ді, постанови, журнали земських зборів. До них слід додати видання 
М. Тедоровича “Историко-статистическое описание церквей и приходов 
Волынской губернии. Дубновский, Острожский, Ровенский уезды” (Т. 2, 
1890), “Памятную книгу Волынской губернии” (1913), “Список насе-
лених пунктів Волинської губернії” (1911 р.), “Нарис історії Південно-
Західної Росії” (1846 р.). Серед дореволюційних періодичних видань – 
“Волинські єпархіальні відомості” (1873–1908 рр.), “Почаєвський листок” 
(1905–1915 рр.), “Киевская старина” (1896 р.), “Церковные ведомости” 
(1889–1917 рр.), “Народное образование” (1901–1917 рр.), “Церковно-
приходская школа” (1895–1906 рр.).

Вагомий комплекс у бібліотеці складають видання польського пе-
ріоду. Законодавча література представлена: “Вісником законів Речі 
Посполитої Польської” (1918–1939), “Законами і розпорядженнями” 
(1918–1939), “Волинським воєводським вісником” (1928–1938) та інши-
ми. Узагальнені відомості соціально-економічного розвитку краю мож-
на почерпнути зі статистичних щорічників і квартальних відомостей 
Головного статистичного управління Польщі.

Для дослідників-краєзнавців варті уваги роботи поляка за націо-
нальністю, дослідника Волинського краю Я. Гофмана: “Бібліографія 
Волині” (1935, 1937) та “Путівник по Волині” (1938). Значною кількіс-
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тю представлені статути товариств і організацій цього періоду. Широке 
представництво у бібліотеці архіву має преса цього періоду: “Газета 
судова Варшавська” (1888–1936), “Газета адміністрації і державної по-
ліції (1924–1935), “Волинський огляд” (1924–1932), “Ехо Рувенське” 
(1924–1930), “Єхо Волинське” (1932), “Волинське слово” (1921–1927), 

“Новий час” (1929–1939) тощо. На увагу також заслуговують часопи-
си української організації “Пласт”, проводу українських націоналістів, 
Української військової організації, дитячий журнал “Сонечко”. 

Період радянської доби у бібліотеці архіву традиційно представле-
ний виданнями класиків марксизму-ленінізму та корпусом законодав-
чих актів УРСР та СРСР. Тут зосереджено видання з історії, археології, 
атеїзму, філософії, літератури, архітектури, енциклопедичні словники, 
краєзнавча література тощо. Бібліотека зберігає колекцію періодичних 
видань зазначеного періоду.

Великий обсяг становлять бібліотечні надходження, що стосують-
ся роботи архівних установ. Це правила роботи архівних установ, про-
ведення експертизи цінності документів, документування роботи уста-
нов та організацій, путівники та довідники по фондах архівів України, 
Росії, Білорусії, Польщі. Їх доповнюють роботи українських архівістів: 
І. Матяш, Т. Клименко, В. Лозицького, Г. Боряка, П. Слободянюка тощо. 

Цікавою складовою частиною бібліотечного фонду архіву є істо-
рична іноземна література, що надійшла у 1997 р. від канадської діа-
спори з м. Торонто. Вона представлена історичними працями В. Гришка, 
М. Мандрика, З. Книша та іншими. Істориків та літературознавців мо-
жуть зацікавити видані за кордоном твори українських письменників: 
Б. Лепкого, О. Копача, Ю. Косача, М. Руденка, І. Багряного. Особливу 
цікавість серед дослідників за останні роки мають видання так званого 

“закритого фонду” бібліотеки, куди потрапила заборонена радянською 
владою література. З історії України це праці М. Грушевського, І. Франка, 
Д. Дорошенка, І. Крип’якевича, А. Кащенка. До такої ж, забороненої, лі-
тератури належали наявні у бібліотеці видання Організації українських 
націоналістів. Літературний доробок “закритого фонду” представлений 
творами Ю. Федьковича, М. Куліша, М. Хвильового, У. Самчука.

Серед періодичних видань цього фонду на окрему увагу заслуговує 
преса видавництва “Волинь”: газета “Волинь” (1941–1944) з детальною 
інформацією про життя Рівненщини за німецько-фашистської влади та 
щомісячний дитячий журнал “Орленя” (1941). Унікальною є представ-
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лена у бібліотеці колекція листівок, плакатів, ОУН-УПА та нацистської 
окупаційної влади. 

Результатом пожвавлення за часу незалежності дослідницької ді-
яльності науковців і працівників архівів та використання докумен-
тів архівних установ стали сучасні видання: “Книга Пам’яті України”, 
“Реабілітовані історією”, “Національна Книга пам’яті жертв голодо-
мору”, “Книга скорботи України”, “Енциклопедія Сучасної України”, 

“Літопис УПА” та інші. На бібліотечних поповненнях Державного архіву 
Рівненської області позначилася й активізація краєзнавчих досліджень. 
До бібліотеки надійшли книги В. Бухала, В. Борщевича, О. Прищепи та 
інші.

Концентрування фотодокументів у Держархіві Рівненської області 
здійснюється за рахунок надходжень від редакцій обласних, районних, 
міських газет, окремих громадян, Центрального державного кінофото-
фоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного. Фотодокументи відображають 
основні віхи історії Рівненщини. Найчисельнішим є комплекс фотодоку-
ментів, на яких зображені знатні люди-передовики виробництва, сіль-
ського господарства, соціально-культурної сфери, будівельники, делега-
ти з’їздів, ветерани війни та праці.

Багато знімків про партизанську та підпільну боротьбу на Рівненщині 
в роки Великої Вітчизняної війни (в основному фоторепродукції та фо-
товідбитки), про будівництво закладів культури, нових житлових маси-
вів. Значна кількість фотодокументів відображають життя села, зокрема 
механізацію й автоматизацію ручних процесів у сільському господар-
стві, осушення поліської цілини і т.д.

Є фотодокументи, які розповідають про перебування на Рівненщині 
різних делегацій, відомих людей (нашого земляка Л. М. Кравчука, 
Президента України Л. Д. Кучми). Велика кількість знімків про відзна-
чення і святкування визначних дат, державних свят. Зокрема, 700-річчя 
м. Рівного, 340-річчя Берестецької битви у с. Пляшева Радивилівського 
району, про відкриття пам’ятного знака на честь української Першокниги 
у с. Пересопниця Рівненського району, святкування 50-річчя УПА та 
інші. Серед комплексу фотодокументів чільне місце посідають знімки з 
зображенням виступів учасників художньої самодіяльності, проведення 
фестивалів, конкурсів тощо. На знімках останніх років відображено де-
мократичні процеси – мітинги, пікетування, святкування Дня незалеж-
ності, відродження релігії, впровадження нових обрядів.
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Основним джерелом комплектування фонодокументами є Рівненська 
облтелерадіокомпанія.

Серед фонодокументів – спогади партизанів-розвідників Великої 
Вітчизняної війни (В. Довгер, А. Цесарського та інших), партизанів-під-
пільників, оперативні зведення інформбюро про звільнення Рівненщини 
(голос Левітана), спогади членів КПЗУ, репортажі з місць проведення 
сесій, засідань, конференцій, урочистих подій, виступи передових і за-
служених людей праці (М. Бондарева, Г. Барабаш, О. Кондратюк), мі-
тинг з нагоди пуску першого енергоблоку Рівненської АЕС, передачі, 
присвячені 700-річчю м. Рівне, 50-річчю утворення Рівненської облас-
ті, про виставку досягнень народного господарства “Рівненщина – 84”, 
урочисте відкриття монументу Вічної Слави у м. Рівне, репортаж про 
спортивні змагання Велогонки Миру – 86. Значна частина фонодоку-
ментів розповідає про радянсько-болгарську дружбу, про перебування 
в Рівному болгар з міста-побратима Відіна, про допомогу рівненчан у 
відбудові населених пунктів Вірменії після землетрусу, виступи на святі 
430-річчя “Пересопницького Євангелія”, передача про знищення остан-
ньої ракети в Сарнах (1991р.), про відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку 
у м. Дубно; бесіда Президента України Л. М. Кравчука з земляками у 
с. Великий Житин Рівненського району; репортаж з ювілейного вечора, 
присвяченого 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні; репор-
таж про створення оргкомітету Всеукраїнського об’єднання демократич-
них сил “Злагода”; репортаж про відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку в 
Рівному (1999 р.); репортаж про перебування Л. Д. Кучми на Рівненщині, 
передачі про проведення фестивалів “Пісні над Горинню”, телетурніру 

“Сонячні кларнети”, виступи учасників художньої самодіяльності.
Путівник Державного архіву Рівненської області є архівним довід-

ником, призначеним для ознайомлення з фондами, що зберігаються в 
архіві, та їх документами. Архівні фонди у Путівнику систематизова-
ні за групами, з урахуванням хронологічних рамок, особливостей іс-
торичного періоду, джерел надходження документів та їх матеріальних 
носіїв. Групи фондів становлять сім розділів путівника: фонди періоду 
Російської імперії; періоду ІІ Речі Посполитої; періоду 1917–1921 рр.; 
періоду нацистської окупації; радянської доби; періоду незалежності 
України та фонди аудіовізуальних документів. 

У цілому інформація у розділах розміщена за галузевим і функ-
ціональним принципами та поділена на підрозділи, структуровані за 
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історичною послідовністю та згідно ієрархії в системі управління. 
Виокремлено такі основні підрозділи: органи державної влади та міс-
цевого самоврядування, військово-адміністративні установи; установи 
юстиції, суду, прокуратури; установи внутрішніх справ і державної без-
пеки; фінансові, податкові та кредитні установи; промислові підприєм-
ства; органи й установи землевпорядкування, землеустрою; установи та 
організації сільського і лісового господарства, торгівлі, освіти та науки, 
медицини, громадські організації, релігійні установи, особові фонди 
тощо. Розділ аудіовізуальних документів систематизований за носіями: 
кінодокументи, фотодокументи, фонодокументи.

Характеристики фондів Державного архіву Рівненської області та 
їх документів є основною частиною путівника. Загалом Путівник скла-
дається з 2-х томів. До першого тому увійшли фонди Російської імперії 
та Другої Речі Посполитої. До другого – фонди періоду радянської доби, 
періоду 1917–1921 рр. і нацистської окупації, періоду незалежності 
України та фонди аудіовізуальних документів. 

Окрім основної частини Путівник має довідкові елементи: передмо-
ву та довідку про адміністративно-територіальний поділ. Кожен з томів 
містить перелік фондів, що увійшли до нього, іменний та географічний 
покажчики, список скорочень, а також словник мовленнєвих особливос-
тей стосовно діяльності фондоутворювачів відповідного історичного 
часу (фонди періодів Російської імперії, ІІ Речі Посполитої, фашистської 
окупації). 

Виконуючи завдання повної презентативності, при написанні 
Путівника архівному описуванню було піддано всі фонди. З метою мак-
симального розкриття особливостей фондоутворення Державного архіву 
Рівненської області та сприяння використанню архівних джерел у дослі-
дженні історії Рівненщини, переважна більшість фондів, що увійшли до 
першого тому Путівника, мають індивідуальні описові статті. Якщо уста-
нови, підприємства чи організації виконували однакові функції, діяли в 
одному часовому проміжку, мали подібне підпорядкування та склад доку-
ментів подавалась загальна історична довідка, проте з метою максималь-
но повного розкриття наповненості фондів здійснювалася індивідуальна 
анотація документів. Фонди другого тому мають як індивідуальні так і 
групові характеристики, що відображають більш узагальнену інформацію.

Описова стаття до фондів містить такі елементи:
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Назва фонду відповідає назві фонду за обліковими документами 
Державного архіву Рівненської області, складається з останньої офіцій-
ної назви фондоутворювача в межах періоду, за який зберігаються доку-
менти фонду та його місця знаходження. Назва фонду подана сучасною 
українською мовою та мовою оригіналу згідно з уживаною в певний іс-
торичний період. Підставами для визначення назв фондів були статути, 
офіційні бланки установ та організацій, їх печатки, штампи, інші доку-
менти фонду, а також видання довідкового характеру. Перейменування, 
підпорядкування, хронологічні межі існування фондоутворювача відо-
бражені в історичних довідках до фондів.

За умови групового описування фондів у Путівнику подається їх 
узагальнена назва, нижче – індивідуальна.

Додаткові відомості про фонд містять номер, обсяг, крайні дати до-
кументів, наявність архівних довідників та мову документів відповід-
ного фонду. Для фондів періоду Російської імперії та ІІ Речі Посполитої 
номер фонду наведений без літерного індексу. Фонди, сформовані за 
радянського періоду, мають у своїй нумерації літерні індекси “Р” та “П” 
(фонди колишнього архіву КПУ). Номери фондів періоду незалежності 
України є продовженням нумерації фондів радянського періоду, однак не 
мають літерного індексу. Обсяг фонду вказаний в одиницях зберігання 
і наведений за обліковими документами. Крайні дати становлять крайні 
дати найбільш раннього і найбільш пізнього документів фонду та мо-
жуть не збігатися з періодом діяльності фондоутворювача. Наявний до-
відковий апарат до фонду вказаний за його типами (описи, покажчики, 
каталоги) та видами (іменні, географічні). Відображено відомості про 
мову документів фонду. При груповому описуванні подано як загальні 
довідкові відомості про фонди цієї групи, так і окремі по кожному фонду.

Історична довідка до фонду відображає дату створення (ліквідації) 
установи чи організації та нормативні документи, що стали для цього 
підставою. У випадку відсутності таких відомостей зазначено хроно-
логічні межі, за якими простежується діяльність фондоутворювача. В 
історичній довідці також вказано підпорядкування, реорганізація, пе-
рейменування установи чи організації, їх основні функції та завдання, 
структура. Індивідуальні історичні довідки, насамперед першого тому 
Путівника, мають розгорнутий характер та містять додаткові відомості 
про фондоутворювача: особливості організації, територіальні зміни по-
ширення діяльності; установи (організації) попередники або правонас-
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тупники; відомості про видатних людей, які працювали або навчалися 
в установі тощо. До груп фондів складалися загальні історичні довідки, 
які в деяких випадках доповнювалися ще й індивідуальними (напри-
клад, повітові староства, міські управління тощо). Фонди особового по-
ходження містять біографічну довідку фондоутворювача. Колекції доку-
ментів – особливості формування колекції та надходження її документів.

Для написання історичних довідок використовувалися документи 
фондів, передмови до описів, справи фондів, законодавча література, ен-
циклопедичні видання, довідники, праці науковців тощо.

Анотація документів фонду відображає склад і зміст документів 
фонду, характеризується детальністю та інформаційною насиченістю. 
Інформація в анотації викладена за видовим складом і тематикою утво-
рення документів та має однорівневе та багаторівневе описування (на 
рівні справ та окремих документів). Загалом складається з трьох осно-
вних блоків: організаційно-розпорядча документація, планово-звітна, 
інформаційно-аналітична. Анотація документів груп фондів відображає 
як інформаційно споріднені, однорідні документи, характерні для всі-
єї групи, так і індивідуальні, що відклалися лише в процесі діяльності 
конкретного фондоутворювача. В такому разі зазначено приналежність 
документу. Оригінальні або цінні документи мають вказівку на дату.

У підготовці Путівника брали участь члени робочої групи Держархіву 
області.

Характеристики на фонди періоду до 1917 р. складали: начальник 
відділу використання інформації документів Л. Леонова (голова робо-
чої групи), доцент Рівненського державного гуманітарного університету, 
к.і.н. О. Прищепа, головні спеціалісти О. Нікітюк, Р. Малета, Г. Новак, 
к.і.н. О. Галамай; періоду Другої Речі Посполитої – начальник відділу 
використання інформації документів Л. Леонова (голова робочої групи), 
головний спеціаліст О. Нікітюк, старший науковий співробітник к.і.н. 
В. Марчук. Велику допомогу в редагуванні тексту путівника надала за-
ступник директора Держархіву Г. Плахотнюк.

Передмову до путівника готували Л. Леонова та О. Галамай, довідку 
про адміністративно-територіальний поділ – О. Прищепа, Б. Прищепа, 
Л. Леонова. Список фондів склала О. Нікітюк. Друк путівника забезпе-
чили В. Луц, О. Морозова. Робоча група висловлює подяку А. Березяк, 
О. Мельничук, К. Полєжаєвій, к.і.н. Ю. Візітів, К. Герасимук. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР

ВУО   – Волинське українське об’єднання
га   – гектар
КЗМП
КПЗБ   – Комуністична партія Західної Білорусії
КПЗУ   – Комуністична партія Західної України
КПП   – Комуністична партія Польщі
КОП   – Корпус охорони пограниччя
МВС   – Міністерство внутрішніх справ
м.  – місто
м–ко   – містечко
НК   – народний комітет
од. зб.   – одиниця зберігання
ОУН   – Організація українських націоналістів
пол.   – польська
ППС   – Польська партія соціалістів
рос.  – російська
с.   – село
СРСР   – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США   – Сполучені Штати Америки
УВО   – Українське військове об’єднання
укр.  – українська
УНДО  – Українське народно-демократичне об’єднання
УНПО  – Українська народно-повстанська організація
УНР   – Українська Народна Республіка
УСО   – Українська селянська організація
УСРП   – Українська соціалістична робітнича партія
УЧПА  – Українська Червона повстанська армія
фф.  – фонди
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СПИСОК ПОЛОНІЗМІВ З ПОЯСНЕННЯМИ
Воєводство – адміністративна одиниця на території ІІ Речі Посполитої 

(область)

війт – голова волосної управи

гміна – найменша одиниця самоврядування

експозитура – представництво староства у важливих віддалених 
пунктах повіту 

комасація – об’єднання дрібних ділянок землі, що вело за собою 
розорення невеликих селянських господарств, ліквідація 
черезсмужжя та вузькосмужжя землі

комісаріат – відділення поліції

осада – селище, колонія

осадник – польський колоніст, що безкоштовно отримав у власність від 
держави земельну ділянку.

парцеляція – розподіл земельного маєтку на дрібні ділянки (до 15 га 
для західних воєводств Другої Речі Посполитої та до 26 га для 
східних) здебільшого застосовувалася до малорентабельних 
поміщицьких господарств і державних земель.

пацифікація (втихомирення) – метод боротьби польського уряду з 
українським населенням шляхом нищення майна та арештів 

постерунок – поліційна дільниця

реферат – відділ староства

солтис – представник державної влади на рівні сіл і колоній
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РОЗДІЛ І. ФОНДИ УСТАНОВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Повітові комісії у справах виборів 
до І-ї і ІІ-ї Державних дум
Уездные комиссии по делам о выборах 
в І-ю и ІІ-ю Государственную думу

2 фонди, 10 од. зб., 1905–1907 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Острозька повітова комісія у справах виборів до Державної думи 
І-го скликання, Ф. 390, 6 од. зб., 1905–1906 рр.

Острозька повітова комісія у справах виборів до Державної думи 
ІІ-го скликання, ф. 391, 4. од. зб., 1906–1907 рр.
Діяли на підставі законів про вибори до Державних дум від 6 серпня та 11 грудня
1905 р. на початку кожної виборчої кампанії і ліквідовувалися по її закінченні. 
Виконували функції нагляду за обранням представників до виборчих дільниць, 
дотриманням виборчих законів, складали списків виборців, проводили вибори на 
з’їзди уповноважених.
До складу комісій входили представники дворянських станових установ, міського 
самоврядування та земств. Головували в комісіях чиновники Міністерства 
юстиції – голови окружних судів, повітові члени окружних судів.
Комісії у справах про вибори до Державної думи І-го скликання мали розпочати 
діяльність до 15 жовтня 1905 р., самі ж вибори проходили у квітні 1906 р. У 
результаті проведених виборів до складу першого російського парламенту 
потрапило 13 депутатів – представників від Волині. I-ша Державна дума 
працювала до 9 липня 1906 р.
Аналогічні комісії були створені для підготовки і проведення виборів до 
II-ї Державної думи, які відбулися 20 лютого 1907 р. Припинили діяльність після 
розпуску Тимчасовим урядом IV-ї Державної думи 6 жовтня 1917 р. 

Роз’яснення Правлячого Сенату і циркулярні приписи Міністерства 
внутрішніх справ. Розпорядження Волинського губернського правління 
про порядок і строки проведення виборів; про участь у них селян; про 
складання виборчих списків. Постанови про затвердження складу ви-
борчих комісій, списків виборців. Ухвали повітових сходів по виборах 
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уповноважених на з’їзди виборців. Акти комісій і підкомісій про резуль-
тати виборів на з’їзд міських виборців. Скарги і заяви різних осіб і уста-
нов на неправильне проведення виборів, про не внесення виборців до 
виборчих списків.

Списки уповноважених і виборців Острозького повіту.

З’їзди мирових посередників 
Съезды мировых посредников

3 фонди, 10 од. зб., 1865–1912 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Острозько-Кременецький, ф. 84, 5 од. зб., 1865–1910 рр. 

1-ї дільниці Рівненського повіту, ф. 498, 2 од. зб., 1872 р.

Новоград-Волинський-Рівненський, ф. 638, 3 од. зб., 1891–
1912 рр.
Були апеляційною інстанцією стосовно дій мирових посередників. Розпочали 
діяльність з березня 1861 р. Діяли на основі положення “О губернских и уездных 
по крестьянским делам учреждениях”.
Займалися розглядом скарг на рішення і дії мирових посередників, волосних 
посадових осіб стосовно земських і адміністративно-судових питань. Розглядали 
скарги на дії волосних судів у касаційному порядку.
З’їзд мирових посередників складався з усіх мирових посередників повіту 
та чиновника, якого призначав губернатор. Функціонував під головуванням 
повітового предводителя дворянства.
Підпорядковувалися Волинському губернському в селянських справах 
присутствію. Перебували у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Діяли до Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Справи про продаж маєтків, про надання дозволів на викуп землі. 
Справи з геодезичної зйомки с. Новостав Рівненського повіту; за описом 
кордонів с. Олешва Рівненського повіту; про ходатайства селян щодо 
вирішення земельних справ у відповідності до Закону від 21 березня 
1888 р. про вільних людей.

Мирові посередники 
Мировые посредники

4 фонди, 23 од. зб., 1842–1913 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
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1-ї дільниці Острозького повіту, ф. 20, 5 од. зб., 1862–1896 рр. 

2-ї дільниці Острозького повіту, ф. 378, 1 од. зб., 1887 р.

1-ї дільниці Рівненського повіту, ф. 385, 10 од. зб., 1842–1913 рр.

2-ї дільниці Рівненського повіту, ф. 19, 7 од. зб., 1900–1913 рр.
Адміністративно-судові органи влади в повітах. Затверджені в 1861 р.
Здійснювали нагляд за селянами та селянським самоврядуванням. Займалися 
розглядом спірних питань, які виникали між поміщиками та селянськими 
громадами під час землеврегулювання. До їх компетенції входило розмежування 
поміщицьких і селянських надільних земель та укладання уставних грамот.
Були уповноважені схвалювати рішення сільських і волосних сходів, мали право 
накладати штрафи на селян, приймати рішення про їх арешт та покарання. 
Призначалися губернатором із місцевих поміщиків.
Підпорядковувалися київському, кодільському і колинському генерал-губернатору. 
Перебували у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Діяли до Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Постанови мирового посередника 1-ї дільниці Рівненського повіту 
(1911–1913 ). Уставні грамоти м-ка Гоща і с. Іванівка Острозького повіту 
(1862 –1896), сіл Карпилівка та Метків Рівненського повіту (1862–1863).
Справи про викуп землі; про обмін земельними угіддями між селянами 
та поміщиком с. Великий Житин Рівненського повіту Вільгельмом Рау 
(1900); про чиншові права жителів урочища “Кавказ” Острозького повіту 
на земельні ділянки маєтку Удільного відомства.
Списки чиншовиків Острозького повіту (1887), подвірні списки 
земельних громад Рівненського повіту (1863–1907).
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2. ОРГАНИ СТАНОВОГО, МІСЬКОГО ТА ЗЕМСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Городовий магістрат м. Дубно 
Городовой магистрат г. Дубно

Ф. 567, 476 од. зб., 1806–1870 рр. Описи, каталог. 
Рос., пол. мови.
Заснований за магдебурзьким правом у ХVІ ст. як магістрат – орган міського 
самоврядування. Займався розглядом адміністративних, господарських, 
фінансових і судових справ мешканців м. Дубно. Складався з двох колегій – ради 
та лави. Магістрат очолював війт.
Після поділів Речі Посполитої, з кінця ХVІІІ ст., функціонував як городовий 
магістрат. До його функцій входило розгляд судових справ мешканців міста, 
розкладка і збір податків з нерухомого майна, проведення рекрутських наборів, 
розподіл ремісників по цехах, ведення міського господарства. Для спрощення 
процедури розгляду спірних питань, які виникали в процесі торговельної та інших 
видів діяльності мешканців міста, при магістраті існував словесний суд, а також 
сирітський суд. Останній займався організацією опіки над майном міщанських 
вдів та сиріт.
Відповідно до затверджених штатів чиновників Волинського намісництва від 
5 липня 1795 р. (СЗ, 1830, т. XXIV, с. 262) до складу городового магістрату 
м. Дубно входили два бургомістри та 4 ратмани.
Підпорядковувався губернському магістрату. Апеляційною інстанцією були 
губернські палати кримінального і цивільного суду.
Скасований згідно з царським указом у 1861 р. з передачею судових функцій 
повітовому суду, а функцій міського управління – Дубенській міській думі.

Укази Волинського губернського правління (1847). Циркуляри 
київського, подільського і волинського генерал-губернатора (1847, 
1858–1860). Актова книга городового магістрату за 1823–1824 рр. Книги 
запису та реєстрації духовних заповітів (1857–1861) і договорів (1858). 
Протоколи і журнали засідань магістрату. Виписки з Дубенських грод-
ських книг (1815–1822). Ухвали, декрети, резолюції, маніфести та ре-
ляції (1812–1861). Явочна книга векселів і купчих кріпостей (1833). 
Позови про спадщину. Кримінальні справи.
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Міські спрощені громадські управління
Городские упрощенные общественные управления

3 фонди, 19 од. зб., 1886 – 1889 рр., 1894–1897 рр., 1900–1916 рр. 
Описи, каталог. Рос. мова.

Дубенське міське спрощене громадське управління, ф. 359, 
14 од. зб., 1894–1895 рр., 1900–1916 рр.
Острозьке міське спрощене громадське управління, ф. 283, 
3 од. зб., 1888–1897 рр.
Рівненське міське спрощене громадське управління, ф. 280, 
2 од. зб., 1868–1890 рр.
Органи міського самоврядування на чолі з міським старостою.
Рівненське та Острозьке міські спрощені громадські управління створені на 
підставі спеціальної постанови Державної Ради, затвердженої російським 
імператором 29 квітня 1875 р., і окремого указу Сенату від 6 червня 1875 р. у 
зв’язку з приватновласницьким статусом Рівного і Острога. До 1881 р. міське 
господарство Рівного, Острога перебувало у підпорядкуванні міської думи 
Новограда-Волинського. Натомість у приватновласницькому м. Дубно з 1861 р. 
функціонувала міська дума, за взірцем шестигласних дум, які діяли в царській 
Росії на підставі “Жалованной грамоти на права и выгоды городам Российской 
империи“ (1785 р.).
Розпорядчі функції міських управлінь виконували збори міських уповноважених 
чисельністю від 12 до 15 осіб, які обирались лише представниками двох 
станів – купців і міщан, і діяли на тих підставах, що і попередні міські думи згідно із 

“Жалованной грамотою на права и выгоды городам Российской империи“ (1785 р.).
Виконавчі функції забезпечував міський староста із одним помічником, якого 
обирали збори уповноважених. Староста вів поточні господарські справи, складав 
проекти міського бюджету, фінансові звіти.
Рівненське та Острозьке міські спрощені громадські управління продовжували 
діяти з 1894 р. на підставі ст. 22 Міського положення 1892 р. Дубенське 
міське спрощене громадське управління було створене лише після міської 
реформи 1892 р. Підпорядковувались безпосередньо волинському губернатору. 
Перебували у віданні Міністерства внутрішніх справ.
У зв’язку із прискоренням економічного розвитку м. Рівне, розширенням його 
муніципального господарства та відчутним зростанням демографічних показників, 
Міністерством внутрішніх справ у 1898 р. тут було запроваджено Міське положення 
1892 р. у повному обсязі. Функції Рівненського міського спрощеного громадського 
управління після його розпуску почали виконувати виборні міські дума і управа.
В Острозі і Дубно міські спрощені громадські управління діяли до 1919 р.

Журнали зборів Дубенського міського спрощеного громадського 
управління (1894–1895, 1900–1916). Журнали зборів міських уповно-
важених Острозького міського спрощеного громадського управління 
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(1897). Накази Острозького спрощеного громадського управління з осо-
бового складу (1888). Листування Острозького міського спрощеного 
громадського управління з Київським військовим округом з особового 
складу (1889); Рівненського міського спрощеного громадського управ-
ління з Київським міським поліцейським управлінням й іншими управ-
ліннями про складання посімейних списків (1888).

Кошторис витрат на влаштування і утримання Рівненського місько-
го спрощеного громадського управління і сирітського суду (1890).

Рівненська міська дума 
Ровенская городская дума

Ф. 616, 2 од. зб., 1912–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Розпорядчий орган міського самоврядування за Міським положенням 1892 р. 
Почала функціонувати в Рівному з 1898 р. після введення тут Міністерством 
внутрішніх справ Міського положення 1892 р. у повному обсязі. У зв’язку з цим 
Рівненське міське спрощене громадське управління було ліквідоване.
Займалась вирішенням господарських питань життєдіяльності міста. У прийнятті 
самостійних рішень міською думою існували обмеження з боку державної 
адміністрації в особі волинського губернатора, який зберігав за собою право 
контролю за законністю тих чи інших дій міської думи.
Обиралась обмеженою кількістю міських виборців у зв’язку із встановленням 
високого майнового цензу. Обов’язки голови думи і голови управи (виконавчого 
органу міської виборної влади) поєднувала одна особа.
Підпорядковувалась волинському губернатору. Перебувала у віданні Міністерства 
внутрішніх справ.
Функціонувала до періоду Української національно-демократичної революції 
1917–1919 рр.

Протоколи засідань міської думи з розгляду кошторису м. Рівне 
(1912–1915); засідань міської думи (1915–1917).

Рівненська міська управа 
Ровенская городская управа

Ф. 165, 39 од. зб., 1874–1918 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Виконавчий орган міського самоврядування за Міським положенням 1892 р. 
Почала функціонувати в Рівному в 1898 р. після введення тут Міністерством 
внутрішніх справ Міського положення 1892 р. у повному обсязі.
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Міська управа мала постійну канцелярію з відділеннями, які займались 
вирішенням конкретних питань міської життєдіяльності (міські фінанси, зовнішній 
благоустрій, забезпечення продовольством, охорона здоров’я городян, народна 
освіта, протипожежна охорона, доброчинна діяльність).
Діяльністю Рівненської міської управи керував голова, якого, як і членів управи 
(2-3 особи), обирали гласні міської думи терміном на 4 роки. Обов’язки як голови 
думи, так і голови управи поєднувала одна особа. Посада голови управи та 
особовий склад управи схвалювався волинським губернатором.
Ліквідована після 1919 р.

Звіт Рівненської міської управи про прибутки за 1914 р.
Листування з Волинською казенною палатою про зарахування мі-

щан-євреїв містечка Степань до Рівненської міщанської єврейської гро-
мади. Листування з фірмами зі складання кошторису на будівництво 
електростанції та водогону у м. Рівне (1911–1912); з інспектором народ-
них училищ Волинської губернії про відкриття навчальних закладів у 
м. Рівне (1913–1914); із Ярославським міським спрощеним громадським 
управлінням про будівництво трамвайних ліній (1914); з начальником 
міської міліції про порядок обкладання візників податками та ін.

Посімейні списки міщан, купців м. Рівне (1874 ), списки членів 
Рівненської єврейської громади (1884). Статистичні дані про стан мі-
щанських громад у м. Рівне (1885). Журнали реєстрації нерухомого май-
на (без дат). Скарги домовласників м. Рівне на дії оціночної комісії.

Заяви жителів Рівненського повіту про видачу метричних виписок 
(1886 ), довідок про права власності на нерухоме майно; заяви міщан-єв-
реїв про зарахування їх для проходження військової служби (1886–1897). 
Відомості про виплату жалування службовцям, про видачу продоволь-
чої допомоги сім’ям військовослужбовців (1917).

Кошторис витрат і доходів Рівненської єврейської лікарні (1915).

Острозький повітовий предводитель дворянства
Острожский уездный предводитель дворянства

Ф. 17, 30 од. зб., 1889–1910 рр., Описи, каталог. Рос. мова.
Глава дворянського станового самоврядування.
Посада запроваджувалася на підставі “Грамоты на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства” від 21 квітня 1785 р.
За дозволом губернатора в кожній губернії та повіті раз на три роки скликалися 
губернське та повітові дворянські зібрання. Кожні три роки повітове дворянське 
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зібрання обирало повітового предводителя, який фактично здійснював виконавчі 
функції дворянського зібрання та повітової адміністрації, оскільки брав участь у 
роботі майже всіх присутствій повіту.
Посада ліквідована у 1917 р.

Протоколи засідань Волинської губернської і Острозької пові-
тової санітарних виконавчих комісій про заходи боротьби з холерою. 
Листування з волинським губернатором і повітовими управами про за-
соби попередження і боротьби з чумою.

Справи про надання землі на викуп вільним людям.

Острозька повітова земська управа 
Острожская уездная земская управа

Ф. 549, 1 од. зб., 1911 р. Описи, каталог. Рос. мова.
Виконавчий орган повітового земського зібрання на території Острозького повіту. 
Створена, як і решта повітових земських управ Волинської губернії згідно з 
указом Миколи ІІ від 14 березня 1911 р. “О распространении действия положення 
о земских учреждениях на Витебскую, Волынскую, Киевскую, Минскую, 
Могилевскую и Подольскую губернии”.
Розпочала діяльність на початку XX ст. як повітова управа в справах земського 
господарства. З 18 серпня 1911 р. реформована в повітову земську управу. 
Займалася вирішенням питань будівництва доріг, мостів; відкриттям шкіл, 
організацією медичної допомоги, страхуванням майна на території Острозького 
повіту, утриманням громадських будівель, які належали земству, складанням 
кошторисів земських витрат і доходів тощо.
У її складі був голова та декілька членів, яких обирали повітовим земським 
зібранням кожні три роки. Голова управи схвалювався волинським губернатором. 
Підпорядковувалася Острозькому повітовому земському зібранню. Перебувала у 
віданні Міністерства внутрішніх справ.
Розгортала діяльність до 1919 р.

Акти прийому: грошових сум від скасованої повітової управи в спра-
вах земського господарства; ділянок брукованого шляху Острог – Дубно, 
Острог – Ізяслав, Острог – Оженин; Острозького арештного будинку; 
майна Острозької міської лікарні, Острозького ветеринарно-амбулатор-
ного пункту, Хорівської сільської лікарні, Бугринського фельдшерського 
пункту, Гощанської амбулаторії і фельдшерських пунктів, Гощанської 
лікарняної дільниці; двох криниць в м-ку Гоща.
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Волосні правління
Волостные правления

4 фонди, 19 од. зб., 1812–1899 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Вербське, ф. 513, 1 од. зб., 1812 р. 
Дядьковицьке, ф. 504, 2 од. зб., 1886–1892 рр.
Костопільське, ф. 278, 9 од. зб., 1815–1899 рр.
Підлужанське, ф. 277, 7 од. зб., 1841–1842 рр., 1872 р., 1878 р., 1882–
1884 рр.
До аграрної реформи 1861 р. були органами управління державними селянами. 
Утворені відповідно до указу від 7 серпня 1797 р. “О разделении казенных селений 
на волости и о порядке их внутреннего управления”.
Підпорядковувалися казенним палатам, а після створення у 1838–1840 рр. палат 
державних маєтностей перейшли у їх підпорядкування.
Після скасування кріпацтва з 1861 р. вважалися найнижчою одиницею селянського 
самоуправління. Займалися питаннями збору податків, викупних платежів селян, 
контролювали виконання ними державних та земських повинностей, відповідали 
за призов сільських новобранців, збирали статистичні дані, вирішували поземельні 
суперечки.
До складу волосних правлінь входили волосний старшина (обирався волосним 
сходом на три роки), сільські старости, збирач податків, один – два волосні 
засідателі та писар. Писар призначався мировим посередником.
Підпорядковувались волосному старшині, якого обирав волосний сход на три 
роки. Відповідно до “Общего положення о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости” від 19 лютого 1861 р., нагляд за діяльністю волосних правлінь 
здійснювали мирові посередники.
Ліквідовані після 1917 р.

Книги запису рішень волосного і третейського судів Підлужанської 
волості (1883–1884). Книги ухвал Костопільського (1899), Головинського 
(1894), Підлужанського сільських сходів (1878, 1882). Угоди та договори, 
затверджені Костопільським волосним правлінням (1897).

Інструкція по проведенню перепису іноземних поселенців у 
Волинській, Київській, Подільській губерніях (1888–1894). Посімейні 
списки селян Дядьковицької волості (1886), сіл Підлужне і Янкевичі 
Костопільської волості (1895). Відомості про наявність дворів, кількість 
душ і земельних угідь Вербського волосного правління (1812).

Метричні та актові книги с. Головин Костопільської волості (1813–
1848). Метричні книги про народження жителів Костопільської волос-
ті (1814–1816, 1845–1848); про народження, шлюб, смерть мешканців 
Малолюбашської парафії Підлужанської волості (1841–1842); про наро-
дження, шлюб євреїв Підлужанської волості (1841–1845).
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3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ 
ТА ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Повітові рекрутські присутствія
Уездные рекрутские присутствия
Засновані після утворення в 1796 р. Волинської губернії згідно з царським указом 
від 19 вересня 1776 р. про рекрутський набір. Діяли на підставі рекрутських 
статутів 1831 р., 1857 р., 1862 р.
Виконували розпорядження губернських рекрутських присутствій з проведення 
рекрутських наборів. Займалися набором і медичним оглядом рекрутів.
До їх складу входили повітовий предводитель дворянства, городничий, військовий 
та медичний прийомщики. Функціонували лише під час рекрутських наборів.
Ліквідовані в 1874 р. згідно з “Уставом о воинской повинности” у зв’язку із 
введенням загальної військової повинності. 

Острозьке повітове рекрутське присутствіє
Острожское уездное рекрутское присутствие

Ф. 18, 9 од. зб., 1864–1872 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Журнали до набору рекрутів за 1866 р., 1869 р., 1870 р., 1872 р., 
списки рекрутів до набору 1871 р.

Дубенське повітове рекрутське присутствіє
Дубенское уездное рекрутское присутствие

Ф. 369, 1 од. зб., 1813 р. Описи, каталог. Рос. мова.

Списки рекрутів до набору 1813 р.

Рівненське повітове рекрутське присутствіє 
Ровенское уездное рекрутское присутствие

Ф. 387, 6 од. зб., 1831–1872 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
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Журнал засідань присутствія за 1831 р., 1870 р. Списки рекрутів, 
прийнятих до набору 1852 р., 1870 р., 1872 р.

Повітові військові начальники
Уездные воинские начальники
Затверджені в квітні 1874 р. на підставі статуту про військову повинність від 1 
січня 1874 р. Здійснювали прийом, розподіл і відправку новобранців до місця 
служби. Займалися обліком військовослужбовців запасу і відправкою їх у діючу 
армію під час війни. Підпорядковувалися губернському військовому начальнику. 
Повітовий військовий начальник був членом місцевого присутствія з військової 
повинності, виконував обов’язки начальника гарнізону.
Діяли до 1919 р.

Дубенський повітовий військовий начальник
Дубенский уездный воинский начальник

Ф. 500, 3 од. зб., 1917–1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Документи про медичні огляди військовозобов’язаних, які проводи-
лись під час їх обліку. Атестати особового складу управління, свідоцтва 
про хвороби. Послужний список стрільця 17-го Кавказького стрілецько-
го полку Гордія Ставинчука.

Листування про розшук погонича 791 вільнонайманого транспорту 
44 обозного батальйону Степана Сокольського.

Рівненський повітовий військовий начальник
Ровенский уездный воинский начальник

Ф. 162, 22 од. зб., 1915–1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Копії наказів по управлінню повітового військового начальника за 
1915–1917 рр.
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Дубенське господарсько-інженерне управління 
Дубенського військового гарнізону
Дубенское хозяйственно-инженерное управление
Дубенского военного гарнизона

Ф. 105, 1 од. зб., 1895 р. Описи, каталог. Рос. мова.
Створене для організації будівництва Дубенського форту. Підпорядковувалось 
Військовому міністерству.

Прохання селян, купців, землевласників сіл Великі Загорці, Волиця, 
Заболоття, Підлужне, Страклів, Тараканів Дубенського повіту про на-
дання дозволу на будівництво житлових будинків та сараїв на власній 
землі в районі еспланади дубенських укріплень.

Управління коменданта Дубенського форту
Управление коменданта Дубенского форта

Ф. 497, 49 од. зб., 1891–1908 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Дубенський (Тараканівський) форт “Застава” – бетонне земляне фортечне 
укріплення із військовим гарнізоном, ударною силою якого виступала 
артилерійська рота.
Був закладений у 1885 р. (на лівому березі р. Іква, на відстані 8 верств від 
м. Дубно, поблизу с. Тараканів) як прикордонна мала фортеця. Відповідно до 
намірів царського уряду мав прикривати розгортання російських армій на Волині 
в разі війни між Російською імперією та Австро-Угорщиною. Добудовувався із 
одночасною реконструкцією впродовж 90-х рр. ХІХ ст.
На військовий гарнізон покладалися завдання несення зразкової внутрішньої 
вартової служби, проведення бойових навчань з метою підтримання 
обороноздатності форту. Згідно з положенням про Дубенський форт від 7 червня 
1897 р. функціонували такі підрозділи його управління: комендантське, завідувач 
артилерійською частиною, виконавець інженерних робіт.
Управління фортом здійснював безпосередньо комендант, на якого покладалися 
завдання зміцнення боєздатності і боєготовності оборонної споруди. Окрім 
військових завдань, комендант займався вирішенням господарсько-побутових 
питань гарнізону.
Управління артилерійської частини спрямовувало свою діяльність на підтримку в 
постійній бойовій готовності артилерійської роти фортечного військового гарнізону. 
Дбало про постійне забезпечення форту боєприпасами.
Управління виконавця інженерних робіт займалося організацією зведення 
укріплень форту, проводило його реконструкцію, підтримувало повсякденну 
життєдіяльність форту. Як тимчасове управління виконавця інженерних робіт 
функціонувало уже на першій стадії будівельних робіт із спорудження форту.
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Відповідно до наказу № 187 Військового відомства від 27 червня 1897 р. 
благонадійність військовослужбовців форту контролювала спеціальна 
жандармська команда.
Підпорядковувалося Військовому міністерству.
Розформування гарнізону Дубенського форту пов’язане із розгортанням 
російсько-японської війни 1904–1905 рр. і відправленням артилерійської роти 
форту у 1908 р. до м. Владивосток.
У 1912 р. в складі військово-інженерної інспекції форт відвідав військовий інженер 
Д. Карбишев. Під час Першої світової війни (літо 1915 р.) форт був захоплений 
військами 4-ої австрійської армії. В ході боїв загинуло 200 австрійських солдатів, 
які були поховані біля форту. Улітку 1916 р. під час Брусиловського прориву 
російські війська витіснили австрійські з форту.
Улітку 1920 р. у боях за Дубенський форт брали участь польські та більшовицькі 
війська (1 Кінна армія, 45 стрілецька дивізія Південно-Західного фронту). Спроба 
Червоної Армії штурмом взяти укріплення форту і вибити польські війська успіху 
не мала.

Наказ Генерального штабу про складання проекту проведення літ-
ніх занять військ Київського військового округу (1903).

Накази по Дубенському форту (1906–1908); управлінню завідува-
ча артилерійською частиною (1901, 1903); виконавця інженерних робіт 
форту (1901).

Копії циркулярів про затвердження військових чинів, санітарний 
огляд приміщень (1902); про облаштування освітлення форту, охоро-
ну порохових погребів; про виплату заробітної плати нижчим чинам і 
писарям.

Листування з управліннями з фінансових, господарських питань 
(1904, 1907); про проведення навчань з артилерійської стрільби (1898). 
Докладний опис форту та місця його розташування (оп. 1, спр. 5). 
Відомості про забудову еспланади дубенського укріплення, копії вико-
піровок з генерального плану (1891–1892).

Відомості про озброєння форту, оснащення форту бойовою техні-
кою і забезпечення його запасами продовольства (1906), про стан бойо-
вої готовності форту (1897).

Прохання жителів навколишніх сіл про надання дозволів на будів-
ництво на території еспланади дубенських укріплень.

Справи з особового складу (1900). Рапорти про службу офіцерів і 
солдатів (1903), послужні списки офіцерів і нижчих чинів (1896–1903). 
Списки іноземців, які проживали в районі форту.

Службові посвідчення та письмові дозволи на вільний вхід на тери-
торію форту (1904).
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Дубенська військова казармено-будівельна комісія
Дубенская военная казарменно-строительная комиссия

Ф. 106, 1 од. зб., 1900–1909 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Займалася будівництвом військових об’єктів, зокрема будівництвом казарм для 
19 кінної артилерійської бригади в м. Дубно, приквартированої до 32 Чугуївського 
драгунського полку.
Будівництво казарменого комплексу тривало з 1905 по 1908 рр. 28 листопада 
1908 р. споруджені об’єкти Дубенська військова казармено-будівельна комісія 
передала у підпорядкування інженерному відомству Київського військового 
округу. Увесь комплекс споруд включав: три одноповерхових, один триповерховий 
флігелі, дві конюшні на 196 коней, ветеринарний шпиталь, кузню, пекарню та 
пральню, три колодязі, караульне приміщення.
Підпорядковувалась створеній при Військовому міністерстві спеціальній комісії з 
облаштування казарм.
Діяльність простежується до 1909 р.

Листування з управлінням волинськими маєтками графині 
Є. Шувалової, з командиром 32 Чугуївського драгунського полку сто-
совно продажу земельних ділянок під будівництво казарм; про ціни на 
будівельні матеріали; з різними фірмами про поставки будівельних ма-
теріалів, видачу підрядів на будівельні роботи. Документи про призна-
чення комісії для приймання побудованих об’єктів, перелік об’єктів.

Рівненська військово-шосейна комісія
Ровенская войсково-шоссейная комиссия

Ф. 109, 3 од. зб., 1900–1908 рр. Описи, каталог. Рос мова.
У 1895 р. для проведення підготовчих робіт зі спорудження стратегічного шосе 
Млинів – Рівне була створена Дубенська військово-шосейна комісія. Прокладене 
шосе мало найкоротшим шляхом з’єднати Млинів із Рівне. У межах Рівного його 
кінець мав прилягати до залізничної станції з метою швидкого розвантаження 
військового транспорту та доставки вантажу за призначенням у військові частини 
Південно-Західної армії.
Перша Дубенська військово-шосейна комісія проіснувала до травня 1899 р. 
У подальшому передислокування частин Південно-Західної армії змусило 
Військове міністерство внести зміни у проектування шосе. У травні 1900 р., згідно 
з наказом Військового міністерства, для продовження розвідувальних робіт, 
підготовки проекту та складання кошторису будівництва шосе була затверджена 
нова Дубенська військово-шосейна комісія з призначенням до її складу голови, 
представника від війська (на час розвідки – офіцера Генерального штабу), 
представника від місцевої цивільної адміністрації за призначенням губернатора, 
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діловода, виконавця робіт та помічника виконавця робіт. Для нагляду за 
грошовими витратами було запропоновано призначити в комісію представника 
від Київської контрольної палати.
В червні 1902 р. Дубенська військово-шосейна комісія була переведена з м. Дубно 
до м. Рівне, і почала називатися Рівненською військово-шосейною комісією. 
Будівництво шосе Млинів – Рівне було закінчено в 1906 р.
З 1905 р. проводила розвідувальні роботи для спорудження шосе Птича – 
Рудня – Радзивилів, Ново-Почаїв – Кордон Лосятинський, Пляшева – Ратків 
та прокладання бруківки у Новограді-Волинському. Окремим розпорядженням 
російського імператора Миколи II від 30 травня 1905 р. було дозволено відчуження 
земель для будівництва цих стратегічних шосе.
Підпорядковувалась комісії з облаштування казарм, створеній при Раді 
Військового міністерства.
Діяльність простежується до 1908 р.

Наказ височайше затвердженої при Військовій Раді комісії з обла-
штування казарм про продовження підготовчих робіт для спорудження 
шосе Млинів – Рівне та про створення для цього спеціальної комісії. 
Листування зі штабом Київського військового округу, Київською контро-
льною палатою, Волинським губернським правлінням про хід розвід-
увальних робіт, складання проекту траси шосе, кошторису на будівельні 
роботи шосе Млинів – Рівне. Висновки Управління Південно-Західної 
залізниці за проектом прокладання шосе Млинів – Рівне. План станції 
м. Рівне (1902).

Листування зі штабом Київського військового округу про будівни-
цтво нових шосейних доріг Птича – Радзивилів, Пляшева – Ратків та ін. 
Схеми прокладання шосе, інженерні висновки про проекти прокладан-
ня шляхів, використання для їх будівництва місцевого базальту, залізо-
бетонних труб. Перелік місцевих кар’єрів для видобування будівельних 
матеріалів і доріг для їх підвезення. Розцінки на будівельні матеріали, 
обладнання, робочу силу. Кошториси на будівництво шосе. Опис уже іс-
нуючих шляхів між Дубно та Радзивиловом.

П’ятий обозно-кадровий батальйон
Пятый обозно-кадровый батальйон

Ф. 107, 1 од. зб., 1901 р. Описи, каталог. Рос. мова.

Накази командира П’ятого обозного кадрового батальйону про 
призначення чергових по батальйону. Відомості про склад нижчих чи-
нів батальйону.
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Під час Першої світової війни частина території Рівненщини 
входила до прифронтової смуги. Тут перебували війська 3-ї 
та 8-ї російських армій, які влітку 1916 р. здійснили Луцький 
(Брусиловський) прорив, визволивши від австро-німецьких військ 
Дубно, Млинів, Демидівку, Острожець, Ярославичі, окуповані 
ворогом ще в 1915 р. У Рівному та деяких інших населених пунктах 
Рівненського повіту знаходились військові штаби армій Південно-
Західного фронту, різні військові підрозділи.

Рівненська ремонтно-пересувна майстерня військового 
інтенданта Південно-Західного фронту
Ровенская ремонтно-подвижная мастерская военного 
интенданта Юго-Западного фронта

Ф. 104, 4 од. зб., 1915–1916 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Книга наказів по майстерні (1915).
Табель роботи, журнал стягнень, накладених на нижчі чини. 

Листування з військовим інтендантом Південно-Західного фронту, 
начальниками інтендантських складів та ін. про постачання і роботу 
майстерні.

Шубківська комісія штабу Київського військового округу з 
обліку худоби, реквізованої в Галичині
Шубковская комиссия штаба Киевского военного округа по 
учету скота, реквизированного в Галиции

Ф. 502, 1 од. зб., 1915 р. Описи, каталог. Рос. мова.

Рапорти, акти про загибель худоби. Торгові листи про продаж ко-
ней на аукціоні. Листування з начальником штабу Київського військо-
вого округу, канцелярією головного начальника постачання Південно-
Західного фронту щодо особового складу комісії.
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439-й польовий пересувний шпиталь російської армії
439-й полевой подвижный госпиталь русской армии

Ф. 649, 11 од. зб., 1915–1918 рр. Описи, каталог. Рос., латин. мови.
Функціонував під час Першої світової війни на території Острозької міської 
земської лікарні.

Накази, розпорядження Київського окружного військово-санітарно-
го управління, начальника лікувального управління Південно-Західного 
фронту з питань проведення евакуації, дотримання гігієни у військах та 
з інших питань (1916–1917).

Книга прийому хворих до шпиталю (1916). Списки поранених та 
хворих солдатів і офіцерів (1915–1916). Документи про медичні огляди 
поранених і хворих військовослужбовців.

Документи про передачу медичного майна шпиталю Острозькій 
міській земській лікарні (акти, описи, списки) (1918). Журнали реєстра-
ції вхідної і вихідної документації.

198-й польовий запасний шпиталь у м. Здолбунів
198-й полевой запасной госпиталь в г. Здолбуново

Ф. 108, 2 од. зб., 1916–1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Створений під час Першої світової війни. При шпиталі існувала лікарська 
комісія, яка проводила медичні огляди нижчих військових чинів Здолбунівського 
військового гарнізону перед відправкою на фронт.

Копії наказів по гарнізону м. Здолбунів. Справа про нагороджен-
ня військовослужбовців і персоналу шпиталю. Свідоцтва про хвороби. 
Списки санітарів 2-го Єкатеринбурзького етапного шпиталю Російського 
відділення Червоного Хреста, 11-го пересувного шпиталю; військовос-
лужбовців із направленнями на огляд до лікарняної комісії.

Рівненський військовий шпиталь
Ровенский военный госпиталь

Ф. 499, 3 од. зб., 1915–1916 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Функціонував під час Першої світової війни у м. Рівне.
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Проекти наказів з господарської діяльності.
Список військовополонених та військовослужбовців, які знаходи-

лись на лікуванні у шпиталі.

Ліквідаційна комісія при 
Рівненському повітовому коменданті
Ликвидационная комиссия при 
Ровенском уездном коменданте

Ф. 630, 1 од. зб., 1918 р. Описи, каталог. Рос. мова.
Функціонувала в м. Рівне в період гетьманату П.Скоропадського.
Займалася інвентаризацією військового майна, залишеного на території 
Рівненського повіту військовими частинами Особливої армії Південно-Західного 
фронту, які брали участь у бойових діях 1915–1916 рр. Окрім того, майна, яким 
розпоряджався Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського земського 
союзу. Ухвалювала рішення про ліквідацію складів військового майна з подальшою 
його передачею для потреб біженців.
Ліквідаційна комісія узгоджувала свою діяльність з німецьким етапним 
комендантом м. Рівне.

Акти та інші документи про передачу майна Сарненського складу 
№ 37 Всеросійського земського союзу ліквідаційній комісії.
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4. ОРГАНИ СУДУ Й ПРОКУРАТУРИ

Повітові суди
Уездные суды
Утворені повітові суди в 1796 р. відповідно до указу 1775 р. “Об образовании 
губерний и учреждение в них присутственных мест” та указу Волинського 
намісницького правління від 14 серпня 1796 р. для розгляду дворянських справ.
Острозький повітовий суд відкрився 24 серпня 1796 р.
Розглядали цивільні та кримінальні справи. Відповідно до затверджених штатів 
чиновників губерній Південно-Західного краю (жовтень 1796 р.) до їх складу 
входили: виборний повітовий суддя, два засідателі (обиралися на три роки 
дворянами повіту і затверджувались губернатором) та секретар. З кінця 1796 р. 
мали назву “земські повітові суди”. В 1831 р. перейменовані в “уездные” суди 
російського зразка. До 1831 р. підпорядковувалися Волинському губернському 
головному суду, з 1831 р. – палатам цивільного і кримінального суду. Ліквідовані 
в 1872 р.

Дубенський повітовий суд
Дубенский уездный суд

Ф. 370, 1445 од.зб, 1774–1877 рр. Описи, каталог, іменний 
покажчик до оп. № 3

Укази Волинського губернського правління (1799). Циркуляри і 
розпорядження Міністерства юстиції, укази Волинського губернсько-
го правління про порядок розбору і знищення судових справ; правила з 
розбору архівів судових місць і відомість справ, виділених до знищення 
(1867–1872). Рапорти і доповідні записки Дубенського повітового суду в 
Цивільну палату. Вказівки департаменту юстиції про порядок відпуску 
кріпаків на волю. Реєстри: судових засідань; заяв, протестів, прохань, ука-
зів, директив, що надійшли до суду. Вироки земських судів Дубенського 
повіту (1797). Протоколи судових засідань (1799). Справа про земельний 
спір між поміщиком с. Верхів графом Іллінським і Дерманським монас-
тирем (в справі є 3 документи І половини ХІ� століття на пергаменті, 
оп.3, спр.100).
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Цивільні справи: про накладання заборон на маєтки; по земельних 
справах церков; майнові, земельні, спадкові; про непокору владі, роз-
порядженням поліції; про відмову селянами виконувати повинність на 
користь поміщиків – виконувати панщину, приймати уставні грамо-
ти, сплачувати викупні платежі. Справи, пов’язані із майном учасників 
польських (1830–1831, 1863–1864) повстань. Списки учасників поль-
ських повстаннь, майна і капіталу, які підлягали конфіскації. 

Реєстри судових засідань (1774–1875), протоколи судових засідань 
(1799, 1823, 1825–1867, 1872), Журнали засідань суду. Вироки суду. 
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, судових справ, 
реєстрацій речових доказів (1866–1867). Перелік оголошень судових рі-
шень у кримінальних справах (1865–1872), опротестувань Дубенського 
повітового суду (1774–1780, 1782, 1792, 1795).

Список кредиторів державної скарбниці. Формулярні списки чинов-
ників суду, документи про прийом на службу, звільнення, переміщення 
по службі, нагородження, листування з особового складу.

Справа про закриття Дубенського повітового суду (1872). Фінансові 
документи суду, звіти про фінансову діяльність. Справа про відбирання 
селянами с. Дермань печатки у судді з метою не дати можливості за-
твердження уставних грамот (оп.3, спр. 944). Справи про затверджен-
ня у м. Дубно комісії з перевіряння актових книжок (1843–1851); про 
передавання архівних матеріалів в Центральний архів при універси-
теті Св. Володимира в Києві (1852–1853). Акт перевірки стану архіву 
Дубенського повітового суду (1859). Список справ Дубенського повіто-
вого суду, відібрані для знищення.

Корецький повітовий суд
Корецкий уездный суд

Ф. 395, 90 од. зб, 1795р. Опис. Рос., пол. мови. 
Географічний покажчик.

Ревізькі казки сіл Корецького повіту, призначених до конфіскації.
Відомості про шляхту, чиншову шляхту, службову шляхту, посесо-

рів, священнослужителів повіту. Відомості про духовних осіб монасти-
ря в м. Корець.
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Острозький повітовий суд
Острожский уездный суд

Ф. 22, 1962 од. зб., 1796–1905 рр. Описи. Рос., пол. мови. 
Іменний покажчик.

Укази Олександра І, Миколи І, Сенату. Розпорядження Волинського 
губернського правління, Волинського губернського суду ІІ-го департа-
менту, Волинських палат кримінального та цивільного судів. 

Обіжники: Волинського губернатора про порядок пересилання 
кореспонденції; Волинського губернського правління з адміністратив-
но-господарських питань, питань появи фальшивих грошових банкнот, 
розшуку маєтків та майна, що підлягають конфіскації; Волинської ка-
зенної палати про конфіскацію маєтків учасників польського повстання 
(1830–1831). Приписи: Управління київського військового, подільсько-
го і волинського генерал-губернатора про ведення справ арештантів; 
Волинського губернатора про правильність ведення судових справ та 
винесення вироків, Головного суду Волинської губернії про порядок 
розгляду судових справ.

Протоколи засідань, резолюції засідань Острозького повітового 
суду. Протоколи засідань Острозького підкоморського суду. Рішення 
Волинського головного суду ІІ-го департаменту, Острозького повітового 
суду. Рішення Волинської палати кримінального суду про обвинувачен-
ня поміщиків у зв’язках з учасниками польського повстання 1830 р. та 
зберігання зброї. 

Судові справи про обвинувачення громадян в: антиурядових ви-
словлюваннях; нанесенні публічних образ особам царської сім’ї та духо-
вним особам; нанесенні тілесних ушкоджень, вбивстві осіб; нанесенні 
матеріальної шкоди власникам маєтків, будинків, трактирів; підпалах; 
порушенні монастирських порядків; розповсюдженні епідемічних хво-
роб; прийнятті католицизму; зловживанні збирачів податків; співчутті 
учасникам антиурядового повстання 1863–1864 рр.; захопленні церков-
них земель; підробці документів тощо. 

Справи про: розгляд земельних, грошових та майнових позовів; за-
твердження купчих грамот; визнання за особами спадкових прав; про 
конфіскацію маєтків та майна учасників польських повстаннь. Справа 
про пільги та переваги, що надаються при купівлі маєтків у західних 
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губерніях та заборону передавання їх у користування особам польського 
походження. Справи про звільнення селян з кріпацтва. 

Реєстри судових засідань повітового суду (1834–1867). Реєстр ци-
вільних справ, призначених до розгляду в Головному суді Волинської 
губернії (1830). Реєстри указів та директив, що надійшли до суду від 
установ вищого рівня.

Запити Острозького земського суду про видачу повітовим судом сві-
доцтв на право отримання громадянами паспортів (1839). Рекрутський 
статут 1871 р. Документи (доповідні записки, листування) про роботу 
Острозького повітового суду. 

Відомості про стан маєтків (1831); майновий стан римо-католиць-
ких духовних правлінь (1844); кількість купленої та орендованої землі 
селянами Хорівської волості, учбові заклади в Острозькому повіті (1864). 
Списки власників нерухомого майна, які мають борги (1826–1835). 

Документи з особового складу (формулярні списки, накази, подан-
ня, заяви). Заяви приватних осіб про надання копій позовів відповідним 
особам (1840).

Листування з Сенатом, Волинською Палатою кримінального суду з 
питань ухвали судових рішень; з поліцейськими управліннями, земськи-
ми судами, іншими установами та організаціями з адміністративно-гос-
подарських питань. 

Журнали реєстрації вхідної кореспонденції Острозького підкомор-
ського суду (1812–1813).
 

Рівненський повітовий суд
Ровенский уездный суд

Ф.384, 1528 од.зб., 1794–1917 рр. Описи, каталог. 
Іменний покажчик до оп. 3; географічний покажчик до оп. № 6,7.

Укази, розпорядження, циркуляри київського, подільського, во-
линського генерал-губернатора, Волинського губернського правління, 
Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, військового губер-
натора м. Житомир, Волинського цивільного губернатора, Волинської ка-
зенної палати, Волинського губернського в селянських справах присутствія. 
Циркуляри Міністерства юстиції про впорядкування архівних матеріалів і 
складання списків на матеріали, які не підлягають зберіганню (1867–1872). 
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Журнали засідань суду (1833–1872), протоколи судових засідань 
(1821, 1833–1871), постанови суду (1832–1865). 

Цивільні судові справи: про звільнення селян повіту від кріпос-
ної залежності; про звільнення від кріпосної залежності селян княгині 
Радзівіл (1846); про відмову селян приймати Уставну грамоту і сплачу-
вати викупні платежі; про непокору владі; про конфіскацію майна учас-
ників польського повстання 1830–1831 рр.; про продаж майна за не-
сплату боргів; про хабарництво, дезертирство, розтрати; по земельних 
і майнових справах; про затвердження контрактів, угод; про визнання 
спадкового права, розшук спадкоємців. Кримінальні справи. Алфавітні 
списки цивільних (1835–1873) і кримінальних (1843–1876) справ суду.

Звіти суду про стан маєтків, які знаходяться під забороною; про про-
даж маєтків за несплату боргів. Списки конфіскованого майна. Справи 
про прийняття на зберігання в архів повітового суду документів вій-
ськових підрозділів, відомства шляхів сполучення; про передачу до-
кументів військових підрозділів комісії по їх розбиранню. Справа про 
оприлюднення маніфесту про вступ на престол Олександра ІІ і про при-
ведення підданих до присяги. Алфавітний журнал власників нерухомо-
го майна в повіті (оп.5, од.зб. 1003); відомості про капітали римо-като-
лицьких костелів і монастирів. Прохання мешканців м. Рівне до князя 
Любомирського про виділення їм землі для будівництва.

Ревізькі сказки (1794–1795, 1895). Урочне положення для Волинської 
губернії. Уставні грамоти сіл повіту. Подвірні списки. Кріпосні книги по 
Рівненському повіту (1912, 1917). 

Листування: з Міністерством юстиції про закриття Рівненського по-
вітового суду (1872); по судових справах. 

Документи з особового складу чиновників суду. Службовий атестат 
І.Ф. Ціолковського, відомості про родину Ціолковських (оп.5, спр. 932) 

Документи про фінансові ревізії суду. Журнали вхідної кореспонденції.

Підкоморські суди
Подкоморские суды

2 фонди, 17 од. зб., 1800–1823 рр. Описи. Рос., пол. мови.

Дубенський, ф. 612, 6 од. зб., 1800–1811 рр. 
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Острозький, ф. 550, 11 од. зб., 1810–1823 рр.
Одна з нижчих ланок шляхетського судочинства. Функціонували на Волині за часів 
Речі Посполитої (з 1566 р.). Діяли залежно від надходження справ, що стосувались 
розмежування шляхетських маєтків. Зберегли свої функції і після входження 
Волині до складу Російської імперії (з кінця XVIII ст.). Продовжували розглядати 
спірні питання, які виникали під час розмежування земель, і розпоряджалися 
штатами межувальників. Підкоморій викликав сторони на місце спірної землі, 
визначав її межі та виносив свою ухвалу.
Ліквідовані в березні 1834 р. у зв’язку зі створенням межових судів.

Укази Волинського губернського правління.
Протоколи засідань Острозького підкоморського суду (1815–1816). 

Декрети про встановлення кордонів між повітами. Межові декрети і 
акти. Рапорти судів про отримання і виконання указів Волинського гу-
бернського правління.

Формулярні списки службовців.

Сирітські суди
Сиротские суды

2 фонди , 19 од. зб., 1896–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Острозький, ф. 282, 2 од. зб., 1896–1911 рр. 

Рівненський, ф. 274, 17 од. зб., 1900–1915 рр.
Створювались на підставі указу 1775 р. “Об образовании губерний и учреждение в 
них присутственных мест”. Організовували опіку над сиротами, вдовами, хворими 
міщанами, дворянами, які мешкали в міських поселеннях.
До їх складу входили міський голова та два члени міського управління. 
Підпорядковувались міським магістратам, а після їх ліквідації у 1861 р. – міським 
органам управління.
Діяли до Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Справи про встановлення опікунства. Заяви і звіти опікунів. Звітні 
книги по Печалівському маєтку опікуна Г. А. Коберського над малолітні-
ми дітьми М. В. Пясковської в Рівненський сирітський суд (1900–1909).

З’їзди мирових суддів
Съезды мировых суддей

3 фонди, 607 од. зб., 1897–1920 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
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Дубенський судово-мировий округ, ф. 2, 138 од. зб., 1897–1919 рр. 

Острозький судово-мировий округ, ф. 4, 9 од. зб., 1915–1917 рр. 

Рівненський судово-мировий округ, ф. 1, 460 од. зб., 1899–1920 рр.
Були апеляційною інстанцією на рішення мирових суддів.
Запроваджувалися на основі “Временных правил об устройстве мировых 
судебных установлений в губерниях: Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Киевской, Волынской, Подольской, Минской, Витебской и Могилевской”, 
схвалених 23 червня 1871 р. Олександром ІІ.
До складу з’їзду мирових суддів входили дільничні і почесні мирові судді округу, 
для кожного з яких він ставав вищою інстанцією. На чолі з’їзду стояв голова, який 
призначався міністром юстиції терміном на три роки зі складу мирових суддів.
У 1889 р. були скасовані, знову відновлені відповідно до закону про реорганізацію 
місцевого суду від 15 червня 1912 р. Після реформи 1912 р. голова з’їзду мирових 
суддів знову призначався міністром юстиції. Канцелярією і підготовкою справ до 
слухання керував так званий “неодмінний” член суду, який також призначався 
міністром юстиції.
В 1917 р. до складу Рівненського з’їзду мирових суддів входили: голова з’їзду, 
мирові судді, секретар з’їзду, помічники секретаря з’їзду, судові пристави, 
секретарі мирових суддів, судові розсильні, касир з’їзду, архіваріус.
Підпорядковувалися Київській судовій палаті. Перебували у віданні департаменту 
Міністерства юстиції. Припинили діяльність у 1919 р.

Циркуляри Міністерства юстиції (1897–1898, 1905–1906, 1917–1918).
Списки посадових осіб і волосних суддів Дубенського судово-миро-

вого округу; листування з особового складу за 1915 р. Заяви про призна-
чення на посади особистих довірених мирових суддів.

Журнали обліку виконання рішень Рівненського з’їзду мирових суд-
дів (1899–1908); судових засідань з’їзду мирових суддів Дубенського су-
дово-мирового округу (1911, 1917).

Відомості про рух кримінальних та цивільних справ, число підсуд-
них у Дубенському судово-мировому окрузі.

Справи з розгляду позовів з цивільних питань. Скарги на рішення 
мирових суддів.

Договір купівлі-продажу млина в с. Сінне Тучинської волості (1909).

Мирові суди
Мировые суды

3 фонди, 575 од. зб., 1914–1919 рр. Описи. Рос. мова.

4-ї дільниці Рівненського судово-мирового округу, ф. 5, 500 од. зб., 
1911–1919 рр.
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10-ї дільниці Рівненського судово-мирового округу, ф. 6, 9 од. зб., 
1914–1917 рр.

11-ї дільниці Рівненського судово-мирового округу, ф. 8, 66 од. зб., 
1915–1917 рр.

Мирові суди створені згідно з судовою реформою 1864 р., а в Правобережній 
Україні запроваджені 1872 р. За час їх заснування було здійснено значні відступи 
від судових статутів. Згідно з “Временными правилами об устройстве мировых 
судебных установлений в губерниях: Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Киевской, Волынской, Подольской, Минской, Витебской и Могилевской” принцип 
виборності мирових суддів відмінявся, а замість нього діяв інший – мирові 
судді призначалися губернатором та міністром юстиції. За тими ж правилами 
відмінявся ще один принцип – незмінності на посаді протягом трьох років. Суддів 
могли замінити в будь-який час.
Розглядали незначні кримінальні та цивільні справи. Покарання за кримінальні 
злочини, винесені мировими суддями, як правило, обмежувались грошовим 
штрафом до 300 руб. або арештом до трьох місяців, чи позбавленням волі 
строком до півтора р.. З цивільних справ мирові судді розглядали позови на суму 
до 500 руб. Мировий суд здійснювався одноособово мировим суддею, влада 
якого поширювалася на дільниці, що складали мировий округ.
Продовжували функціонувати до 1928 р.

Справи про невиконання жителями розпоряджень місцевої влади, 
самочинні випаси худоби, порубки лісу, потрави і знищення посівів, 
організовані підпали поміщицького та куркульського майна (1917–
1919); про встановлення прав власності на землю; про порушення 
умов орендних договорів та несвоєчасне повернення боргів; про роз-
гляд скарг на дії судових приставів; про притягнення до відповідаль-
ності осіб, що поширюють серед селян заклики до несплати податків 
уряду Директорії (1918).

Судові слідчі
Судебные следователи

4 фонди, 46 од. зб., 1848, 1862–1919 рр. Описи. Рос. мова.

1-ї дільниці Дубенського повіту, ф. 608, 3 од. зб. , 1848, 1862–
1879 рр.

2-ї дільниці Дубенського повіту, ф. 609, 3 од. зб. , 1871–1874 рр.

2-ї дільниці Острозького повіту, ф. 210, 37 од. зб. , 1917–1919 рр.
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2-ї дільниці Рівненського повіту, ф. 501, 3 од. зб., 1867 р., 1907–
1908 рр.

Посади створені напередодні впрвадження судових статутів 1864 р. Провадили 
слідчі дії в кримінальних справах.
Входили до складу Житомирського окружного суду. Призначалися імператором 
за поданням міністра юстиції через клопотання голови судової палати. 
Проводили попередні розслідування у справах, які розглядав окружний суд. На 
час розслідування підпорядковувалися прокурору, з решти питань – окружному 
суду. Слідство починали з ініціативи поліції або приватної особи, повідомивши 
попередньо прокурора. Функціонували до 1920 р.

Справи про розслідування вбивств, крадіжок, збройних нападів на 
маєтки; про втечу з Сибіру мешканця Подільської губернії Пенцака (він 
же Левицький і Ковальов), засланого за конокрадство і двоєженство 
(1848–1876); аварію поїзда (1918).

Настільна книга слідчого 1-ї дільниці Дубенського повіту на 1861–
1867 рр.

Нотаріуси
Нотариусы

7 фондів, 1498 од. зб., 1884–1921 рр. Описи. Рос. мова.
Діяли на підставі “Положения о нотариальной части” від 14 квітня 1866 р. 
Призначалися і звільнялися головою судової палати за поданням голови 
окружного суду. Нотаріуси реєстрували всі цивільні акти в межах того судового 
округу, де перебувала його нотаріальна частина. Засвідчували підписи, 
відповідність копій оригіналу, реєстрували акти, актові книги, книги запису зборів, 
а також здійснювали виписки та копії з актових книг.
Актову книгу з реєстром нотаріуси щорічно передавали до нотаріального архіву, 
яким завідував старший нотаріус.
Мали власну печатку з губернським гербом.

Багриновський А. С., нотаріус у м. Корець, ф. 388, 7 од. зб., 1916–
1918 рр.

Барановський М. Н., нотаріус у м. Корець, ф. 24, 206 од.зб., 1913–
1914 рр.

Дяченко В. В., нотаріус у м. Корець, ф. 389, 3 од. зб., 1884–1886 рр.

Кранц О. Г., нотаріус у м. Здолбунів, ф. 21, 207 од. зб., 1911–1915 рр. 
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Кухаренко О. І., нотаріус у м. Острог, ф. 83, 121 од. зб., 1901–
1921 рр.

Матусевич С. В., нотаріус у м. Рівне, ф. 358, 53 од. зб., 1914–1915 рр. 

Шимкович Ф. В., нотаріус у м. Корець, ф. 23, 899 од. зб., 1894–
1912 рр.

Реєстри записів нотаріальних дій. Проекти купчих і духовних запо-
вітів на землю та нерухоме майно.

Купча на будівлю винокурного заводу в м. Корець, придбану на пуб-
лічних торгах (1886). Дарчі записи. Заяви про розірвання договорів на 
оренду землі.
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5. ОРГАНИ Й УСТАНОВИ ПОЛІЦІЇ

Земські суди
Земские суды

3 фонди, 229 од. зб., 1765 – 1866 рр. Описи, іменний покажчик. Рос., 
пол. мови.

Дубенський, ф. 563, 68 од. зб., 1765–1856 рр. 

Острозький, ф. 374, 61 од. зб., 1798–1862 рр. 

Рівненський, ф. 393, 100 од. зб., 1790–1866 рр.

Повітові виборні, колегіальні адміністративно-поліцейські установи.
Утворювалися в кожному повіті; територія, що йому підпорядковувалася, 
складала територію повіту, крім повітового міста і тих містечок, які мали власні 
поліцейські управління.
До 1796 р. називалися нижніми земськими судами.
Після приєднання Правобережної України до складу Російської імперії (кінець 
ХVІІІ ст.) виконували адміністративно-поліцейські функції в повітах Волинської 
губернії. Офіційно як земські суди почали йменуватися з 1837 р. відповідно до 
положення про земську поліцію.
Земський суд займався охороною правопорядку в повіті. До його функцій входили 
нагляд за виконанням розпоряджень державних органів влади; нагляд за станом 
торгівлі, доріг та мостів, протипожежного забезпечення; контроль за відбуванням 
різних повинностей мешканцями повіту; за організацією продовольчого 
забезпечення, громадської опіки та заходів для запобігання жебрацтву, у разі 
необхідності – організацією ліквідації інфекційних захворювань та масової за 
гибелі худоби; веденням слідства і розглядом незначних проступків та позовів; 
ведення слідства й дізнання.
Згідно зі штатним розкладом 1796 р. у повітах Волинської губернії земський суд 
функціонував у складі обраного місцевим дворянством земського капітана або 
справника, двох дворянських засідателів, двох сільських засідателів та секретаря. 
У 1804 р. штат земського суду був розширений.
Виконавчими органами земського суду були волосні правління. Підпорядковувалися 
губернатору і губернському правлінню; губернатор схвалював на посадах 
виборних членів.
В 1860 р. від поліції була відділена слідча частина, а Тимчасовими правилами 
від 25 грудня 1862 р. земські суди скасовані. Виконання їх функцій передано 
повітовим поліцейським управлінням.
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Декрети, декларації, резолюції (1800–1831), постанови (1828–1831) 
Дубенського земського суду; резолюції Рівненського земського суду з 
поточних справ (1821, 1823), рішення Рівненського земського суду з ци-
вільних справ (1799–1801).

Протоколи та журнали засідань Рівненського земського суду (1797–
1832), Дубенського земського суду (1816).

Реєстри указів, пропозицій і настанов, що надійшли до Острозького 
повітового суду (1796–1799). Книга судових ухвал Острозького земсько-
го суду (1799).

Листування Острозького земського суду із земськими судами ін-
ших повітів (1797). Книги записів вхідної та вихідної документації 
Рівненського земського суду (1796–1798).

Майнові та земельні справи, справи про крадіжки, образи, побої, 
вбивства, підпали. Справа Дубенського земського суду про переслі-
дування уніатським духовенством церковнослужителів православної 
церкви (1818).

Рівненський повітовий справник 
Ровенский уездный исправник

Ф. 379, 78 од. зб., 1852–1877 рр. Описи. Рос. мова.
Вища поліцейська посада в повіті. Введена у 1775 р. згідно з “Учреждениями для 
управления губерний Российской империи”.
Адміністративно-виконавча влада повітового справника поширювалась на 
територію Рівненського повіту, а з 1862 р. – й на м. Рівне. До його повноважень 
відносився нагляд за громадською безпекою та справами повітової поліції, а 
також за своєчасною сплатою податків, викупних платежів та оброку з селян.
До 1862 р. обирався на три роки повітовим дворянством.
При повітовому справнику функціонував земський суд, до складу якого входили 
засідателі від дворян, а з 1837 р. – і від державних селян. Йому підпорядковувалися 
станові пристави.
З 1862 р. повітовий справник очолював повітове поліцейське управління. 
Перебував у віданні волинського губернатора. Підпорядковувався Міністерству 
внутрішніх справ.
Посада ліквідована у 1917 р.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, київського генерал-гу-
бернатора про розшук учасників польського повстання 1863 р., про збір 
даних щодо формування польських повстанських загонів; про дії поль-
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ських повстанців у 1863 р. на території Рівненського повіту; про поси-
лення нагляду за діяльністю таємних польських товариств і за особами, 
які нелегально повернулися з-за кордону (1869); про організацію неглас-
ного нагляду за відставними і відпускними офіцерами-поляками та ін-
шими підозрілими особами на території Рівненського повіту (1863); про 
заборону поширення книги домашнього вчителя Худякова “Самовчитель 
для навчання грамоті”, що своїм змістом суперечить церковному вчен-
ню і спрямована проти існуючого державного ладу (1865); про усунення 
осіб римо-католицького віросповідання від служби в канцеляріях поліції 
(1868); про порядок видачі дозволів на володіння зброєю особам поль-
ського походження (1866); про встановлення нагляду за баптистськими 
та іншими протестантськими місіонерами (1869); про порядок видачі 
дозволів на роздрібну торгівлю (1865).

Розпорядження помічника пристава І-го стану щодо збору даних 
про поміщицьких синів для призову їх на військову службу (1852). 
Листування з волинським губернатором про заборону збирати кошти на 
будівництво пам’ятника письменнику Д. Писарєву з ініціативи санкт-
петербурзького книготорговця Павленкова; про надання дозволу при-
ватним особам утримувати гімназистів на квартирах; про надання лі-
карю Михайловському дозволу відкривати приватні медичні заклади на 
території 6-ої станової дільниці (1865); про встановлення поліцією на-
гляду за використанням коштів, які збиралися під час проведення банке-
тів польськими поміщиками (1869). Циркулярний лист Волинського гу-
бернського в селянських справах присутствія про організацію сільської 
сторожі (1865).

Оперативні звіти станових приставів (1869). Рапорти приставів 
Рівненського повіту про політичну ситуацію (1865).

Відомість про наявність і стан шкіл при сільських православних па-
рафіях І-го стану Рівненського повіту (1868 р.).

Списки осіб, які знаходяться під негласним наглядом поліції, і тих, 
кому в’їзд до Росії заборонений (1869–1871).

Реєстр вихідної секретної кореспонденції рівненського повітового 
справника (1877).

Справи про нелегальне переховування зброї; виявлення в ставку 
поблизу м. Рівне ящика з 50 піками часів польського повстання 1863 р. 
(1869); про спів у костелі містечка Березне забороненого польського гім-
ну; про невиконання церковних обрядів і висловлення співчуття поль-
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ському визвольному руху (1869); про вторгнення загону польських по-
встанців з Галичини до містечка Радзивилів Волинської губернії (1863); 
про зловживання службовим становищем офіційних осіб; про вимогу 
однодворців Клеванської громади змістити старшину (1851–1857).

Пристав 1-го стану Рівненського повіту
Пристав 1-го стана Ровенского уезда

Ф. 383, 45 од. зб., 1850–1877 рр. Описи. Рос. мова.
Згідно з “Положением о земской полиции” від 3 червня 1837 р. повіти у 
поліцейському відношенні поділялися на стани. До повітового стану не включалися 
повітові міста, заштатні міста і містечка, в яких були створені власні поліцейські 
управління. Кількість станів могла змінюватися. З 1905 р. кількість станів у повіті 
збільшувалась. У кожному стані поліцейські функції здійснювали безпосередні 
виконавці – становий пристав, якого призначав губернатор.
Був підзвітний повітовому справнику.
Під час виконання своїх службових обов’язків становий пристав спирався на 
сільську виборну поліцію.
Ліквідовані Тимчасовим урядом 10 березня 1917 р. унаслідок припинення 
діяльності Департаменту поліції.

Річні звіти пристава (1862–1877).
Листування з Волинським губернським правлінням про перепис на-

селення і однодворців Рівненського повіту (1854); про боротьбу з холе-
рою у повіті (1852–1853); про осіб, які ухиляються від рекрутських на-
борів (1869, 1876); з питань встановлення і врегулювання торгових цін 
на продовольчі товари, будівельні матеріали (1850–1863); про ремонт 
поштових (1850) та сільських доріг (1859), мостів.

Списки дворян, кріпаків і вільних селян, колоністів на території 1-го 
стану; церков, костелів, синагог із зазначенням чисельності парафіян; ді-
ючих молитовних будинків і тих, що будуються (1859, 1869).

Відомості про забезпечення сільських православних священиків у 
парафіях І-го стану (1859); про кількість землі у землевласників (1871); 
про маєтки, віддані під заставу Державному банку (1858); про площі по-
сівів та дані про врожай в Рівненському повіті (1854); про захворювання 
великої рогатої худоби (1877).

Справа про пограбування православної церкви Різдва Христового в 
містечку Клевань (1870).
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Повітові поліцейські управління
Уездные полицейские управления

3 фонди, 53 од. зб., 1858–1914 рр. Описи. Рос. мова.

Дубенське, ф. 611, 21 од. зб., 1858–1914 рр. 

Острозьке, ф. 566, 2 од. зб., 1862–1869 рр. 

Рівненське, ф. 380, 30 од. зб., 1860–1871 рр.
Утворені на підставі “Временных правил об устройстве полиции” від 25 грудня 
1862 р. з метою реформування поліції. Були вищими органами адміністративно-
поліцейської влади в повітах.
Здійснювали поліцейські функції на території повітів. Керували діяльністю 
станових, дільничних і міських приставів та поліцейських наглядачів.
Їх обов’язки передбачали нагляд за виконанням ухвал і рішень судових установ; 
контроль за торгівлею, станом доріг, виконанням рекрутського набору; стягнення 
недоїмок. До їх складу входили: повітовий справник, помічник справника, 
управління присутствія. Очолювалися повітовими справниками. Окрім того, у 
штаті Дубенського повітового поліцейського управління за кошти власників міста 
утримувалися додатково один поліцейський наглядач і чотири поліцейських 
службовці. До їх обов’язків входило стягнення грошових недоїмок з мешканців 
приватновласницького м. Дубно в разі невиконання ними повинностей на користь 
власників міста.
Ліквідовані у квітні 1917 р.

Листування з Волинським губернським правлінням про встанов-
лення негласного нагляду за іноземцями; про політичну благонадійність 
лісничих казенних і приватних лісів; про призначення сільських кара-
ульних (1863). Відомості про осіб, які знаходяться під негласним нагля-
дом поліції (1863). Справи про спробу втечі ув’язнених з Рівненської 
в’язниці (1862–1863); про неспроможність поміщика Й. Пентковського 
сплатити борг за маєток в с. Листвин Дубенського повіту (1862–1865) 
та про розділ цього маєтку на частини між братами Й. Пентковського 
(1874); про стягнення з євреїв містечка Млинів поземельного чиншу на 
користь графа Ходкевича (1872); про руйнування від давності церкви в 
с. Красне Дубенського повіту (1864); про викрадення грошей із церкви 
Різдва Богородиці в с. Тинне (1867) та із церкви в с. Любиковичі (1867) 
Рівненського повіту; про крадіжки, пожежі, несплату боргів тощо.

Звіт про стягнення недоїмок за державним поземельним податком та 
за земськими зборами із земель приватних землевласників Дубенського 
повіту (1914).
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Городничі правління 
Городнические правления

2 фонди, 6 од. зб., 1841–1865 рр. Описи. Рос. мова.

Острозьке, ф. 512, 3 од. зб., 1841–1857 рр. 

Рівненське, ф. 618, 3 од. зб., 1841–1865 рр.

Виконували функції поліції в повітових містах. Діяльність городничих простежується 
з 1815 р. Обов’язки начальника правління покладалися на городничого. Останній 
відповідав за безпеку та правопорядок у місті, здійснював окремі судові функції: 
мав право вести слідство у справах на випадкок незначних правопорушень та 
стягнень за неспірними зобов’язаннями. Йому допомагали 2 пристави і 2 ратмани.
Острозьке і Рівненське городничі правління були підзвітні Новоград-Волинському 
магістрату. Перебували у віданні волинського губернатора і губернського правління. 
Згідно з реформою поліції 1862 р. посада городничого була скасована. Острозьке 
і Рівненське городничі правління були підпорядковані повітовій поліції і приєднані 
до земських судів. Останні були перейменовані в повітові поліцейські управління.

Справи з розгляду земельних та майнових питань.

Дубенська міська поліція 
Дубенская городская полиция

Ф. 564, 1 од. зб., 1815–1817 рр. Опис. Рос. мова.
Виконувала ті ж функції, що і Рівненське та Острозьке городничі правління на 
чолі з городничим. Згідно з указом від 31 грудня 1796 р. у м. Дубно виконання 
функцій міської поліції покладалося на міського поліцмейстера. Пізніше установа 
функціонувала під назвою Дубенська міська поліція.
Ліквідована згідно з “Временными правилами об устройстве полиции” від 25 
грудня 1862 р. про устрій поліції з передачею функцій повітовому поліцейському 
управлінню.

Справа про земельні угіддя Миколаївської та Ільїнської церков у 
м. Дубно, відібрані князем Любомирським, та про землю Дубенської 
Хрестовоздвиженської церкви.

Радзивилівське міське поліцейське управління
Радзивиловское городское полицейское управление

Ф. 565, 2 од. зб., 1829–1830, 1868 рр. Опис. Рос. мова.
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Створене відповідно до “Устава благочиния” 1782 р. Опікувалось охороною 
порядку в місті, виконанням судових рішень. Спочатку існувало як Радзивилівський 
поліцейський чиновник, пізніше — як міське поліцейське управління. До складу 
управління входили поліцмейстер, міський наглядач, секретар.
Незважаючи на ліквідацію у 1862 р. міських поліцейських установ у царській 
Росії, у Радзивилові ця установа продовжувала функціонувати, з огляду, на його 
прикордонне місцерозташування та статус центру Радзивилівського митного округу.

Справи про викрадення радзивилівськими євреями Теслуговським і 
Палонським у єврея Пернятинського трьох коней та брички, навантаже-
ної горілкою; про напад мешканців м. Радзивилів на будинок міщанина 
Городника; про знайдену під мостом новонароджену дитину.

Дубенський тимчасовий поліцейський суд
Дубенский временный полицейский суд

Ф. 368, 66 од. зб., 1861–1866 рр. Описи. Рос. мова.

Утворений 10 листопада 1861 р. на підставі затвердженого Олександром ІІ 
положень Комітету Міністрів від 5 серпня 1861 р. і 22 серпня 1861 р. та указу 
Волинського губернського правління від 3 листопада 1861 р. Здійснював слідство 
та суд над учасниками заворушень та польського повстання 1863 р. у Дубенському 
та Кременецькому повітах Волинської губернії. Функціонував у складі голови 
тимчасового поліцейського суду (його обов’язки виконував повітовий суддя), 
члена суду (обов’язки виконував засідатель повітового суду), комісара від уряду, 
повітового стряпчого.

Справа про звинувачення дворян, поміщиків, державних селян у 
співі патріотичного польського гімну, носінні польського національного 
одягу, шапок-конфедераток, траурних капелюшків; про участь у демон-
страції зі встановлення дубового хреста на поштовій дорозі Млинів – 
Ярославичі. Реєстр вхідної документації (1861).

Список службовців (1864) та інформації про роботу суду (1861, 
1864).
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6. ФІНАНСОВІ ОРГАНИ, ПОДАТКОВІ ТА КРЕДИТНІ 
УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ

Повітові казначейства
Уездные казначейства

3 фонди, 140 од. зб., 1806–1920 рр. Описи, географічні покажчики. 
Рос., пол. мови.

Дубенське, ф. 605, 1 од. зб., 1855–1864 рр. 

Острозьке, ф. 375, 5 од. зб., 1806–1878 рр. 

Рівненське, ф. 27, 134 од. зб., 1797–1920 рр.
Утворені в 1796 р. на основі “Учреждений об управлении губерний Российской 
империи”.
Головними функціями були облік та звітність з питань надходжень та видатків 
грошових сум, що були в обігу у підвідомчій казначейству касі. Важливою 
функцією казначейств було складання ревізьких реєстрів (переписів населення з 
метою стягнення подушного податку).
У складі установи були повітовий казначей та чотири присяжні засідателі.
В 1863 р. у зв’язку із перерозподілом обов’язків між губернськими та 
повітовими казначействами останні були реорганізовані в прибуткові каси. 
Підпорядковувались Волинській губернській казенній палаті як касові установи, 
які здійснювали прийом, збереження й видачу грошових коштів.
Припинили свою діяльність у 1919 р. у зв’язку із входженням території Волині до 
складу Другої Речі Посполитої.

Циркуляри Міністерства фінансів про порядок здійснення грошо-
вих видатків на випадок мобілізації армії (1897).

Укази та розпорядження Волинської казенної палати і листування з 
нею Дубенського повітового казначейства про порядок проведення реві-
зій (1855–1864).

Розпорядження Рівненського казначейства, його листування з 
Волинською казенною палатою, Рівненським відділенням Державного 
банку, Управлінням державними ощадними касами з питань грошового 
обігу, організації охорони казначейства (1905–1914).

Розпорядження і циркуляри відділу місцевих установ Державного 
банку про організацію польових казначейств (1915).
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Розрахункові книги Рівненського повітового казначейства за зе-
мельними зборами від землевласників, селян.

Книги надходжень і видачі грошових сум Острозького повітового 
казначейства (1806, 1818, 1830).

Податкові листи Рівненського повітового казначейства на землев-
ласників, фабрикантів, вільних людей, селян (1902–1909).

Ревізькі реєстри Острозького (1833–1834) і Рівненського (1797–
1881) повітів. Формулярні списки службовців Рівненського повітового 
казначейства (1873–1915).

Акцизний наглядач 1-ї дистанції рівненського повіту
Акцизный надзиратель 1-й дистанции ровенского уезда

Ф. 604, 6 од. зб., 1850–1862 рр. Описи. Рос. мова.
Акцизні наглядачі контролювали збір непрямих податкових надходжень до 
державної скарбниці.
До їх обов’язків входив нагляд за виробництвом і збутом алкогольних напоїв, цукру, 
тютюну, солі та інших товарів, які підлягали акцизу; контроль за надходженням податків 
від їх продажу; нагляд за підприємствами та їх обладнанням, на яких вироблялись 
товари, що підлягали акцизу; перевірка фінансових звітів, видача підприємствам 
дозволів на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів тощо.

Листування з Волинською казенною палатою щодо збору грошових 
пожертв на будівництво пам’ятника В. А. Жуковському; у фонд захисни-
ків Севастополя (1854–1862).

Журнал щоденної роботи акцизного наглядача 1-ї дистанції 
Рівненського повіту (1856).

Особова справа акцизного наглядача Рівненського повіту Я. Ф. Собе- 
щанського (1854–1862).

Справа про розслідування крадіжки з каси Бронницького заводу 
30 руб. сріблом (1854–1862).

Списки і описи винокурних і пивоварних заводів, шинків 
Рівненського повіту (1850–1851).

Списки слідчих справ, які перебували на контролі в поліції (1854–
1862).
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Акцизний наглядач 2-ї дистанції Рівненського повіту
Акцизный надзиратель 2-й дистанции Ровенского уезда

Ф. 603, 17 од. зб., 1855–1862 рр. Описи. Рос. мова.

Укази Волинської казенної палати щодо виробництва спиртних напо-
їв на винокурних заводах із зазначенням дозволених обсягів їх продукції 
(1855–1856); про додатковий дозвіл на виробництво вина (1855–1862), 
про дозволи на перебудову та ремонт винокурних заводів (1855–1858). 
Технічний опис винокурних заводів Рівненського повіту.

Журнали щоденної роботи акцизного наглядача 2-ї дистанції 
(1855–1856).

Справи про пожежу на винокурному заводі в с. Підлужне 
Костопільської волості (1855); про транспортування спирту із Київської 
губернії до м. Володимира Волинської губернії (1855); про збитки, завда-
ні поміщику Давидовському служителями акцизної контори, у зв’язку із 
відмовою видати йому ярлики на відпуск вина із Тиннівського підвалу 
(1856); про розслідування незаконного проживання єврейських сімей у 
шинках сіл Немовичі і Чудлі; про порушення поміщиком Рибчинським 
правил державної винної монополії (1855–1857); про самовільне пере-
обладнання апаратів на винокурному заводі в с. Немовичі поміщиком 
Каховським (1855–1856); про конфіскацію вина, що зберігалося в під-
валі Немовицького винокурного заводу поміщика Каховського (1855–
1856); про незаконний продаж гарячого вина власником Золотіївського 
винокурного заводу Т. Озерським (1856); про нанесення побоїв акцизно-
му повіреному Хейловському управителем с. Тинне Чебровським.

Повітові у чиншових справах присутствія
Уездные по чиншевым делам присутствия

4 фонди, 95 од. зб., 1871–1915 рр. Описи. Рос. мова.

Дубенське, ф. 400, 2 од. зб., 1914 р. 

Острозьке, ф. 392, 1 од. зб., 1887–1914 рр.

Острозько-Кременецьке, ф. 377, 8 од. зб., 1887–1889 рр. 

Рівненське, ф. 15, 84 од. зб., 1887–1915 рр.



Розділ І. Фонди установ Російської імперії

69

Утворені за Положенням від 9 червня 1886 р. “О поземельном устройстве 
сельских вечных чиншевиков в губерниях западных и белорусских”.
Мали сприяти ліквідації чиншового права на території Волинської губернії з 
наданням чиншовикам права викупляти свої наділи за фінансової допомоги уряду.
Займалися визнанням прав вічних чиншовиків на землю, визначенням розміру 
грошового податку (чиншу)* та переведенням у грошовий вимір натуральних 
чиншових податків, визначали розміри викупної суми за кожною чиншовою 
ділянкою, вирішували конфлікти між зацікавленими сторонами, видавали акти 
про угоди між чиншовиками та поміщиками.
До складу повітових у чиншових справах присутствій входили представники від 
мирових посередників та підлеглих їм вільнонайманих землемірів, від місцевих 
дворян (останні утримувалися за рахунок тих землевласників повіту, на землях 
яких мешкали чиншовики).
Діяльність фінансувалася за рахунок державної скарбниці, до якої повинно 
було надходити 0,5% від усіх щорічних викупних платежів чиншовиків. 
Підпорядковувались губернському в селянських справах присутствію. Перебували 
у віданні Міністерства внутрішніх справ.
Функціонували до 1917 р.

Справи про чиншові права різних осіб, які проживали в селах Борисів, 
Дорогоща, Закоти, Кам’янка, Новомалин, Новомильськ Острозького по-
віту (1887–1902).

Клопотання мешканців сіл Рівненського повіту про визнання за 
ними чиншових прав на землю (1887–1915).

Геодезичний опис ділянок сінокісної землі чиншовиків містечка 
Висоцьк Рівненського повіту (1899).

План дачі поміщика Руликовського в містечку Висоцьк та пояснен-
ня до нього (1899). Плани земельних ділянок спілки селян с. Будераж 
Дубенського повіту (1914).

Іменний список чиншовиків сіл Бугаївка, Мала Чернятинка Бутовецької 
волості Ізяславського повіту Волинської губернії (1887–1895).

Списки домовласників-чиншовиків Острозького повіту (1887–1892).

Міські з квартирного податку присутствія
Городские по квартирному налогу присутствия

3 фонди, 17 од. зб., 1899–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Дубенське, ф. 607, 1 од. зб., 1915 р.

 Острозьке, ф. 371, 1 од. зб., 1904 р. 

Радзивилівське, ф. 615, 15 од. зб., 1890–1911 рр.
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Функціонували на підставі положення про державний квартирний податок від 
1893 р.
Займалися оподаткуванням домовласників, які здавали власні житлові 
приміщення у найм.
Обиралися від домовласників у складі чотирьох-шести осіб органами міського 
виборного управління за розпорядженням волинського губернатора. З 1904 р. 
відповідно до роз’яснення Міністерства внутрішніх справ, окрім домовласників, 
до їх складу мали обирати і квартиронаймачів. Таким чином передбачалося 
уникнути зловживань зі сторони тих чи інших присутствій, які представляли 
інтереси домовласників.

Циркуляр Волинської казенної палати про надання безкоштовних 
квартир особам, які служать у казенних установах (1900).

Журнали засідань Радзивилівського міського з квартирного податку 
присутствія з розгляду клопотань домовласників (1900–1906).

Заяви домовласників містечка Радзивилів про місцезнаходження їх 
домоволодінь (1899–1900); про звільнення від сплати квартирного по-
датку, або його зменшення (1899–1902).

Список членів Радзивилівського міського з квартирного податку 
присутствія (1900).

Загальний список платників квартирного податку м. Дубно (1915). 
Списки службовців установ і військових частин м. Острог, які сплачу-
ють державний квартирний податок (1904).

Списки платників квартирного податку містечка Радзивилів (1900, 
1903, 1911). Листування Радзивилівського міського присутствія з квар-
тирного податку з помічником податкового інспектора Кременецького 
повіту стосовно осіб, які займаються торгівлею іноземними товарами 
(1902); про надання звітних відомостей з квартирного податку; про стяг-
нення штрафів (1905–1906).

Дубенське розкладочне присутствіє
Дубенское раскладочное присутствие

Ф. 606, 1 од. зб., 1911р. Описи. Рос. мова.
Функціонувало при Дубенському міському спрощеному громадському управлінні. 
Займалося оцінкою нерухомого майна мешканців міста.
Оцінка нерухомого майна визначалася за т. зв. чистою доходністю майна (із 
вирахуванням усіх витрат на його утримання), а за неможливістю її визначити – 
згідно із матеріальною вартістю нерухомого майна.
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Оціночному збору підлягало усе нерухоме майно тих мешканців, які не 
користувалися пільгами держави щодо оподаткування, при цьому нерухоме 
майно мало обов’язково перебувати в межах міської території. Сума оцінки 
визначалася окремо на кожну одиницю нерухомого майна.
До складу розкладочного присутствія входили представники від міського 
управління та власників нерухомого майна.

Журнали засідань Дубенського розкладочного присутствія.

Острозьке міське з податку на нерухоме майно присутствіє
Острожское городское по налогу с недвижимых имуществ 
присутствие

Ф. 231, 1 од. зб., 1916 р. Описи, каталог. Рос. мова.
Відповідно до фінансової реформи 1863 р. були утворені фінансові присутствія, в 
т.ч. і з податку на нерухоме майно.
Займалося розкладкою та збором державного податку на нерухоме майно, яким 
оподатковувалися його власники – мешканці м. Острога.
Підпорядковувалось Волинській казенній палаті.
Пізніше функціонувало на підставі закону “Правила об обложении торгово- 
промышленных предприятий” від 15 січня 1885 р. Наглядало за дотриманням 
законів про оподаткування нерухомого майна в дохід державної скарбниці.

Заяви жителів містечка Гоща про реєстрацію їхнього нерухомого 
майна.

Дільничні з прибуткового податку присутствія 
Участковые по подоходному налогу присутствия

2 фонди, 29 од. зб., 1917–1919 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Острозьке, ф. 372, 22 од. зб., 1917–1919 рр. 

Рівненське, ф. 386, 7 од. зб., 1917–1918 рр.

Утворені у січні 1916 р. у зв’язку із запровадженням у царській Росії податку з усіх 
джерел прибутку з метою розширення видатків на ведення війни.
Займалися фіксацією прибутків фізичних осіб та призначали їм суму оподаткування. 
Були підвідомчі губернському з прибуткового податку присутствію.
Функціонували до Української національно-демократичної революції 1917–
1920 рр.

Особові справи платників прибуткового податку.
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Податковий інспектор Острозького повіту Волинської губернії
Податной инспектор Острожского уезда Волынской губернии

Ф.376, 5 од. зб., 1909–1918 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Посада податкового інспектора запроваджена згідно із законом від 30 квітня 
1885 р. “Об учреждении должностей податных инспекторов”.
Був виконавчим органом Волинської казенної палати, керував окремою її 
дільницею. Здійснював нагляд за дотриманням законів про торгівлю та сплату 
податків, виявляв реальний розмір доходів; брав участь у розподілі поземельного 
податку та податків з міських маєтностей; ревізував повітові казначейства. 
Головував у створених повітових податкових присутствіях, виконував різні 
доручення Волинської казенної палати.
Посада ліквідована під час Української національно-демократичної революції 
1917–1920 рр.

Списки власників підприємств. Журнали перевірки роботи торго-
вельних та промислових закладів.

Рівненське повітове позичково-ощадне товариство 
ім. Елізи Окенцької
Ровенское уездное ссудо-сберегательное товарищество 
имени Элизы Окенцкой

Ф. 12, 12 од. зб., 1906–1917 рр. Описи. Рос. мова.
Функціонувало як установа дрібного кредиту на основі “Положения об учреждениях 
мелкого кредита” від 1 червня 1895 р.
У подальшому установи дрібного кредиту діяли на підставі закону від 7 червня 
1904 р. На його підставі кредитні товариства отримували від Державного банку 
позику для утворення основного капіталу. При цьому від членів установ дрібного 
кредиту не вимагався пайовий внесок, на відміну від товариств взаємного кредиту.
Позичково-ощадному товариству надавалося право вчиняти позови з метою 
сприяння членам товариства (селянам, землевласникам, промисловцям, 
ремісникам, артілям тощо) у їхньому товарообігу, видавати позики членам 
товариства на придбання землі, рухомого майна, приймати грошові вклади від 
членів товариства та інших осіб. Підпорядковувалось управлінню у справах 
дрібного кредиту Міністерства фінансів.

Заяви громадян про зарахування їх у члени позичково-ощадного то-
вариства, відомості про їх матеріальний стан (1906–1912). Книга осо-
бових рахунків членів товариства за вкладами у позичково-ощадне то-
вариство (1912–1916). Книга реєстрації наданих кредитів (1908–1911). 
Фінансовий звіт (1915).
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Канцелярія начальника Радзивилівського митного округу
Канцелярия начальника Радзивиловского таможенного округа

Ф. 28, 14 од. зб., 1897–1917 рр. Описи. Рос. мова.
Згідно із указом Катерини II від 8 серпня 1795 р. прикордонні митниці було перенесено 
на нові кордони Російської імперії, зокрема одну з них – у містечко Радзивилів 
Волинської губернії. Тут розміщувалася і канцелярія начальника Радзивилівського 
митного округу. Начальнику митного округу було доручено управління усіма 
митними установами та прикордонною охороною, які входили до округу. При ньому 
знаходився окружний митний ревізор, чиновник із особливих доручень, штаб-офіцер 
для провадження справ, які відносились до прикордонної охорони.
Відповідно до штатів митниць від 8 жовтня 1799 р. до складу Радзивилівської 
митниці входили директор, цолнер, унтер-цолнер, бухгалтер та 5 пакгаузних. До 
штату митного округу входили начальник, 4 наглядачі, 44 постійних та 5 запасних 
об’їждчика.
8 лютого 1799 р. розпочала роботу Радзивилівська цензура, яка займалась 
перевіркою іноземних книг та творів для Волинської, Подільської, Мінської 
губерній. Згідно з затвердженою Павлом I доповіддю Сенату від 4 квітня 1799 р. 

“О штатах Радзивиловской Цензуры” до складу цензури при Радзивилівській 
митниці увійшло три цензори – представник від духовенства, цивільний, вчений, 
а також секретар, бібліотекар, три читця.
В 60-х рр. XIX ст. через Радзивилівську митницю щороку вивозилось за кордон і 
доставлялося з-за кордону товарів на суму до 4 млн. руб., в 1911 р. сума ввезеного 
товару становила вже 5 млн. руб., а вивезеного – 6,2 млн. руб.
Підпорядковувалася безпосередньо директору Департаменту зовнішньої торгівлі, 
а з 1864 р. – Департаменту митних зборів Міністерства фінансів.
Радзивилівський митний округ проіснував до 1910 р. Пізніше Радзивилівська 
митниця увійшла до складу Південного митного округу.

Справи про розслідування випадків порушення митного статуту 
окремими особами (1897–1915). Листування з Кишинівським окружним 
судом про розслідування випадків порушення митного статуту окреми-
ми громадянами (1900–1917). Листування з начальником Південного 
митного округу з господарських питань (1909–1911).
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7. ОРГАНИ КООПЕРАЦІЇ

Товариства споживачів
Общества потребителей

2 фонди, 2 од. зб., 1914–1915 рр, 1918 р. 
Описи, каталог. Рос. мова.

Рівненське товариство споживачів. ф. 396, 1 од. зб., 1914–1915 рр. 

Сарненське товариство споживачів “Християнин-робітник”. ф. 364, 
1 од. зб., 1918 р. 
Засновувалися наприкінці 1890-х років як об’єднання споживачів для спільних 
закупівель великих партій товарів як для домашнього вжитку, так і для ведення 
господарства. Придбати товари можна було у крамницях товариств значно 
дешевше, ніж у приватних магазинах.
При цьому члени споживчих товариств могли отримувати прибуток. Більша 
частина чистого прибутку видавалась членам товариства у вигляді дивідендів на 
паї. Виділяли споживчі товариства окремо кошти і на благодійні заходи.
Діяльність товариств координувало Волинське губернське земство, до складу 
якого у 1913 р. входили один торговий агент і один інструктор із споживчої 
кооперації. Діяльність Рівненського товариства споживачів простежується з 
1914 р. Функціонувало до 1919 р.
Сарненське товариство споживачів зареєстроване Житомирським окружним 
судом в травні 1918 р. На вересень 1918 р. налічувалось 2312 пайовиків.

Звіт Рівненського товариства споживачів (1914–1915).
Список пайовиків Сарненського товариства споживачів “Християн-

робітників” (1918).
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8. ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНИ ТА 
УПРАВЛІННЯ МАЄТКАМИ

Острозьке повітове межове відомство
Острожское уездное межевое ведомство

Ф. 545, 1018 од. зб., 1864–1912 рр., 1938 р. 
Описи. Географічний покажчик. Рос. мова.
Утворена відповідно до указу Сенату від 1 серпня 1861 р. про закриття межових 
судів і заснування межових комісій.
Займалась розмежуванням землі в повіті, встановленням меж поземельних 
володінь, здійснювала облік земель та угідь, які належали державній скарбниці і 
приватним власникам.
Підпорядковувалась межовій комісії при Волинському губернському правлінні та 
ІІІ департаменту Сенату.

Плани Острозького повіту (1841, 1867–1868).
Геометричні плани, геодезичні та інвентарні описи викупних і чин-

шових земель селян, міщан, поміщиків, казенних маєтків Плужанської, 
Кривинської, Кунівської, Аннопільської, Хорівської та інших волостей. 
Геометричні плани сіножатей та випасів.

Карти і плани стовпових, військових, поштових шляхів із позначка-
ми мостів і переправ.

Геодезичний опис с. Завидів Острозького повіту.
Люстраційні земельні акти та уставні грамоти сіл. Справи про кло-

потання селян щодо наділення їх землею; про впорядкування земельних 
угідь; про виділення земель на хутори та відруби.

Повітові землевпорядні комісії
Уездные землеустроительные комиссии

3 фонди, 344 од. зб., 1905–1917 рр. Описи, каталог. Рос. мова.

Дубенська, ф. 85, 20 од. зб., 1911–1914 рр.

Острозька, ф. 16, 313 од. зб., 1905–1917 рр. Географічний покажчик. 
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Рівненська, ф. 14, 11 од. зб., 1911–1915 рр.

Утворені згідно з указом Миколи ІІ “Об учреждении губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным 
делам” від 4 березня 1906 р. Їх створення пов’язане з реформою П.А.Столипіна. 
Займалися розмежуванням селянських земель відповідно до столипінської 
аграрної реформи. Очолювали їх повітові предводителі дворянства, а до 
складу входили: голова повітової земської управи, обов’язковий член комісії від 
головного управління землеустрою і землеробства, повітовий член окружного 
суду та інші. Керівництво і контроль за діяльністю повітових землевпорядних 
комісій здійснювала Волинська губернська землевпорядна комісія.
Ліквідовані в листопаді 1917 р. з передачею функцій губернським земельним 
комітетам.

Указ Сенату про створення губернських і повітових землевпорядних 
комісій (1906). Царський маніфест від 4 грудня 1905 р. про зменшення гро-
шових сум викупних платежів від селян. Листування острозького предво-
дителя дворянства з волинським губернатором про створення Острозької 
землевпорядної комісії (1906).

Циркуляри, повідомлення і роз’яснення Головного управління зем-
левпорядкування і землеробства, Управління державного майна, пересе-
ленського управління про порядок продажу і оренди казенних земель; про 
ліквідацію маєтків, які належать Селянському поземельному банку; про 
створення хутірських господарств; про надання Селянським поземельним 
банком грошових позик; про порядок переселення селян у Сибір, Середню 
Азію і на Далекий Схід.

Звіти Острозької землевпорядної комісії за 1910–1911 рр. Журнали 
засідань Дубенської землевпорядної комісії (1914).

Плани землевпорядних робіт Волинської губернської, Острозької по-
вітової землевпорядних комісій на 1909–1912 рр.

Проект кошторису проведення агрозаходів по Острозькому повіту на 
1914 р. Зведені дані волосних правлінь Острозького повіту про кількість 
земель, що знаходяться в користуванні селян (1908).

Кошторис Дубенської повітової комісії на 1914 р.
Справа про відкриття в м. Острог прокатних станцій, заяви селян 

про видачу їм позик сортовим насінням (1909). Списки домогосподарств. 
Справи про виселення на хутори селян с. Даничів Межирицької волості 
Рівненського повіту (1913–1914).

Геометричні плани земель селян сіл Великий Олексин, Корнин, 
Новосілки, Колоденка, Шпанів Рівненського повіту (1865–1866). 
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Клопотання малоземельних селянських громад про надання їм грошових 
позик Селянським поземельним банком (1906).

Описи показових хутірських господарств (1908–1910).

Управління 8-м Острозьким удільним маєтком 
Київського удільного округу
Управление 8-м Острожским удельным имением 
Киевского удельного округа

Ф. 168, 100 од. зб., 1880 –1919 рр. Описи. Рос. мова.
Управління удільними маєтками створювались на підставі указу від 5 квітня 
1797 р. для управління окремими маєтками.
2 червня 1869 р. затверджена Київська удільна контора. На підставі циркуляра 
Департаменту уділів від 7 січня 1893 р. перейменована в управління Київського 
удільного округу, яке управляло маєтками, що належали членам царської родини, 
розташованими, в тому числі й у Волинській губернії. З 90-х рр. XIX ст. Острог як 
приватновласницьке місто належав Удільному відомству.
Підпорядкування управлінню Київського удільного округу. Ліквідовано під час 
Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.

Звіти по управлінню 8-м Острозьким маєтком Київського удільного 
округу (1914–1916).

Справи про продаж землі у приватну власність різним особам 
(1898–1917). Рапорти про розподіл землі на окремі ділянки (1890–1912). 
Алфавітна книга заставників (1892–1919).

Списки орендаторів, дані про кількість зданої в оренду землі і 
орендну плату (1912–1914); списки членів російського товариства запо-
бігання наслідкам стихійних лих.

Листування з начальником Київського удільного округу, управ-
ляючим та наглядачем управління 8-м Острозьким удільним маєтком 
Київського удільного округу (1880–1899, 1900–1914); із повітовим по-
ліцейським управлінням.

Управління 17-м Острозьким удільним маєтком 
Київського удільного округу
Управление 17-м Острожским имением 
Киевского удельного округа

Ф. 169, 35 од. зб., 1886–1922 рр. Описи. Рос. мова.
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Податкова книга про прибутки з орендної землі (1886). Рапорти, 
протоколи, договори, листування з управляючим 17-м Острозьким 
удільним маєтком Київського удільного округу (1895–1920). Списки осіб 
і облік кварталів, на яких знаходяться ділянки зайнятої землі (1897–1899, 
1906–1920). Списки осіб, які мають будівлі, та їх оцінка (1914–1920). 
Касовий звіт (1909). Листування з Ізяслав-Острозьким з’їздом мирових 
суддів (1909–1911).

Управління волинськими маєтками 
графині Єлизавети Шувалової в м. Дубно
Управление волынскими имениями 
графини Елизаветы Шуваловой в г. Дубно

Ф. 170, 122 од. зб., 1809–1927 рр. Описи. Рос., пол. мови.
З 1723 р. м. Дубно як приватновласницьке (вотчинне) володіння належало 
кн. Любомирським. У 1870 р. було продане княгині К. Боратинській. З 1902 р. 
м. Дубно належало її дочці – графині Є. Шуваловій, відомої своєю благодійною 
діяльністю. На користь власників м. Дубно з міського населення збирали 
поземельний податок (чинш), податки з торгів і промислів.

Податкові, актові, окладні книги чиншовиків м. Дубно з передмістями 
Сурмичі і Забрам’я; книги орендарів Дубенських та Володимирських 
маєтків; розрахункові книги з міськими орендарями; геометричні 
інвентарі землі м. Дубно. Документи про будівництво будинків в 
м. Дубно. Книги записів про видачу документів мешканцям Дубно на 
ділянки землі; про передачу будівель від одних власників іншим.

Касові звіти Дубенської економічної контори управління 
Дубенськими маєтками графині Є. Шувалової. Особові рахунки 
Дубенської економічної контори (1914–1915).

Посвідчення, заяви, заповіти селян, які проживали на землях маєтку 
графині Є. Шувалової (1919–1921).

Конкурсне управління в справах неспроможного боржника 
графа Євстахія Потоцького
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
графа Евстахия Потоцкого

Ф. 10, 60 од. зб., 1889–1914 рр. Описи. Рос. мова.
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Граф Є. М. Потоцький проживав у м. Варшава і був власником маєтків у селах 
Чепельовка, Воскодавщини, Цеценьовка Старокостянтинівського повіту, Загайці 
Кременецького повіту, Перекалля, Охматків і Війниця Дубенського повіту 
Волинської губернії, на які за борги було накладено заборону на продаж. Графа 
Потоцького було визнано неспроможним боржником.

Справи про претензії різних осіб до графа Є. Потоцького стосовно 
стягнення боргів.
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9. ОРГАНИ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Рівненська гімназія Волинської губернії
Ровенская гимназия Волынской губернии

Ф. 394, 297 од. зб, 1832–1881 рр . Описи, каталог. Рос. мова.
Функціонувала як середній навчальний заклад відповідно до Статуту про гімназії 
від 1828 р.
Розташовувалася спочатку в Луцьку (1832–1834), а згодом у містечку Клевань 
Рівненського повіту (1834–1839). Упродовж 1837–1839 рр. для її потреб на кошти 
власника міста Рівного князя Ф. Любомирського було збудоване спеціальне 
приміщення. Офіційно почала функціонувати у Рівному 24 липня 1839 р.
У навчальному закладі навчалися хлопчики віком від 10 років, які успішно склали 
екзамени за курс міських початкових училищ. Число учнів коливалось у межах 
300-400 чоловік.
Утримувалася за рахунок коштів, які виділялися державною скарбницею, та від 
збору плати за навчання. Основний курс навчання був розрахований на 7 років. 
Освіту здобували переважно діти дворян і чиновників. Слугувала підготовчим 
закладом для вступу до університетів царської Росії. Навчальний заклад мав 
бібліотеку (налічувала 4850 томів книг 2110 назв), основу якої склала книжкова 
збірка Кременецького ліцею, розформованого в 1835 р. Викладачі гімназії 
долучалися до наукової діяльності, готуючи до видання історичні праці, підручники 
тощо. Протягом 1844–1845 рр. тут викладали історію М. Костомаров, П. Куліш. 
Дирекція гімназії інспектувала приватний жіночий пансіон та парафіяльне 
училище. Підпорядковувалася попечителю Київського навчального округу. 
Перебувала у віданні Міністерства народної освіти.
Реорганізована в реальну гімназію у 1865 р. за Положенням від 19 листопада 1864 р.

Циркуляри Міністерства народної освіти, Київського навчального 
округу, ради Київського університету Св. Володимира з навчальних та 
адміністративно-господарських питань (1833–1868).

Журнали засідань педагогічних рад Луцької гімназії (1832).
Статистичні відомості про стан навчальних закладів Волинської 

губернії, зокрема Клеванської гімназії, Клеванського парафіяльного 
училища і Клеванського жіночого пансіону, та число викладачів і учнів 
у них (1837–1849). Прибутково-видаткові книги книжкового магазину 
Клеванської гімназії (1837). Алфавітні списки чиновників і вчителів 
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Клеванської гімназії та Клеванського парафіяльного училища (1837–
1838 рр.), Рівненської гімназії (1842–1872).

Формулярні списки вчителів гімназії (1848–1857). Циркулярні листи 
про призначення П.Куліша вчителем історії Рівненської гімназії (1845) 
(оп. 1, од. зб. 73). Документи про призначення та звільнення вчителів, 
службовців гімназії. Особові справи викладачів і службовців гімназії 
(1863–1872).

Листування адміністрації гімназії з попечителем Київського 
навчального округу, київським, подільським і волинськім генерал-
губернатором; земським судом, Рівненським казначейством, Волинською 
казенною палатою (1837), дирекцією училищ Волинської губернії 
(1833–1860) з навчальних та адміністративно-господарських питань; 
з Київським і Московським університетами та іншими навчальними 
закладами про укомплектування бібліотеки та книжкового магазину 
гімназії (1839).

Історичний та статистичний опис гімназії, складений за 
розпорядженням Департаменту народної освіти (1863).

Звіти про стан книжкового фонду завідувача бібліотеки (1837), 
директора гімназії, викладачів гімназії (1840, 1844, 1859).

Розпорядження директора гімназії з навчально-виховної роботи 
(1845, 1850). Рапорти вчителів про стан навчальної роботи, заняття 
науковою діяльністю, виховну роботу з учнями (1834–1841); про знахідку 
вчителем Якутовичем кісток викопних тварин (1834); лікаря гімназії про 
інфекційні захворювання серед гімназистів (1851–1853).

Книги обліку прийому учнів до гімназії (1832–1838, 1861). Прохання 
різних осіб про допуск їх до складання іспитів та звільнення від плати 
за навчання. Списки учнів гімназії (1844–1851). Зведені відомості про 
успішність, поведінку учнів (1859–1865). Відомості про успішність учня 
гімназії В. Короленка – в майбутньому відомого письменника. Навчальні 
програми з різних предметів (1872–1873). Журнали обліку учнів, які 
пропустили заняття (1850–1853). Свідоцтва про закінчення гімназії 
(1840–1841).

Документи про розміщення гімназистів на квартирах у жителів 
м. Рівне (1839–1840); про звільнення учнів з гімназії (1839–1940).

Алфавітні списки учнів, виключених з навчальних закладів 
Київського навчального округу з різних причин за 1840–1843 рр.

Справа про розслідування випадку у костелі 16 березня 1861 р. під 
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час панахиди за вбитими у Варшаві, поширення листів політичного 
змісту. Твори учнів з російської літератури (1840–1841).

Книга реєстрації надходження книг до книжкового магазину гімназії 
(1838). Документи про укомплектування бібліотеки (1850–1851). Списки 
книг, які прислані для бібліотеки магазином Департаменту народної 
освіти (1851). Журнали вхідної, вихідної кореспонденції (1850–1857).

Фінансові звіти. Касові книги (1857–1858). Кошториси на утримання 
учнівських квартир гімназистів, проведення ремонту приміщень. Книга 
обліку майна гімназії (1855).

Рівненська реальна гімназія
Ровенская реальная гимназия

Ф. 570, 29 од. зб., 1841–1872 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Утворена у 1865 р. відповідно до Положення про гімназії від 19 листопада 1865 р. 
на базі реорганізованої Рівненської гімназії. Слугувала підготовчим закладом для 
вступу до вищих спеціальних технічних закладів.
Утримувалася за рахунок державної скарбниці та плати за навчання.
Доступ до навчання був відкритий дітям чоловічої статі усіх станів. Число учнів 
не перевищувало 200-300 чоловік. У 1866–1871 рр. учнем навчального закладу 
був В. Короленко.
Курс навчання разом із підготовчим відділенням був розрахований на 7 років. 
Навчальний заклад мав фізичний кабінет, кабінет природничих наук, хімічну 
лабораторію, бібліотеку. В гімназії були облаштовані учнівські римо-католицька 
каплиця і православна церква.
Підпорядковувалася попечителю Київського навчального округу. Перебувала у 
віданні Міністерства народної освіти.
Реальна гімназія функціонувала до 1872 р. У відповідності зі Статутом від 
15 травня 1872 р. реорганізована в реальне училище.

Циркуляри попечителя Київського навчального округу з навчаль-
них, господарських питань; про складання звітів; про введення стипен-
дій для малозабезпечених учнів (1861–1870).

Таємні розпорядження і циркуляри попечителя Київського 
навчального округу про політичну неблагонадійність вчителів і учнів; 
повідомлення про осіб, яким заборонено займатися педагогічною 
діяльністю (1864–1870); про недопущення дворянина Добромислова до 
викладацької діяльності за політичну неблагонадійність (1872).

Протоколи педагогічної ради гімназії (1854–1857). Звіти про роботу 
гімназії (1863–1865).
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Зведені відомості успішності учнів І-�ІІ класів (1866–1872).
Особова справа директора гімназії Герасименка (1864–1867), осо-

бові справи вчителів Зборжевського (1872), Черкесова (1863–1868). 
Алфавітний штрафний журнал (1871–1872).

Книга реєстрації видатків грошових сум на Рівненське парафіяльне 
училище (1870).

Списки парафіяльних училищ, що знаходились у віданні гімназії 
(1847). Повідомлення дирекції гімназії Департаменту народної освіти 
про пересилку грошових сум на створення пенсійного фонду для вчи-
телів парафіяльних училищ; повідомлення Департаменту о світи про їх 
отримання (1847–1871); попечителя Київського навчального округу про 
звільнення зі служби за зловживання наглядача Дисненського казенного 
єврейського училища Викдорчика (1872).

Прохання вдови вчителя латинської мови Туровичева про призна-
чення їй пенсії після смерті чоловіка і листування з цього питання.

Листування з попечителем Київського навчального округу про пред-
ставлення вчителів і чиновників до нагороди; про ремонт гімназії; про 
продаж книжковим магазинам книг і підручників, що вийшли з викорис-
тання; про аукціонні списки проданих книг (1856–1871).

Інвентарна книга бібліотеки гімназії.

Рівненське реальне училище
Ровенское реальное училище

Ф.215, 1078 од. зб., 1832–1925 рр. Описи, каталог. 
Рос., пол., укр. мови.
Розпочало діяльність 1 липня 1872 р. згідно з циркуляром Міністерства народної 
освіти на базі Рівненської реальної гімназії. Функціонувало у відповідності з 
Положенням про середні навчальні заклади від 15 травня 1872 р.
Утримувалося за рахунок коштів державної скарбниці та збору плати за навчання. 
Кількість учнів не перевищувала 400 чол.
Курс навчання був розрахований на 7 років (6 основних класів і 1 підготовчий). 
На підготовче відділення приймалися діти чоловічої статі з 8 років усіх станів 
та віросповідань. Фінансову підтримку малозабезпеченим надавало створене у 
1883 р. товариство допомоги бідним учням реального училища.
З 1875 р. при п’ятому і шостому класах, окрім загального, почало функціонувати 
комерційне відділення, а також відкрився сьомий додатковий клас з механіко- 
технічним та хіміко-технологічним відділеннями. На комерційному відділенні 
навчання зосереджувалося на вивченні іноземних мов і комерційних наук. 
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Закінчення відділень сьомого класу давало підготовку для практичної діяльності, 
пов’язаної із промисловою технікою і торгівлею.
Училище мало власну садибу та будинок, обладнані необхідним приладдям 
хімічну лабораторію, фізичний кабінет та кабінет природничих наук, бібліотеку.
У серпні 1915 р. у зв’язку із загрозою захоплення Рівного німецькими та австро- 
угорськими військами було евакуйоване до м. Ромни. Відновило діяльність через 
рік. В роки Української національної демократичної революції 1917–1920 рр. 
будинок навчального закладу використовувався для потреб різних установ. 
У квітні 1919 р. у будинку училища розміщувався департамент освіти уряду 
Директорії, очолюваний І. Огієнком. Підпорядковувалося попечителю Київського 
навчального округу. Перебувало у віданні Міністерства народної освіти.
Припинило діяльність 30 серпня 1922 р. у зв’язку з відмовою у реєстрації 
польською владою та наданням будинку училища для потреб кураторіуму 
шкільного округу Волинського воєводства.

Циркуляри, розпорядження Міністерства народної освіти, Київського 
навчального округу про реорганізацію реальної гімназії в реальне учи-
лище (1872–1873); про переміщення посадових осіб (1872–1873, 1903); 
організацію негласного нагляду за викладачами та учнями, яких запід-
озрили в антидержавній діяльності (1879–1885, 1904–1908); про створен-
ня трудових дружин (1916–1917); надання відомостей про викладачів, які 
закінчили духовні академії (1872); наукову діяльність викладачів серед-
ніх навчальних закладів (1861–1882); проведення вступних іспитів, зміни 
навчальних програм, підручників (1900); про представлення вчителів до 
нагород (1901); організацію екскурсій учнів (1901–1902, 1911 р.). Таємні 
циркуляри, розпорядження, повідомлення попечителя Київського на-
вчального округу про виключення різних осіб з навчальних закладів за 
неблагонадійність без права вступу в інші навчальні заклади (1870–1922). 
Циркуляри Управління Волинського шкільного округу з навчальних пи-
тань (1921). Інструкція Міністерства народної освіти про заснування гос-
подарського комітету при училищі (1872–1875).

Історична довідка про Рівненське реальне училище (1920). 
Положення про заснування Георгіївської стипендії (1917). Книги розпо-
ряджень директора (1884–1912).

Рапорти інспекторів народних училищ про позакласний нагляд за 
поведінкою учнів (1905, 1915); вчителів – про інвентаризацію майна на-
вчальних кабінетів (1886); помічників класних наставників – про поза-
класний нагляд за учнями (1912–1914).

Петиція Генеральному комісару Східних земель від представників 
православного населення м. Рівне, Рівненського повіту з протестом про-
ти полонізації навчальних закладів (1919–1920).
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Протоколи засідань педагогічних нарад (1864–1922), екзаменацій-
ної комісії (1888–1921), батьківського комітету (1906–1920), господар-
ського комітету (1886–1913), ліквідаційної комісії (1919–1925).

Заяви жителів Рівненського повіту про прийняття їхніх дітей до ре-
ального училища (1909). Прохання різних осіб про допуск їхніх дітей 
до складання вступних іспитів (1876–1922), вчителів – про отримання 
учительського звання (1892–1915). Відомості про проведення вступних 
екзаменів в училище (1895–1922); успішність учнів I-�I класів (1872–
1922); розподіл навчальних годин між викладачами училища (1879–
1908). Навчальні програми з різних предметів.

Інформації про учнів, які закінчили повний курс навчання в училищі 
(1875–1922); про учнів, які вибули із навчальних закладів Російської ім-
перії (1872–1892, 1915). Біографічні відомості, характеристики на учнів 
реального училища. Списки учнів Степанського парафіяльного училища, 
Грушвицького народного училища (1892). Класні журнали. Списки чинов-
ників, викладачів училища (1876–1892); вчителів, представлених до наго-
род (1892–1894); опікунів і батьків учнів училища (1913–1914). Особові 
справи вчителів училища. Листування директора училища з попечителем 
Київського навчального округу, волинським губернатором про допуск 
учнів до екзаменів у підготовчий клас училища, про заборону приймати 
на викладацьку роботу неблагонадійних вчителів, політичну благонадій-
ність викладачів і учнів, про придбання книг та періодичної преси для 
учнівської бібліотеки; організацію при училищі інтернату; з Академією 
мистецтв – про виготовлення мармурової дошки на честь перебування 
імператора Олександра III і його сім’ї в училищі (1890–1891); з різними 
установами з навчальних, фінансово-господарських питань. Історична за-
мітка “Римо-католицький костел при Рівненському реальному училищі 
у зв’язку з польським питанням у Південно-Західному краї”(1922). Акти 
приймання-передачі майна директором училища (1903, 1911); перевірок 
наявності майна після евакуації у м. Ромни (1916–1917).

Плани присадибної ділянки реального училища (1902, 1908). Річні 
звіти роботи училища (1872–1909). Фінансові звіти. Головні, касові кни-
ги. Журнали реєстрації вхідної, вихідної та секретної коре спонденції. 
Інвентарні книги реєстрації літератури з різних предметів. Перелік книг, 
систематичний каталог учнівської бібліотеки училища.

Кошториси на проведення ремонтних робіт приміщень. Описи май-
на училища (1890–1919).
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Жіночі гімназії
Женские гимназии

2 фонди, 2 од. зб., 1912 р., 1917 р. Опис, каталог. Рос. мова.

Дубенська міська жіноча гімназія ф. 647, 1 од. зб., 1912 р. Рос. мова. 

Острозька міська жіноча гімназія ф. 645, 1 од. зб., 1917 р. Рос. мова.
Жіночі гімназії були середніми навчальними закладами, створеними на основі 
Положення про жіночі гімназії від 24 травня 1870 р. з семирічним терміном 
навчання. Дубенська жіноча гімназія створена на базі відкритого в м. Дубно 
дворянкою М. Сапожніковою приватного жіночого навчального закладу I категорії.
У 1908 р. отриманий дозвіл попечителя Київського навчального округу на його 
реорганізацію в міську жіночу шестикласну прогімназію з правами державних 
гімназій. Фінансування здійснювалося з міського бюджету. У 1911 р. реорганізована 
в Дубенську міську жіночу гімназію.
Видатки на утримання покривалися за рахунок плати за навчання, коштів міського 
бюджету та державної скарбниці, а також свічкового і коробкового зборів євреїв. 
Курс навчання був розрахований на 4 роки у підготовчому та трьох основних 
класах. Займала пристосоване приміщення, яке не відповідало належним 
умовам, передане у безкоштовне користування терміном на 12 років графинею 
Є. Шуваловою. Дубенська, Острозька жіночі гімназії підпорядковувались 
попечителю Київського навчального округу. Перебували у віданні Міністерства 
народної освіти.
Припинили діяльність у 1919 р.

Заява жителя містечка Гоща Лернера Г. І. про прийняття його донь-
ки у 2-й клас Острозької жіночої гімназії.

Пояснювальна записка вчительки історії Дубенської жіночої гімна-
зії Катерини Риндич про те, що вона не працювала на іншій викладаць-
кій роботі.

Рівненська жіноча гімназія
Ровенская женская гимназия

Ф. 568, 413 од. зб., 1863–1865 р., 1900–1922 рр. Описи, каталог. 
Рос. мова.
Розпочала діяльність 6 грудня 1900 р. завдяки клопотанням міського голови 
Рівного О. Буховича та барона Ф. Штейнгеля. Приміщення для гімназії було 
збудовано на кошти міського бюджету.
В роки Першої світової війни жіноча гімназія евакуювувалась углиб Росії, а в її 
приміщенні перебували військові польові шпиталі.
Функціонувала до 1920 р. В 20-30-ті рр. XX ст. у приміщенні жіночої гімназії діяла 
польська державна гімназія ім. Т. Костюшка.
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Циркуляри Міністра народної освіти про впорядкування шкільно-
го життя (1905–1906); попечителя Київського навчального округу про 
проведення ювілейних днів смерті М.Гоголя і В. Жуковського (1902); 
про надання відомостей про участь у революційних виступах учениць 
(1905–1906); з навчальних, організаційно-господарських та фінансових 
питань (1903–1916). Постанови Рівненської міської думи про передачу 
приміщення гімназії у підпорядкування Міністерства народної освіти 
(1908–1911). Статут товариства допомоги бідним ученицям Рівненської 
жіночої гімназії (1916).

Книги розпоряджень директора гімназії (1900–1907). Рапорти на-
чальника гімназії волинському губернатору про стан гімназії (1908–
1909); класних наглядачів про позакласний нагляд за ученицями (1911–
1913). Звіти про стан і роботу гімназії (1900–1916). Протоколи засідань 
педагогічної ради (1905–1920), вступних іспитів у I – �II класах (1915–
1919), засідань екзаменаційної комісії (1904–1914), батьківських збо-
рів (1905–1906), батьківського комітету (1911–1913). Розклад лекцій на 
1918–1919 навчальний рік.

Прохання різних осіб про зарахування до гімназії (1900–1922). 
Клопотання батьків про звільнення їхніх дітей від плати за навчання 
(1905–1913); про допуск до вступних іспитів (1909); про збір пожертв 
ученицями для поранених солдатів та їхніх сімей (1915).

Загальні відомості успішності учнів (1913–1922); окремі відомос-
ті успішності учнів з російської, німецької, французької мов, історії, 
Закону Божого, математики та інших предметів (1901–1916). Письмові 
екзаменаційні роботи з російської мови учениць �II класу (1914). Класні 
журнали учениць гімназії I-�II класів (1900–1916). Навчальні програми 
(1911–1918). Списки учениць (1904–1913); осіб, які отримали атестати і 
свідоцтва про закінчення �II класу за 1913–1914 навчальний рік, викла-
дачів (1915 – 1916), службовців гімназії (1918–1919), членів батьківсько-
го комітету. Свідоцтва викладачів та учениць (1916).

Особові справи працівників гімназії (1900–1920). Заяви викладачів 
гімназії про місцеперебування їх під час відпусток.

Листування директорів навчальних закладів м. Рівне з попечи-
телем Київського навчального округу про забезпечення підручника-
ми і посібниками (1863–1865); дирекції Рівненської жіночої гімназії з 
Київським навчальним округом (1900–1916), волинським губернатором 
(1908–1909), Рівненською міською управою (1916) з навчальних і гос-
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подарських питань роботи гімназії. Кошториси господарських витрат. 
Фінансові звіти (1902–1918).

Рівненська чоловіча гімназія
Ровенская мужская гимназия

Ф. 569, 1 од. зб., 1916 р., Опис, каталог. Рос. мова.
Рівненська чоловіча гімназія була відкрита у другій половині 1914 р. з ініціативи 
Рівненської міської управи. З серпня 1915 р. по серпень 1916 р. майно гімназії було 
евакуйоване до станиці Каменська Донської області, а учні залишались у Рівному. 
Після повернення до Рівного налічувала один підготовчий і п’ять основних класів.

Листування з попечителем Київського навчального округу, з 
Донською казенною палатою, з Рівненською міською управою про рее-
вакуацію Рівненської чоловічої гімназії зі станиці Каменської Донської 
області до м. Рівне.

Дубенська чоловіча гімназія
Дубенская мужская гимназия

Ф. 646, 1 од. зб., 1916 р., Опис, каталог. Рос. мова.
Дубенська міська чоловіча гімназія створена на базі Дубенського міського 
навчального закладу I категорії, зрівняного в правах з державними гімназіями, 
який був відкритий 1 вересня 1907 р. на приватні пожертви жителів м. Дубно та 
кошти міської скарбниці.
З 1 вересня 1909 р. за клопотанням Дубенського міського спрощеного 
громадського управління та спеціально створеного комітету для заснування 
чоловічої гімназії дозволено його функціонування як міської чоловічої гімназії з 
правами державних гімназій. Функціонувала за положенням про чоловічі гімназії 
від 19 листопада 1864 р. Видатки на утримання орендованого приміщення для 
гімназії та її бібліотеки, закупівлю обладнання з меблями, навчальних посібників 
покривалися з бюджету міського управління та за рахунок плати за навчання.
У 1911 р. тут навчалося 165 учнів.
Внаслідок неможливого належного фінансування за рахунок міського бюджету на 
прохання міської влади з 1914 р. утримувалася державною скарбницею.
В серпні 1915 р. у зв’язку з подіями Першої світової війни Дубенська чоловіча 
гімназія була евакуйована у м. Вовчанськ Харківської губернії.
Підпорядковувалася попечителю Київського навчального округу. Перебувала у 
віданні Міністерства народної освіти.
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Свідоцтво про складання іспитів у Дубенську чоловічу гімназію ді-
ловодом 173-ї етапної роти 21-го етапного батальйону військовим чи-
новником М. С. Левицьким.

Острозька чоловіча гімназія
Острожская мужская гимназия

Ф. 555, 2 од. зб., 1908 – 1911 рр., Описи, каталог. Рос. мова.
Острозька чоловіча гімназія функціонувала на базі відкритої у 1868 р. чоловічої 
прогімназії. Спочатку мала 4 класи, з 1 липня 1874 р. – 6 класів. З 1 липня 1897 р. 
реорганізована у повну гімназію. Курс навчання складався з підготовчого і 7 
основних класів.
Гімназія розміщувалася в держаному триповерховому будинку: на першому і 
другому поверхах знаходились класні кімнати і церква, на третьому – пансіон для 
проживання гімназистів. За соціальним складом більшість учнів складали діти 
дворян, чиновників, представників духовного стану, але навчалися і діти міщан 
та селян.
Утримувалася за рахунок державної скарбниці та збору плати за навчання. На 1 
січня 1909 р. тут навчалося 394 учні, в 1912 р. – 369 учнів. Підпорядковувалася 
попечителю Київського навчального округу. Перебувала у віданні Міністерства 
народної освіти.

Звіт про роботу Острозької чоловічої гімназії (1908). Відомості про 
особовий склад викладачів Острозької чоловічої гімназії. Особова спра-
ва учня Острозької чоловічої гімназії Сигізмунда Білявського (1911).

Степанська парафіяльна школа
Степанская приходская школа

Ф. 290, 1 од. зб., 1823–1827 рр. Описи, каталог. Пол.мова.
Парафіяльні школи – початкові школи, що функціонували як однокласні згідно зі 
Статутом 1804 р. та як двокласні відповідно до Статуту 1828 р. В однокласних 
школах навчання тривало 2–3 роки, у двокласних – 4–5 років.
На Волині до 1832 р. утримувались поміщиками для навчання переважно селян. 
Підпорядковувались Віленському навчальному округу і перебували під опікою 
Тадеуша Чацького – візитатора навчальних закладів Волинської губернії. Після 
польського повстання 1831 р. були закриті. Поновлені в 60-х рр. XIX ст. як народні 
школи з російською мовою викладання. Функціонували на кошти, отримані 
внаслідок застосування штрафних санкцій до учасників польського повстання.
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За Статутом 1864 р. стали одним із типів початкових народних шкіл. За 
Статутами 1884 р. і 1896 р. дістали нові правила і назву – церковнопарафіяльні 
школи. Степанська парафіяльна школа функціонувала як однокласна при 
місцевому костелі. До школи приймали дітей від семи років незалежно від 
статі та стану. Навчання проходило протягом 6 місяців, які припадали на 
холодну пору р., з тим, щоб навесні та влітку діти могли допомагати батькам на 
сільськогосподарських роботах. Тому період навчання в однокласному училищі 
розтягувався на декілька років.
У школі викладали історію катехізису, читання, письмо, російську географію, 
початкову арифметику, відомості про господарство та городництво, малювання. 
Мовою викладання була польська.

Вказівки попечителя Віленського навчального округу, дирекції шкіл 
Волинської губернії, ректора Межиріцької гімназійної школи та нагля-
дача Клеванської повітової школи; статут парафіяльних шкіл.

Квасилівське двокласне сільське училище в 
с. Квасилів Рівненського повіту
Квасиловское двухкласное сельское училище в 
с. Квасилов Ровенского уезда

Ф. 13, 26 од. зб., 1889–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
У 1889–1892 рр. діяло як Квасилівське чеське народне училище. Із 68 учнів – 41 
учень були чехи. Після 1890 р. на Волині у поселеннях іноземців запроваджувалася 
російська система місцевого управління і їхні школи підпорядковувались 
Київському навчальному округу з обов’язковим викладанням російською мовою.
З вересня 1892 р. отримала назву “Квасилівське народне училище”, з 1893 р. – 

“Квасилівське однокласне народне училище”. Існувало на підставі Інструкції для 
двокласних та однокласних училищ, затвердженої Міністерством народної освіти 
4 липня 1873 р.
До 1902 р. підпорядковувалось інспектору початкових училищ 6-го району 
Волинської губернії, з 1902 р. – належало до 3-го району Волинської губернії.
З вересня 1905 р. реорганізоване в Квасилівське двокласне сільське училище. 
Курс навчання в училищі був розрахований на 3 роки. Утримувалось на державні 
кошти, грошові внески селян на народні училища та земські збори. Училищу 
належав один будинок на 7 кімнат та 600 кв. сажнів землі під садом. Найбільша 
кількість учнів зареєстрована у 1910 р. ( 118 чол.).

Циркуляри інспектора народних училищ Волинської губернії про 
правила для однокласних училищ; про порядок проведення занять 
вчителями у різних класах (1889). Правила прийому дітей до початко-
вих училищ; інструкція про проведення перепису початкових шкіл у 
Російській імперії та листування з інспектором народних училищ 3-го 
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району Волинської губернії з організаційних, фінансових, господар-
ських питань (1909–1910).

Річні звіти: Квасилівського чеського народного училища про кіль-
кість вчителів та учнів, про надходження і видатки грошових сум за 
1890 р.; Квасилівського однокласного училища про кількість вчителів 
та учнів, про надходження та видатки грошових сум (1893, 1895, 1901); 
Квасилівського двокласного сільського училища за 1905 р., 1906 р., 
1909 р., 1910 р. Списки учнів, які екзаменувалися у 1898, 1909–1910 ро-
ках. Відомості успішності учнів (1906–1910, 1914–1915). Списки книг та 
посібників, рекомендованих для придбання бібліотекою Квасилівського 
двокласного сільського училища (1913–1915).

Листування з попечителем Київського навчального округу про піль-
ги для військовослужбовців; про правила надання допомоги сім’ям вчи-
телів початкових училищ, які постраждали внаслідок війни; про заходи 
для боротьби з віспою, холерою (1915). Листування з інспектором на-
родних училищ Волинської губернії з організаційних, господарських та 
фінансових питань (1890, 1908, 1909); з питань викладання чеської мови, 
проведення іспитів; про пільги учням вищих та середніх шкіл для про-
їзду залізницею (1892); з питань випускних іспитів (1895); про правила 
вступних іспитів до учительських семінарій.
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10. УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Острозька міська земська лікарня
Острожская городская земская больница

Ф. 640, 473 од. зб., 1861–1920 рр. Описи, каталог. Рос., латин. 
мови.
Створена в 1857 р. як Острозька міська лікарня. В 1904 р. перейменована в 
Острозьку міську земську лікарню.
До її функцій входило забезпечення стаціонарною та амбулаторною допомогою 
населення Острозького повіту, проведення медичного огляду військовослужбовців 
і призовників, керівництво та контроль за діяльністю сільських лікувальних пунктів, 
боротьба із епідеміологічними захворюваннями.
Під час Першої світової війни на території лікарні був розміщений 439-й польовий 
пересувний шпиталь російської армії.
Підпорядковувалась Волинському приказу громадської опіки, з 1904 р. – 
Волинській губернській управі у справах земського господарства, з 1911 р. – 
Волинській губернській земській управі.
Функціонувала до 1920 р.

Копія циркуляра Міністерства внутрішніх справ про заходи бороть-
би з інфекційними хворобами на залізницях (1910). Постанова голов-
ного начальника Київського військового округу про санітарне утриман-
ня населених пунктів на території дислокації військових частин (1915). 
Циркуляри, розпорядження Волинського приказу громадської опіки з 
господарсько-фінансових питань (1875–1878, 1886–1888, 1893, 1897– 
1898, 1902–1905).

Протоколи засідань Волинського приказу громадської опіки (1895), 
Волинської губернської санітарно-виконавчої комісії (1905, 1910), 
Острозької повітової санітарно-виконавчої комісії (1915), ради лікарні 
(1876, 1888, 1893, 1895–1899, 1901).

Документи про відкриття холерного відділення при лікарні (1893). 
Постанови, вказівки ради лікарні з господарських питань (1878); про 
виплату заробітної плати працівникам лікарні (1876). Списки членів 
ради лікарні (1893). Документи з особового складу працівників лікарні 
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(1898–1919). Документи про фінансування, забезпечення лікарні меди-
каментами, продуктами харчування і господарськими товарами, оплату 
за лікування хворих. Кошториси лікарні. Касові книги про прибутки та 
видатки лікарні (1872–1880). Описи казенного майна.

Книги реєстрації вихідної і вхідної документації лікарні.
Місячні рапорти ради лікарні про стан хворих; про вартість про-

дуктів харчування; про обіг грошових сум (1893, 1895, 1897, 1899, 
1901, 1903). Договори між Волинським розпорядчим комітетом та 
Південноросійським товариством торгівлі аптечними товарами у м. Київ 
про умови постачання медикаментів (1905); про оренду приміщення для 
лікарні (1873, 1882, 1888). Акти приймання від підрядчиків продоволь-
чих товарів і господарських матеріалів для потреб лікарні (1887, 1896).

Відомості про амбулаторних хворих; про недоїмки за лікування 
хворих (1861–1903); про інфекційні захворювання серед сільського на-
селення Острозького повіту (1905–1920); про кількість епідеміологічних 
захворювань у Волинській губернії (1907). Таблиці інфекційних захво-
рювань Острозького повіту (1906).

Книги обліку хворих військовослужбовців (1871–1872, 1904); ді-
тей, які потребують щеплення від віспи та яким були зроблені щеплення 
(1905). Журнали записів про надходження, виписку, переведення до ін-
ших лікувальних закладів, смертність хворих (1885–1917). Книги реє-
страції відвідувачів та хворих лікарні.

Документи про проведення першого загального перепису населен-
ня Російської імперії у лікарні (1897). Листування ради і контори лікарні 
з різними відомствами з питань оплати за лікування (1886, 1896–1897). 
Пропозиції Київського бактеріологічного інституту про застосування 
холерної вакцини (1905).

Щотижнева газета “Сучасна медицина” (1862). Книга Г. Гольдфана 
“Військова повинність. Що повинен знати кожний призовник” (1915). 
Відомості про вільну аптеку у м. Острог (1905). Аптечні книги та списки 
медикаментів лікарні. Книги записів рецептів ліків, хірургічних інстру-
ментів, медичних препаратів, медичної бібліотеки та іншого лікарняно-
го майна. Історії хвороб (1905–1917). Номенклатура хвороб, складена 
товариством російських лікарів пам’яті М. Пирогова (1900). Плани і 
проекти на будівництво лікарень, амбулаторій (кінець XIX – поч. XX ст.).
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Рівненська вільна аптека
Ровенская вольная аптека

Ф. 614, 4 од. зб., 1860–1862 рр. Описи, каталог. Рос., латин. мови.
Згідно з затвердженим Миколою І в 1836 р. “Статутом аптекарським” разом 
з казенними аптеками дозволялося відкривати і вільні, тобто приватні, аптеки. 
Вільні аптеки відкривались з дозволу Медичного департаменту Міністерства 
внутрішніх справ, яке здійснювало управління аптекарською справою до 1918 р. 
Відкривати й утримувати аптеки дозволялося кожному бажаючому, якщо він мав 
фармацевтичне звання аптекаря або провізора. Якщо ж власник не відповідав 
цим вимогам, то повинен був найняти управителя аптеки з відповідними знаннями.

Книги записів обліку медикаментів, проданих за рецептами.
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11. ГРОМАДСЬКІ, БЛАГОДІЙНІ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

Рівненська дворянська опіка
Ровенская дворянская опека

Ф. 7, 174 од. зб., 1868–1915 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Функціонувала на підставі “Учреждения для управления губерний Российской 
империи” від 7 листопада 1775 р. при повітових судах.
Опікувалась майном та справами дворян за їхнім проханням або в передбачених 
законом випадках, а саме: наглядом за маєтками неповнолітніх сиріт, вдів, 
психічно хворих; розглядала суперечки про спадщину, призначала опікунів.
Головою опіки був повітовий предводитель дворянства, а її членами – повітовий 
суддя і засідателі.
Здійснювала діяльність до Української національно-демократичної революції 
1917 – 1920 рр.

Журнали і протоколи засідань Рівненської дворянської опіки (1914–
1916). Настільні реєстри Рівненської дворянської опіки (1873–1896).

Реєстри вхідної і вихідної документації Рівненської дворянської 
опіки (1873–1905).

Справи про призначення Рівненською дворянською опікою опікунів 
над маєтками малолітніх дворян.

Книги прибутків і видатків перехідних сум Рівненської дворянської 
опіки (1879–1893).

Люцинська дворянська опіка, м. Люцин, Вітебської губернії
люцинская дворянская опека, г. Люцин, Витебской губернии

Ф. 503, 31 од. зб., 1833 – 1844 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Місто Люцин – центр Люцинського повіту Вітебської губернії. В 1919 р. зі 
складу БРСР повіт відійшов до Латвії. До Рівненського облдержархіву надійшов 
помилково з Київського облархіву в 1955 році в зв'язку з тим, що в Гощанському 
районі Рівненській області є село Люцинів. 

Протоколи засідань опіки. Настольні реєстри з опіки над майнов 
дворян, реєстри вхідних та вихілних документів. Книги записів надхо-
дження коштів на утримання опіки. 
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Дубенське повітове попечительство дитячих притулків 
Відомства установ Імператриці Марії
Дубенское уездное попечительство детских приютов 
Ведомства учреждений Императрицы Марии

Ф. 363, 129 од. зб., 1909 – 1917 рр. Описи. Рос. мова.
Дубенське повітове попечительство дитячих притулків відомства установ 
імператриці Марії було засноване 7 березня 1909 р., а розпочало діяльність 29 
квітня 1909 р. Займалося організацією матеріальної допомоги дітям-сиротам 
Дубенського притулку. Організовувало на території Дубенського повіту фінансову 
допомогу одиноким матерям, сім’ям, які брали під опіку дітей-сиріт. У діяльності 
попечительства активну участь брала власниця м. Дубно – графиня Є. Шувалова.
На підставі “Положения о детских приютах ведомства учреждений императрицы 
Марии” від 18 липня 1891 р. у складі Дубенського повітового попечительства були 
почесні члени і почесні старшини. На посаду почесних членів обиралися особи, 
які зобов’язувалися вносити до каси попечительства щорічно 50 руб. На посаду 
почесних старшин обирались особи на тих же підставах, що і почесні члени, 
однак їхній щорічний внесок складав 25 руб.
У 1911 р. при Дубенському дитячому притулку було відкрито початкове училище 
на правах однокласних народних училищ Міністерства народної освіти.
Функціонувало до 1917 р.

Заяви громадян про прийняття їх у почесні члени попечительства 
(1914–1915).

Справи про службу почесних членів Дубенського повітового попе-
чительства і Дубенського дитячого притулку ім. графині Є.Шувалової 
(1909–1917). Екзаменаційні роботи учнів однокласного початкового учи-
лища при Дубенському дитячому притулку (1912–1913).

Листування з керівником Московської театральної трупи Барковим-
Радміровим про вступ його в почесні члени попечительства; з 
Варковицьким волосним управлінням і урядником поліцейської варти в 
м. Дубно про дітей-сиріт; з почесними членами попечительства про збір 
коштів на потреби попечительства (1914 – 1915).

Головне опікунське управління маєтками 
князя Артура Яблоновського
Главное опекунское управление имениями 
князя Артура Яблоновского

Ф. 527, 1 од. зб., 1873 – 1874 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
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В XVI–XVII ст. м. Острог належав князям Острозьким. Після смерті у 1654 р. 
останньої представниці роду Острозьких Анни-Алоїзи Ходкевич Острог перейшов 
у власність князів Заславських. Із згасанням їх роду в другій половині XVII ст. 
місто належало до володінь князів Любомирських, пізніше – князів Сангушків, 
Малаховських. Близько 1772 р. власником м. Острог став князь Антоній-Варнава 
Яблоновський, воєвода познанський, у подальшому каштелян краківський, родині 
якого належало місто впродовж наступних ста років.
Останнім з родини Яблоновських в 70–80-х рр. XIX ст. був Артур Яблоновський. 
У зв’язку з психічним розладом здоров’я кн. А. Яблоновський був визнаний 
недієздатним, і для управління його маєтками на початку 70-х рр. ХІХ ст. було 
створене головне опікунське управління.
Наприкінці 80-х рр. XIX ст. м. Острог було викуплено у А. Яблоновського 
управляючим першим відділенням власної його імператорської величності 
канцелярії таємним радником, статським секретарем С. А. Танєєвим. А згодом 
місто стало власністю Удільного відомства.

Актова книга Острозького опікунського управління (купчі на неру-
хоме майно).

Юридичний відділ Рівненського міського Комітету допомоги 
хворим та пораненим воїнам Всеросійського союзу міст 
Юридический отдел Ровенского городского Комитета помощи 
больным и раненым воинам Всероссийского союза городов 

Ф. 548, 1 од. зб., 1916 – 1918 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Утворений 5 жовтня 1916 р. при Рівненському комітеті допомоги хворим та 
пораненим воїнам Всеросійського союзу міст. Останній функціонував з 1915 р.
На території Рівненського повіту Волинської губернії надавав юридичну допомогу 
хворим та пораненим солдатам, які перебували в шпиталях, солдатам військових 
частин, місцевому населенню, яке постраждало від війни. Працівники відділу 
практикували виїзд у волості Рівненського повіту з метою контролю видачі 
продовольчої допомоги родинам військових, мобілізованих на війну. Деякі з його 
посадовців працювали в Рівненській міській управі.
До складу відділу входили завідувач (юристконсульт), помічник завідувача, 
діловод, друкарка та кур’єр.
Діяв до лютого 1918 р., коли м. Рівне окупували австро-німецькі війська.

Листування Рівненського комітету допомоги хворим та пораненим 
воїнам Всеросійського союзу міст з юридичним відділом Головного ко-
мітету допомоги хворим та пораненим воїнам Всеросійського союзу 
міст про створення юридичного відділу; про призначення завідувача 
відділом; про виділення коштів для створення та функціонування відді-
лу. Звіти про діяльність відділу. Фінансові звіти.
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12. РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

Духовні консисторії
Духовные консистории

2 фонди, 91од. зб., 1804-1879 рр. Описи. Географічний покажчик, 
каталог метричних книг. Рос., пол. мови.

Волинська духовна консисторія, ф. 485, 150 од. зб., 1798 – 1916 рр. 

Мінська духовна консисторія, ф. 484, 31 од. зб., 1787 – 1877 рр.

Консисторії як органи церковного управління і суду існували в кожній губернії 
царської Росії з ХVІІІ ст. у межах окремих єпархій під безпосереднім керівництвом 
єпархіального архієрея.
Волинська духовна консисторія створена в 1795 р. Розміщувалася спочатку 
в Острозі, а після пожежі 1821 р. була переведена до містечка Аннополь 
Острозького повіту. З 1832 р. розміщувалася в містечку Почаїв Кременецького 
повіту на території Св. Почаївської Лаври. З 1841 р. по 1919 р. перебувала в 
м. Житомир – центрі Волинської губернії.
Виконувала функції місцевого адміністративно-судового органу Синоду у справах 
управління церквами, монастирями, духовними навчальними закладами єпархії. 
Здійснювала управління і контроль за діяльністю духовних установ, здійснювала 
церковний суд над церковнослужителями і парафіянами у разі їх відречення 
від віри та порушення ними релігійних обрядів. Опікувалася поширенням 
православної віри та організовувала боротьбу із сектантством. Розглядала 
справи шлюбних розлучень. Контролювала збереження метричних книг церков, 
збирала статистичні дані про народження і смерть парафіян.
Функціонувала у складі чотирьох членів і секретаря.
Волинська і Мінська духовні консисторії підпорядковувалися єпархіальному 
архієрею. Перебували у віданні Синоду.

Метричні книги православних храмів Пінського (1823–1877), 
Мозирського (1787–1877) повітів Мінської губернії, Дубенського, 
Рівненського, Кременецького, Острозького, Овруцького, Луцького повітів 
Волинської губернії із записами про народження, шлюб, смерть парафіян.

Книги записів шлюбних заповідей. Сповідальні відомості парафіян. 
Клірові відомості церков.

Книги доходів і видатків храмів Острозького і Рівненського повітів.
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Луцько-Житомирська римо-католицька 
духовна консисторія

Ф. 487, 91 од. зб., 1804 – 1879 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик, каталог метричних книг.

Римо-католицька духовна консисторія – орган церковно-адміністративного 
управління при єпископах в Російській імперії.

Метричні книги парафіяльного костелу м-ка Березне (1835–1879), 
м-ка Межиричі (1840–1878) Рівненського повіту, м. Дубно (1804–1878), 
м-ка Радзивилів (1855–1875) Кременецького повіту із записами про на-
родження, шлюб, смерть парафіян.

Духовні правління
Духовные правления

3 фонди, 302 од. зб., 1794 – 1807 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик, каталог метричних книг. Рос. мова.

Дубенське духовне правління, ф. 367, 46 од. зб., 1806 р.

Острозьке духовне правління, ф. 373, 147 од. зб., 1798–1806 рр. 

Рівненське духовне правління, ф. 381, 109 од. зб., 1806 р.

Виникли наприкінці ХVІІІ ст. на основі указу Синоду від 9 липня 1774 р. і 
функціонували як нижчі адміністративні та духовно-судові установи.
Виступали першою інстанцією духовного суду, призначали духовних депутатів 
у світські суди при розгляді справ, що стосувалися духівництва або церковного 
майна. Наглядали за веденням церковної документації (метрики, прибуткові 
книги), поведінкою священиків, станом церковного майна. Сприяли організації 
церковнопарафіяльних шкіл. При управліннях функціонували канцелярії.
Підпорядковувалися Волинській духовній консисторії, вказівки і розпорядження 
якої передавали і пояснювали настоятелям православних храмів.

Укази Житомирської духовної консисторії.
Рапорти благочинного Острозького повіту (1798 – 1800, 1799). 

Протоколи засідань Острозького духовного правління (1798). Послужні 
списки Острозького духовного правління (1799). Історичні описи право-
славних храмів Рівненського, Дубенського, Острозького повітів (1806).
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Скарги церковнослужителів про відібрання у них риз. Скарги пара-
фіян на дії священиків.

Метричні книги записів про народження, шлюб і смерть парафіян.

Деканати
Деканаты

6 фондів, 788 од. зб., 1722–1944 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик, каталог метричних книг. Пол. мова.

Дубенський деканат, ф. 172, 170 од. зб., 1850–1907 рр.

Заславсько-Острозький деканат, ф. 654, 186 од. зб., 1722–1944 рр. 

Кременецький деканат, Ф.245, 114 од. зб., 1827–1907 рр. 

Новоград-Волинський деканат, ф. 597, 1 од. зб., 1885 р.

Острозько-Рівненський деканат, ф. 171, 315 од. зб., 1776–1907 рр. 

Новоград-Волинський і Рівненський деканати, ф. 650, 2 од. зб., 
1858 р., 1863 р.

Утворені наприкінці ХVІІІ ст. у царській Росії як адміністративно-церковні одиниці, 
які об’єднували певну кількість римо-католицьких парафій. Відносилися до 
Луцько-Житомирської єпархії і підпорядковувалися Луцько-Житомирській римо-
католицькій духовній консисторії. 
Контролювали діяльність римо-католицьких установ одного або декількох повітів 
Волинської губернії.
Керував декан, який наглядав за римо-католицьким духовенством, передавав і 
пояснював йому накази церковної влади.

Накази Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисто-
рії (1852–1895).

Послання єпископа Луцького і Брестського до римо-католицького 
духовенства (1722–1755).

Історичний опис Острозького парафіяльного костелу (1830), 
Заславського костелу Св. Іоанна (1899–1904).

Метричні книги костелів Острозько-Рівненського (1828–1903), 
Заславсько-Острозького (1827–1938) деканатів. Виписки із метричних 
книг парафіяльних костелів Новоград-Волинського і Рівненського де-
канатів (1858, 1863). Сповідальні відомості парафіян Корецької пара-
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фії (1885), парафіян Дубенського (1850–1907), Кременецького (1827–
1907 рр.), Острозько-Рівненського (1853–1903), Заславсько-Острозького 
(1837–1917) деканатів. Статистичні відомості по Острозькій парафії про 
кількість народжених, одружених та кількість релігійних свят.

Римо-католицькі костели
Римо-католические костелы

2 фонди, 2 од. зб., 1852–1915 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик, каталог метричних книг. Пол., рос. мови.

Римо-католицький костел м-ка Клевань Рівненського повіту. ф. 634, 
1 од. зб., 1881–1888 рр.

Римо-католицький костел м-ка Гориньград Рівненського повіту. 
ф. 644, 1 од. зб., 1852 р.

Книга сповідальних записів Клеванського костелу (1881 – 1888), 
Олександрійського костелу (1852) Рівненського повіту.

Списки сімей чехів-землевласників с. Плоска (5 сімей), с. Макотерти 
(35 сімей), с. Шпаків (14 сімей) Рівненського повіту (1888).

Воскресенський собор м. Рівне
Воскресенский собор г. Ровно

Ф. 637, 161 од. зб., 1881 – 1960 рр. Описи. Міжфондови 
географічний покажчик, каталог метричних книг. Рос. мова.
Рішення про будівництво собору було прийняте в 1890 р. після того, як у 1881 р. 
пожежа знищила головний православний храм Рівного – Воскресенську соборну 
церкву. Проект нового кам’яного Воскресенського храму розробляв архітектор 
Дейнека. Храмова будівля вважається своєрідним взірцем неоруського напрямку 
в архітектурі кінця ХІХ ст.
Будівництво собору фінансувалося з державної скарбниці. Храм був освячений 
у 1894 р. У 60-80-х рр. ХХ ст., в добу войовничого атеїзму, Воскресенський собор 
був закритий. Поновлено богослужіння в добу незалежної України.

Відомість про Рівненську соборну церкву. Алфавітний перелік на-
селених пунктів Рівненського повіту і діючих у них храмів (фрагмент, 
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1890 р.). Книги запису дошлюбних опитувань (1881–1894, 1950–1953). 
Будинкова книга собору (1941).

Нотаріальні акти про здачу собором в оренду власної землі. 
Інвентарна справа на будівлю собору (1959).

Списки членів соборної общини (1939–1950).
Документи про прибутки та видатки собору. Фінансові документи 

причту (1941–1944).
Листування між настоятелем собору і Рівненським повітовим ко-

мендантом (1918–1923).
Скарги духовенства про надмірне оподаткування.
Відомості про пожертви старцям і бідним у Великий піст; про свіч-

ковий і тарілковий збори.
Метричні записи про народження (хрещення) (1946–1958), про 

шлюби (вінчання) (1948–1953), про смерть (відспівування) (1946– 955). 
Релігійні пісні з нотними записами (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.), за-
писи колядок і щедрівок.

Михайлівська церква с. Здовбиця Острозького повіту 
Волинської губернії
Михайловская церковь с. Здолбица Острожского уезда 
Волынской губернии

Ф. 82, 13 од. зб., 1813 – 1895 рр. Описи. Каталог. Рос. мова.

Церква Св. Архістратига Михаїла збудована в 1877 р. на кошти парафіян та 
державної скарбниці. Окрім Здовбиці, до парафії були приписані села Здолбунів 
і Лідава.

Метричні книги (1813 – 1895).

Успенська церква м-ка Висоцьк Рівненського повіту 
Волинської губернії
Успенская церковь м-ка Высоцк Ровенского уезда 
Волынской губернии

Ф. 486, 1 од. зб., 1827 – 1845 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
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Підпорядковувалась Луцькій генеральній греко-католицькій духовній консисторії.

Метрична книга Успенської церкви м-ка Висоцьк із записами про 
народження, смерть парафіян (1827 – 1845).

Єврейські віросповідні громади
Еврейские вероисповедные общества

6 фондів, 150 од. зб., 1815 – 1939 рр. Описи. Рос. мова, ідіш.

Березнівська, ф. 271, 31 од. зб., 1815–1939 рр. 

Деражненська, ф. 261, 29 од. зб., 1843–1936 рр. 

Костопільська, ф. 259, 32 од. зб., 1859–1936 рр. 

Людвипільська, ф. 262, 10 од. зб., 1868–1929 рр. 

Осовська, ф. 272, 18 од. зб., 1857–1937 рр. 

Степанська, ф. 260, 30 од. зб., 1836–1899 рр.
Згідно із законом 1804 р. єврейським віросповідним громадам як територіально-
релігійним общинам на території царської Росії надавалися окремі права 
самоврядування. Займалися обліком єврейського населення, контролювали 
коробковий і свічковий збори, проведення релігійних обрядів. До їхніх обов’язків 
входило ведення метричних книг.

Книги актів громадянського стану членів єврейських громад насе-
лених пунктів Березне, Деражне, Костопіль, Людвипіль, Осова, Степань 
Рівненського повіту.

Колекція матеріалів релігійних установ і культових об’єднань
на території сучасної Рівненської області
Коллекция материалов религиозных учреждений и культових 
объединений на территории современной Ровенской области

Ф. 639, 457 од. зб., 1776–1941 рр. Описи. Географічний покажчик. 
Рос., пол. мови.
Створена в 1970 р.
Колекцію склали документи, які надійшли з церков, костелів, синагог та інших 
духовних установ і з яких не було сформовано окремих фондів.
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Копія Указу Синоду про запровадження в церквах книг шлюбних за-
повідей (1837–1857). Укази Волинської духовної консисторії і листування 
з 4-м благочинним округом Рівненського повіту (1912). Укази Поліської 
духовної консисторії по 3-му благочинному округу Сарненського по-
віту (1929, 1933–1934). Звіти про стан парафій. Книги прибутків і ви-
датків релігійних установ. Дозвіл київського віце-губернатора на шлюб 
Галактіона Короленка з Евеліною Скуревич (1846).

Документи церков Рівненського (2-го, 3-го, 4-го) і Сарненського (3-
го, 4-го) благочинних округів (циркуляри, розпорядження, акти, списки 
священиків, списки учнів церковно-парафіяльних шкіл).

Клірові відомості церков Рівненського і Дубенського повітів 
Волинської губернії (1798–1938). Метричні книги церков і костелів про 
народження, шлюб і смерть парафіян, про народження євреїв с. Нобель 
(1884). Фрагмент метричної книги кірхи с. Тучин Рівненського повіту 
(1888–1903).

Опис майна православних і римо-католицьких церков; майна 
Троїцької церкви с. Верба Дубенського повіту.

Сповальні відомості. Книги дошлюбних опитувань.
Відомості про церкву Святителя і Чудотворця Миколи м-ка Степань 

Рівненського повіту, церкву Св. Параскеви с. Морочне Пінського пові-
ту Мінської губернії (1876), про померлих від холери в с. Столін (1895). 
Відомості про пожертви православним храмам Рівненського повіту 
(1894–1903).

Акти обліку церковних землеволодінь.
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13. ОСОБОВІ ФОНДИ

Штейнгель Федір Рудольфович – громадсько-політичний діяч, 
меценат, організатор музею в с. Городок Рівненського повіту
Штейнгель Федор Рудольфович – общественно-
политический деятель, меценат, организатор музея в 
с. Городок Ровенского уезда

Ф. 366, 102 од. зб., 1539 – 1900 рр. Описи, каталог. Рос., пол. мови.
Ф. Штейнгель (1870 – 1946) – власник маєтку в с. Городок Рівненського повіту 
Волинської губернії. Засновник у 1896 р. першого в Україні музею в сільській 
місцевості (с. Городок). Відомий громадський, політичний діяч, науковець, 
меценат. У 90-х рр. навчався у Варшавському університеті. У с. Городок, окрім 
музею, на власні кошти відкрив школу, лікарню. Депутат Першої Державної Думи 
Росії (1906 р.). Під час Першої світової війни член (з 1915 р. – голова) Комітету 
Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст.
У березні 1917 р. після повалення царського самодержавства очолював 
Київський виконавчий комітет. У серпні 1917 р. призначений Центральною Радою 
генеральним секретарем (міністром) торгівлі і промисловості УНР. За Гетьманату 
був послом Української держави у Німеччині.
Повернувся на Волинь у 1922 р. У 30-ті рр. – один із лідерів Російської Селянської 
Організації, яка пропагувала ідею єдності українського і російського народів в 
єдиній державі.
Відповідно до угоди між СРСР і Німеччиною в числі уродженців Волині – німців 
за походженням, у січні 1940 р. був виселений до Німеччини. Помер у Німеччині 
в 1946 р.

Копія постанови Рівненської міської думи про відкриття жіночої 
гімназії в м. Рівне (1900).

Плани маєтку в с. Городок (1800, 1900). Описи садиби баро-
на Рудольфа Штейнгеля в с. Городок (1878); водяних млинів баро-
на Р. Штейнгеля, переданих в оренду (1894). Договори, укладені між 
Р. Штейнгелем та міщанином Рещинським про оренду ферми (1878); 
австрійським підданим дворянином Висоцьким про здачу в оренду ма-
єтку в с. Городок на 12 років та описи переданого майна (1880); спілкою 
селян с. Городок про здачу в оренду корчми (1889, 1889).

Відомості, звіти про прибутки та видатки Городоцького маєтку (1878–
1880, 1891), Городоцької економічної каси (1878); про виконання робіт 
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найманими робітниками (1878 – 1881); про витрати на утримання лікар-
ні в маєтку Ф.Штейнгеля (1894 – 1899). Списки дворових людей барона 
Р. Штейнгеля за 1878 р. Листування з головою Рівненської міської думи 
про надання приміщення для відкриття жіночої гімназії в м. Рівне (1900).

Документи, зібрані бароном Ф. Р. Штейнгелем для музею в с. Городок: 
виписки із гродських книг м. Дубно, м. Кременець; Острозького, 
Володимирського, Житомирського, Овруцького, Луцького замків 
(Х�І – Х�ІІІ ст.); Київського воєводства (1784); земських книг Луцького 
(1604 – 1662), Овруцького (1774 – 1784), Старокостянтинівського (1795), 
Радомишльського, Дубенського (1806) повітів.

Описи Дерманської архімандрії, володінь князів Острозьких (1790), 
Деражненського парафіяльного костелу (1789, 1818, 1843), костелів 
Волинського воєводства (1796). Духовні заповіти та відомості про стан 
православних храмів Рівненського повіту (1854 – 1865).

Ревізькі сказки, єпархіальні відомості Ковельського повіту (1848 – 
1854). Відомості про парафіян Деражненського костелу (1833).

Книги із бібліотеки священика Іларіона Боговського с. Коростятин
Рівненського повіту (1759); записи урядових указів (1817, 1827, 

1831, 1833), указів Луцько-Житомирської римо-католицької духовної 
консисторії (1842). Виписки з протоколів постанов Овруцького земсько-
го суду (1824 – 1827), з акту Овруцького повітового суду про пограбуван-
ня поміщицьких маєтків (1835). Фотографії замків, церков, дерев’яних 
будинків Волинської губернії; етнографічні матеріали про народні об-
ряди, ремесла (1890); тексти пісень, зібрані В. Мошковим (1891).

Стаття Я.Волошинського про колекцію старовинних монет, описи 
золотих, срібних, платинових та мідних монет (1861).

Стопкевич Агафія Євдокимівна, сестра милосердя шпиталю 
Кирила і Мефодія в м. Острог Волинської губернії
Стопкевич Агафья Евдокимовна, сестра милосердия лазарета 
Кирилла и Мефодия в г. Острог Волынской губернии

Ф. 635, 6 од. зб., 1914 – 1916 рр. Описи, каталог. Рос. мова.
Жителька м. Острог, дружина податкового інспектора. В роки Першої світової 
війни працювала сестрою милосердя шпиталю Кирило-Мефодіївського братства.



Розділ І. Фонди установ Російської імперії

107

Кирило-Мефодіївське братство в Острозі було засноване в 1865 р. графинею 
А.Д. Блудовою. Окрім жіночого училища графа Д.М. Блудова, бібліотеки, пансіону 
для селян, при братстві діяв шпиталь з аптекою.

Листування поранених солдатів із сестрами милосердя Острозького 
шпиталю та сестрою милосердя шпиталю Кирила і Мефодія 
А.Є. Стопкевич з особистих справ, з висловленням подяки за догляд.
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РОЗДІЛ ІІ. 
ФОНДИ УСТАНОВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

Повітові староства
Староства як адміністративний орган влади першої інстанції в повіті були 
створені відповідно до розпорядження Генерального комісара Східних земель 
від 5 листопада 1919 р. про організацію повітів і повітових влад, розпорядженням 
Ради Міністрів Речі Посполитої від 28 серпня 1919 р. про тимчасову організацію 
повітових адміністративних влад першої інстанції на території колишньої 
Російської імперії, які набули законної сили на території Волинського воєводства 
31 жовтня 1921 р. Були органами повітових старост, через які вони одноособово 
і самостійно вирішували всі справи, що були віднесені до їх компетенції, а також 
такі, що були пов’язані з їх становищем як представників уряду в повіті і шефів 
загальної адміністрації.
Здійснювали адміністративне, політичне і господарське керівництво у повітах. 
Очолювались старостами (до 10 жовтня 1919 р. – повітовими комісарами), яких 
призначав Міністр внутрішніх справ. 
Староствам підпорядковувались усі установи та організації за винятком органів 
суду, прокуратури та установ, підвідомчим Міністерству пошт і телеграфів і 
Міністерству шляхів сполучення. Староства були вищою владою над гмінами та 
магістратами. Повітові староства складались з рефератів (відділів), компетенція 
яких не завжди обмежувалась одним повітом. При повітовому старостві була 
канцелярія, а у важливих віддалених населених пунктах повіту староста мав 
свої представництва – експозитури. На території сучасної Рівненської області 
існувало 5 повітів і відповідно 5 повітових староств – Рівненське, Костопільське, 
Дубнівське, Острозьке (з 1925 р. Здолбунівське), Сарненське). 
Були підвідомчі спочатку Цивільному управлінню Східних земель, яке було 
створене відповідно до Декрету головнокомандуючого польськими військами від 
12 травня 1919 р. та безпосередньо підпорядковувались управлінню Волинських 
повітів, з 17 травня 1920 р. по 9 вересня 1920 р. – Комісаріату земель Волині 
і Подільського фронту і безпосередньо – начальнику Волинського округу, з 15 
вересня 1920 р. по 27 листопада 1920 р. – Тимчасовому управлінню прифронтових 
і етапних територій; з листопада 1920 р. по вересень 1939 р. – Міністерству 
внутрішніх справ Польщі та безпосередньо – Волинському воєводі. 
З 1 січня 1931 р. згідно з розпорядженням Волинського воєводи від 31 грудня 
1930 р. всі староства Волинського воєводства мали таку внутрішню структуру:
1. Загальний реферат – питаннями представництва старости в офіційних 

органах і установах.
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2. Організаційний реферат – організаційними, бюджетно-господарськими 
питаннями староств та підвідомчих установ і організацій.

3. Реферат безпеки – питаннями політичної, громадської безпеки, дотримання 
громадського порядку.

4. Адміністративний – адміністративно-юридичними питаннями, що стосуються 
громадянства, цивільного стану, віросповідань.

5. Промисловий реферат – справами промисловості, ремесел, водного 
транспорту і постачання.

6. Військовий реферат – питаннями забезпечення військових частин, 
проведення набору в армію, мобілізації, фізичного виховання і військової 
підготовки.

7. Карно-адміністративний реферат – накладанням штрафів за порушення 
адміністративних правил.

8. Реферат суспільної опіки – питаннями соціального захисту населення, 
безробіття, соціального страхування, за винятком питань, що стосуються 
військових інвалідів.

9. 9. Громадського здоров’я – питаннями покращення здоров’я населення, 
попередженням захворюваності, а також видавав медичні свідоцтва і 
лікарські висновки. 

10. Ветеринарний – здійснював нагляд за торгівлею тваринами, забоєм худоби, 
проводив боротьбу з інфекційними захворюваннями.

11. Охорони лісів – питаннями лісів, боротьби з лісовими шкідниками.
12. Інвалідів – реєстрацією військових інвалідів, питаннями пенсій та опіки 

над військовими інвалідами. Інвалідний відділ Рівненського повітового 
староства розповсюджував свою діяльність на Здолбунівський, Дубенський, 
Кременецький, Костопільський і Рівненський повіти. 

13. Будівельний – питаннями будівництва, ремонту державних приміщень. 
Компетенція відділу в Рівненському повітовому старостві розповсюджувалась 
на Рівненський, Костопільський і Здолбунівський повіти.

За розпорядженням Волинського воєводи від 27 березня 1936 р. при деяких 
староствах були утворені меліоративні відділи.
Така структура зберігалась до припинення їх діяльності у вересні 1939 р. 

Рівненське повітове староство, м. Рівне
Rówieńskie Starostwo Powiatowe 

Ф. 30, 19205 од. зб., 1919–1939 рр. Описи, каталог, географічний 
покажчик до оп. 18. Пол., рос., укр. мови.
Рівненське повітове староство було утворене 14 серпня 1919 р. як орган польської 
влади на території Рівненського повіту. З 6 липня по вересень 1920 р. тимчасово 
припинило діяльність, унаслідок контрнаступу радянських військ. 
З 14 серпня 1919 р. по 6 липня 1920 р. Рівненське повітове староство поширювало 
своєю компетенцією на територію Рівненського повіту за адміністративним 
поділом, який існував до Першої Світової війни (входили райони Дубровиці, Сарн, 
Костополя, Тучина, Клеваня). З січня 1920 р. по 6 липня 1920 р. у підпорядкуванні 
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Рівненського староства перебувала частина Овруцького повіту. 20 березня 1920 р.
на підставі розпорядження Головного комісару земель Волині та Подільського 
фронту до Рівненського повіту була приєднана Здовбицька гміна та м. Здолбунів.
З вересні 1920 р. по 6 травня 1921 р. Рівненське староство розповсюджувало свою 
діяльність на територію Здол бунівської, Клеванської, Костопільської, Тучинської, 
Березнівської і Корецької гмін. 
Відповідно до розпорядження Ради Міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. 
з 1 січня 1925 р. з Рівненського повіту були вилучені гміни: Деражне, Стидин, 
Степань, Березне, Костопіль і Людвипіль, з яких був утворений Костопільський 
повіт; Здовбицька гміна та м. Здолбунів передані з Рівненського в Здолбунівський 
(Острозький) повіт; з Здолбунівського (Острозького) повіту Майківська гміна 
передана до Рівненського повіту.
Таким чином компетенція Рівненського повітового староства з 1925 р. 
розповсюджу валась на 12 гмін: (Олександрійська, Бугринська, Дядьковицька, 
Гощанська, Клеван ська, Корецька, Майківська, Межиріцька, Рівненська, 
Тучинська, Корецька – міська та Рівненська – міська). 
З 14 серпня 1919 р. в Рівненському повітовому старостві було 11 рефератів 
(відділів) – загальна канцелярія, адміністративний, самоврядування,санітарний, 
ветеринарний, паспортний, сільськогосподарський, технічний, постачання, 
соціального забезпечення, промисловості і торгівлі; з 1925 р. – 15 рефератів, серед 
яких громадської безпеки, бюджетно – господарський, військовий, віросповідання, 
культури і мистецтва тощо; з 1931 р. – 13 (див. іст. довідку “Повітові староства”). 

Накази, розпорядження, циркуляри та інструкції Генерального 
Комісара Східних земель; розпорядження Делегата Генерального 
Комісара Східних земель про організацію військових та цивільних ор-
ганів влади на території повіту, про заборону перевезення через поль-
ську територію російських військ (1919–1920); розпорядження Ради 
Міністрів Польщі про організацію служби безпеки на східному кордоні, 
створення нових і поповнення вже існуючих постерунків поліції (1919).

 Циркуляри і розпорядження Міністерства внутрішніх справ з адмі-
ністративно-господарських питань; про надання відомостей про майно, 
реквізоване німецькою окупаційною владою (1921–1922); про виявлен-
ня осіб, які входили до складу революційних комітетів; про підготовку 
та проведення виборів до Сейму та Сенату; про проведення перепису 
населення; про створення військового відділу при Волинському воєвод-
ському управлінні (1929); про посилення охорони польського-радян-
ського кордону, створення у староствах меліоративних відділів (1936). 
Відомості воєводського управління про підсумки виборів.

Розпорядження, циркуляри Волинського воєводського управління з 
адміністративних та господарських питань; про зміну територіального 
підпорядкування місцевих військових підрозділів; про реєстрацію збит-
ків завданих Першою світовою війною та про збір відомостей про кіль-
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кість і характер документальних матеріалів, вивезених в 1920 р. з тери-
торії Рівненського повіту в Радянський Союз; про нагляд за діяльністю 
українських націоналістичних, комуністичних та інших партій, громад-
ських організацій; про організацію експозитури Рівненського повітового 
староства в м. Острог (1930); про організацію добровільного пожежного 
товариства в м. Рівне; про охорону лісів, заборону рибної ловлі в річках, 
що належать державі; про боротьбу з інфекційними захворюваннями, 
організацію медичної служби, про організацію ветеринарного нагляду 
на ринках; про організацію меліоративних робіт.

Циркуляри: Міністерства культури та мистецтв про заборону ви-
возу пам’яток культури з Польщі; Міністерства охорони здоров’я про 
організацію медичної служби, відкриття аптек, реєстрацію фармацев-
тів; Міністерства землеробства про організацію ветеринарної служби, 
про боротьбу з інфекційними захворюваннями тварин. Розпорядження 
Дирекції залізниць у Радомі про відкриття нових станцій, про підготовку 
проекту будівництва вузькоколійної дороги Рівне – Корець.

Накази, розпорядження комісара Рівненського повіту, начальника 
Рівненського гарнізону; Рівненського повітового старости.

Рапорти староства про суспільно-політичний стан у повіті. Накази 
старости з особового складу; особові справи працівників староства, сол-
тисів, пенсіонерів, інвалідів війни.

Протоколи зборів старост Волинського воєводства, війтів гмінних 
управ, комісії з нагляду за санітарним станом міст та сіл повіту.

Звіти: начальників відділів староства про діяльність відділів; про ді-
яльність благодійних товариств; про роботу лікувальних закладів. Акти 
ревізій роботи магістратів м. Корець, телефонної станції (1922), магі-
страту м. Березне (1921–1922). Звіти староства про витрачені кошти; про 
зустріч президента Польщі (1929).

Листування з делегатом Генерального Комісара Східних земель про 
виділення військових для придушення селянських заворушень у зв’язку 
з вилученням у них двох третин урожаю; про наділення землею солда-
тів польської армії; з Міністерством юстиції про організацію судів на 
території повіту (оп.1, од. зб.76); зі штабом 13 дивізії про встановлення 
органів влади в Овруцькому та Звягельському повітах; з Волинським во-
єводським управлінням про організацію митної контори в м. Рівне; про 
створення Костопільського і Здолбунівського повітів (1925); про лікві-
дацію експозитури Рівненського повітового староства в Корці (1936–
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1937); про зміну меж м. Корець, гмін повіту; про будівництво залізниці 
Рівне – Корець; про стан доріг у повіті; з питань будівництва; з гмінними 
управами про затвердження солтисів; про стан парків та садів на терито-
рії гмін, про охорону лісів; з магістратом м. Рівне про встановлення цін 
та місцевих податків; з начальниками районів про підготовку зустрічі 
Ю. Пілсудського (1919); з дирекцією пошт та телеграфів у Любліні про 
відкриття поштових відділень у Рівному та інших містах, про ремонт та 
проведення нових телефонно-телеграфних ліній; зі шкільним інспекто-
ром про відкриття шкіл у Рівному; про наявність каолінових розробок у 
Корецькій гміні.

Службова інструкція воєводського управління про роботу староства 
(1925–1926).

Плани проведення меліоративних робіт на території повіту. Статут 
про об’єднання земель (31 липня 1923).

Списки мешканців повіту; виборців до Сейму та Сенату; органи 
місцевого самоврядування; вчителів; лікарів; ветеринарних фельдше-
рів; ремісників м. Рівне; працівників Сарненського староства; гмінних 
управ; членів правлінь партій, спілок та громадських організацій; інже-
нерів та техніків; крупних землевласників; власників землі; польських 
осадників; керівників релігійного культу; осіб, звинувачених у діяльнос-
ті, спрямованої проти польської держави; осіб затриманих поліцією в 
театрі Зафрана під час урочистостей присвячених Т. Шевченко у 1930 р.; 
призовників по гмінах; промислових підприємств; млинів; торговельних 
закладів; шпиталів; видавництв; бібліотек; кладовищ.

Відомості про вищі навчальні заклади Польщі, про стан шкільного 
будівництва (1921); про кількість єврейських гмін та єврейського населен-
ня; про підсумки виборів; про фінансову діяльність гмінних управ.

Інформація начальника гарнізону м. Рівне про санітарний стан міс-
та (1919).

Рапорти начальників районів про наявність православних монасти-
рів, відкриття українських шкіл.

Скарги селян повіту на дії поліції під час вилучення в них продо-
вольчих продуктів. Донесення поліції про страйки на підприємствах та в 
установах. Інтерпеляція сенатора Карпінського до Сейму про знущання 
поліції над арештованими. 

Статистичні дані про кількість населення; наявність сільськогос-
подарської продукції на території повіту; захворюваність та смертність 
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від інфекційних захворювань; діяльність сект євангельських християн 
(1921–1928).

Заяви громадян повіту про надання їм польського громадянства; про 
видачу дозволів на відкриття промислових підприємств та торговельних 
закладів, театрів, типографій; заяви організацій та приватних осіб про 
надання дозволів на проведення зібрань, вечорів, вистав та рішення ста-
роства з цих питань.

Журнали обліку отриманих дозволів на проживання в Рівненському 
повіті (1923–1929).

Документи військового відділу стосовно обліку військово-
зобов’язаних, їх підготовки, порядку проведення призову, розшуку осіб, 
які ухиляються від призову; про призначення матеріальної допомоги ро-
динам військовослужбовців. Облікові картки військовозобов’язаних.

Заяви громадян про придбання земельних ділянок з державного зе-
мельного фонду. Плани земельних ділянок.

Монографії Рівненського повіту (оп. 18, спр. 274, оп. 19, спр. 613).
Донесення начальника прикордонної охорони про відкриття покла-

дів каоліну, слюди, графіту та залізної руди в районі Корця.
Книга реєстрації товариств, спілок, організацій Рівненської гміни 

(1922–1939) (оп. 19, спр.164).
План м. Корець (оп. 26, од. зб. 35). Справи про видачу дозволів на 

ведення промислової, ремісничої та торговельної діяльності, про реє-
страцію підприємств, автотранспорту.

Звіти гмінних управ про стан ринкових цін. Біржові бюлетені. 
Прейскуранти цін на продовольчі та промислові товари.

Дубенське повітове староство, м. Дубно
Dubieńskie Starostwo Powiatowe 

Ф. 52, 93 од. зб., 1920–1939 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Діяло з 1919 по 1939 рр.

Протоколи загальних зборів староства.
Фінансові звіти староства, гмін повіту. Звіт староства про суспіль-

но-політичний стан у повіті (квітень 1936 р.). Статистичні звіти про са-
нітарний стан у повіті, про врожайність сільськогосподарських культур. 
Звіт про будівництво мостів та доріг у повіті.
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Списки службовців староства. Особові рахунки та відомості на ви-
плату заробітної плати службовцям староства.

Листування з Волинським воєводським управлінням про облашту-
вання військових осадників; з постерунками державної поліції про вста-
новлення місця проживання осіб, які переховуються від слідчих органів; 
комісаріатом охорони лісів, окружною прокуратурою про притягнення 
до відповідальності осіб за самовільну вирубку лісу; з гмінними управа-
ми про план лісових насаджень.

Положення про насадження та вирубку лісу в селах повіту.
Інструкція про здійснення контролю за рухом населення в 

м. Радзивилів.
Списки маєтків з кількістю землі понад 180 га. Список та анкети 

підприємств, громадських та політичних організацій Млинівської гміни. 
Протокол постерунка державної поліції в Млинові про антисанітарний 
стан містечка Млинова.

Списки керівників товариств та організацій повіту (1928); політич-
них в’язнів, яких звільнено; осіб, затриманих за політичну діяльність. 
Протокол організаційних зборів “Об’єднання громадських організацій” 
(травень 1939). Морально-політичні характеристики громадян повіту. 
Справи про правопорушення мешканців повіту. Списки громадян, які 
втекли з СРСР у 1923–1924 рр., та осіб, які втекли в СРСР.

Заяви громадян повіту про надання позик на будівництво та рішен-
ня староства з цього питання.

Хронологічна довідка на Дубенський повіт.

Здолбунівське повітове староство, м. Здолбунів
Zdołbuniewske Starostwo Powiatowe 

Ф.156, 1005 од. зб., 1920–1939 рр. Пол. мова. Описи, каталог.

Розпочало свою діяльність в 1919 р. як Острозьке повітове староство.
Відповідно до розпорядження Ради Міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. 
Здовбицька гміна та м. Здолбунів були передані з Рівненського до Острозького 
повіту. Цим же розпорядженням місце перебування повітової влади було 
перенесено з м.Острог до м. Здолбунів і назва повіту змінена з “Острозького” на 

“Здолбунівський”.
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Розпорядження Міністра Внутрішніх справ про введення в Польщі 
військового стану з 1 вересня 1939 р.; Волинського воєводського управ-
ління про проведення загальної мобілізації військовозобов’язаних (1939). 
Циркуляри Міністерства внутрішніх справ і Волинського воєводського 
управління (1921–1932). Вказівки Міністерства громадської опіки про 
виконання домовленостей між Німеччиною та Польщею про забезпе-
чення осіб німецького підданства в Польщі та осіб польського піддан-
ства в Німеччині (1934–1935). Розпорядження воєводського управлін-
ня державної поліції про конфіскацію листівок антипольського змісту; 
Острозького повітового староства про заходи боротьби з епідеміологіч-
ними захворюваннями (1920–1921). Протокол засідання Здолбунівської 
повітової Ради (22 грудня 1938 р.).

Список службовців староства, його комісій.
Бюджети повітового староства, гмін повіту. Фінансовий звіт 

Здолбунівського повітового сеймика (1930–1931). Річний звіт про ді-
яльність староства (1935–1936), звіт про діяльність комунальної спілки 
Здолбунівського повіту (1931). Протоколи ревізії роботи староства.

Листування з воєводським управлінням та постерунками державної 
поліції про нагляд за друкованими виданнями, діяльністю партій, това-
риств, спілок; про діяльність “Гуртків сільської молоді” на території по-
віту; про нагляд за особами, запідозреними в комуністичній діяльнос-
ті, контрабанді, нелегальному переході границі; про страйк робітників 
млина “Реноме” в Здолбунові; про відкриття кінотеатрів у Здолбунові та 
Острозі; з гмінною управою в с. Здовбиця про кількість православних 
парафій; з гмінними управами стосовно радіофікації населених пунктів.

Рапорти постерунків державної поліції про громадсько-політичний 
стан у повіті.

Інформації староства про діяльність театральних труп, кількість ні-
мецьких колоністів, релігійних сект на території повіту.

Аркуші обліку, статути, протоколи засідань, звіти про діяльність, 
списки членів польських, українських, російських, єврейських, чеських 
об’єднань, товариств, спілок, кооперативів. Заяви товариств, спілок про 
видачу дозволів на проведення вечорів, концертів, зібрань. Протоколи 
засідань членів правління “Союзу польських осадників” у містах Острог, 
Здолбунів.

Списки навчальних закладів, бібліотек, установ релігійного культу; 
власників великих маєтків.
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Списки та характеристики православних священ, списки солтисів, 
членів гуртка скаутів м. Здолбунів, працівників Здолбунівського паро-
возного депо (1937), власників млинів, ковалів, нотаріусів.

План роботи з проведення комасації землі в повіті. Звіти про про-
ведення земельної реформи 1930 р. Справи про парцеляцію, об’єднання, 
купівлю-продаж землі. Виписки із протоколів Здолбунівського повіто-
вого староства про наділення землею польських військових осадників. 
Книги особових рахунків орендарів землі.

Заяви мешканців повіту на право придбання нерухомості в прикор-
донній зоні; різних осіб на отримання дозволу на проживання на тери-
торії повіту.

Монографія Здолбунівського повіту (оп. 7, спр. 1).

Костопільське повітове староство, м. Костопіль
Kostopolskie Starostwo Powiatowe 

Ф.161, 779 од. зб., 1919–1939 рр. Описи, каталог. Пол., укр. мови.
Розпочало діяльність з 1 січня 1925 р. відповідно до розпорядження Ради 
Міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. Цим розпорядженням з Рівненського повіту 
були вилучені гміни: Деражне, Стидин, Степань, Березне, Костопіль і Людвипіль, 
з яких і утворений окремий повіт із староством у Костополі.

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ та Міністерства 
землеробства про охорону лісів; Міністерства торгівлі та промисловості 
про видачу промислових свідоцтв, стягнення податків; Волинського во-
єводського управління з адміністративно-господарських питань; повіто-
вого старости про організацію роботи та розподіл обов’язків між рефе-
ратами староства; про заходи боротьби з інфекційними захворюваннями 
тварин. Вказівки Міністерства землеробства та земельних реформ про 
встановлення цін на землю, про охорону меж земельних ділянок, про 
заборону рибної ловлі у водоймах, що належать державі та приватним 
особам. Рішення старости про розмір плати за об’єднання земельних ді-
лянок у селах повіту.

Протоколи засідань Костопільської повітової ради (1935), інспек-
торської конференції повітового староства (1928–1929), перевірки робо-
ти староства; організаційних зборів з підготовки проведення виборів до 
міської ради містечка Березне (1934).
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Списки службовців староства.
Бюджети староства, звіт про виконання бюджету за 1938–1939 рр.
Інструкції про контроль за рухом населення в гмінах повіту, про ве-

дення діловодства в повітових староствах.
Звіти про діяльність староства, Костопільського земельного управ-

ління (1933), відділу землеробства та земельних реформ староства про 
проведення об’єднання земельних ділянок (1936). Протокол перевірки 
роботи відділу землеробства староства представником окружної фінан-
сової палати в м. Брест (1934).

Листування з воєводським управлінням про будівництво електро-
станції в Людвиполі; з воєводським управлінням і гмінними управами 
про встановлення нагляду за експлуатацією лісових угідь; про вида-
чу кредитів на перенесення приватних будівель у зв’язку з земельною 
реформою та виселенням на хутори (1935–1936); про проведення пар-
целяції землі; про видачу дозволів на розробку каолінового кар’єру в 
с. Нова Гута Людвипільської гміни; з Костопільською міською управою 
про встановлення цін на продукти харчування; війтами гмін про вибори 
солтисів; з акціонерним товариством “Девульський та Лакче” про прове-
дення розвідувальних геологічних робіт на території повіту; повітовим 
управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю громадських 
організацій, спілок, товариств; з Центральним управлінням союзу куп-
ців і торговців про організацію його відділу у Людвиполі.

Матеріали з розслідування зловживань, допущених працівниками 
гмінних управ Костопільського повіту. Протоколи перевірки промис-
лових підприємств, які мають електродвигуни. Справа про нагляд за 
діяльністю підприємства “Гранит” з експлуатації гранітного кар’єру в 
с. Мочулянка.

Звіти про роботу районної лікарні в Степані (1927), про ремонт до-
ріг у повіті (1937–1938), про діяльність товариства “Гемілус Хесед”.

План роботи з проведення об’єднання земельних ділянок у повіті 
(1934–1937). Статистичні дані про сільські громади повіту (кількість 
землі, її види, межі лісових угідь), водні господарства, зібрані у зв’язку 
з підготовкою до проведення земельної реформи (1937–1938). Списки 
землевласників повіту, маєтків з кількістю землі більше 180 га.

Списки жителів містечка Березне та Березнівської гміни; іноземців, 
які проживають на території повіту. Справи про стягнення податків з 
власників земельних та лісових маєтків.
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Заяви мешканців Костопільського повіту про надання їм польсько-
го громадянства, видачу закордонних паспортів, дозволів на придбан-
ня нерухомості в прикордонній зоні. Списки осіб Костопільського по-
віту, які отримали польське громадянство (1929). Списки боржників 
Деражненської, Березнівської та Костопільської гмін, які отримали по-
зики до 1000 злотих. Угоди на оренду землі.

Сарненське повітове староство, м. Сарни
Sarneńskie Starostwo Powiatowe 

Ф. 357, 170 од. зб., 1920–1939 рр. Описи, каталог, іменний покажчик. 
Пол. мова.
Сарненське повітове староство розпочало діяльність у березні 1920 р, коли було 
утворено Сарненський повіт. З лютого 1922 р. Сарненський повіт перебував 
у складі Поліського воєводства, з листопада 1930 р. перейшов до складу 
Волинського воєводства.

Протоколи комісара охорони лісів. Листування з Поліським воє-
водським управлінням, окружним земельним управлінням та гмінними 
управами про ліквідацію сервітутів, заборону вирубки лісу. Листування 
з постерунком державної поліції в Домбровиці про видачу дозволів на 
придбання нерухомості в прикордонній зоні (1938).

Інструкція про здійснення контролю за рухом населення на терито-
рії Сарненської міської гміни; м. Рокитне.

Звіти Сарненського повітового староства про суспільно-політичний 
стан на території повіту; про ремонт доріг. Рапорти поліції про мораль-
но-політичні настрої населення Сарненського повіту (1920). Монографія 
про внутрішньополітичний стан Сарненського повіту (1930–1931).

Заяви селян про відшкодування збитків, завданих польськими вій-
ськами (1920); мешканців повіту на право володіння зброєю; видачу по-
свідчень особи; власників млинів; про зниження норм поставок зерна.

Угоди з мешканцями повіту про надання їм землі в оренду. Справи 
про стягнення орендної плати з боржників.

Списки членів повітового і гмінних управ; землевласників повіту; 
населених пунктів Домбровицької гміни; боржників, які не повернули 
позики на будівництво; поголів’я худоби у Висоцькій гміні. 

Фінансові звіти про виконання бюджету староства.
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План проведення комасації землі в повіті на 1939–1940 рр. Документи 
про парцеляцію, об’єднання, купівлю землі. Листування з Волинським 
воєводським управлінням про парцеляцію землі в маєтку “Домбровиця” 
Вітольда Броеля-Пляттера.

Плани домобудівель м. Сарни, млинів Володимирецької гміни.
Статут гуртка шкільної молоді гімназії ім. Генріха Сенкевича.

Експозитура Рівненського повітового староства в м. Корець
Ekspozytura Starostwa Powiatowego Rówieńskiego w Korcu

Ф. 191, 321 од. зб., 1921–1938 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Утворена на підставі пункту (параграфа) 3 розпорядження Міністра Внутрішніх 
справ Польщі від 14 грудня 1929 р. та розпорядження волинського воєводи 
від 21 грудня 1929 р., яким також було затверджено організаційний статут та 
інструкція для керівника експозитури. Розпорядженням волинського воєводи 
від 9 травня 1933 р. були затверджені новий статут, згідно з яким експозитура 
Рівненського повітового староства в Корці розповсюджувала свою діяльність 
у справах загально-адміністративних та пов’язаних з громадським порядком і 
безпекою на місто Корець та сільські гміни: Корець, Майків і Межирічі. Керівника 
експозитури призначав воєвода.

Розпорядження Волинського воєводського управління з адміністра-
тивних питань; про заходи боротьби з інфекційними захворюваннями; 
про порядок подачі заяв про відстрочку від військової служби; про до-
ставку секретної кореспонденції; про збір етнографічних матеріалів. 
Вказівки Міністерства внутрішніх справ про порядок реєстрації репа-
тріантів. Циркуляри і розпорядження Міністерства праці та громадської 
опіки, Волинського воєводського управління про надання допомоги по-
страждалим від повені; про збір пожертв на потреби благодійних ор-
ганізацій. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про відносини 
адміністративних установ та органів поліції; про облік руху населення; 
про порядок користування вогнепальною зброєю. Рішення Волинського 
воєводського управління про виселення з території Польщі осіб без гро-
мадянства, іноземців. Рапорти про випадки нелегального переходу ра-
дянсько-польського кордону.

Листування з уповноваженим представником СРСР по Славутській 
прикордонній дільниці про заборону користування прикордонними 
земельними ділянками; про вирішення прикордонних інцидентів; з 
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Волинським воєводським управлінням та Рівненським повітовим старо-
ством з питань надання польського громадянства; з Рівненським пові-
товим староством про порядок реєстрації іноземців; про затримання та 
виселення з прикордонної зони осіб, які незаконно перетнули кордон; з 
постерунком державної поліції в с. Кобилля про ситуацію в прикордон-
ній зоні; з постерунками державної поліції про діяльність гуртка вій-
ськових інвалідів; про затвердження солтисів; з корпусом прикордонної 
охорони та гмінними управами про надання мешканцям прикордонної 
зони дозволів на будівництво.

Списки працівників державних установ; учителів початкових шкіл; 
сиріт, які знаходяться в притулках; працівників Корецького цукрового 
заводу; осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; 
осіб, виселених з Польщі; профспілок. Справи про накладання покарань 
за невиконання постанов гмінних влад; порушення громадського поряд-
ку; про перевірку пекарень м. Корець.

Заяви мешканців повіту про надання польського громадянства; на 
отримання дозволів на відкриття торговельних закладів та промислових 
підприємств, ремісничих свідоцтв. Справи про накладання покарань за 
невиконання постанов гмінних влад, порушення громадського порядку.

Звіти про проведення зібрань товариств та спілок.
Прейскурант цін на сільгосппродукцію.

Начальники районів
Запроваджені відповідно до розпорядження Генерального комісара Східних 
земель про організацію повітів та повітових органів влади від 5 листопада 1919 р. 
як проміжні органи між повітовими староствами та гмінними управами. Кожен 
повіт ділився на 3-6 районів, які були тимчасовими адміністративно-політичними 
одиницями в складі повітів. До складу районів входило від 3 до 5 гмін. На чолі 
районів стояли начальники, які були виконавцями розпоряджень старости. 
Начальники районів здійснювали нагляд за діяльністю гмінних управ, санітарним 
станом районів, виконанням населенням повинностей, відали державним майном 
районів. Підпорядковувались повітовому старості. Підлягали поступовій ліквідації 
на підставі розпорядження Ради Міністрів від 31 жовтня 1921 р. 

Начальник 1-го району Рівненського повітового староства, 
м. Корець
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 1-go rejonu w Korcu
Ф. 204, 101 од. зб., 1920–1936 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
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До першого району Рівненського повіту входили Рівненська, Клеванська, 
Здовбицька, Дядьковицька, Деражненська і Корецька гміни. Начальник 
прикордонного району відповідав за діяльність прикордонних постерунків 
державної поліції, видавав перепустки на перебування в прикордонній зоні.

Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства внутрішніх 
справ, Волинського воєводського управління, Рівненського повітового 
староства, командування армії про встановлення та охорону польсько-
радянського кордону; про порядок надання жителям польського грома-
дянства; про правила торгівлі з Росією, Україною, Білорусією; про пере-
вірку документів в осіб, які перейшли радянсько-польський кордон.

Інформація повітового староства про виселення в Польщу осіб, які 
нелегально перейшли кордон. Зразки оголошень Рівненського повітово-
го староства. Інструкція про порядок збирання і вивезення врожаю че-
рез кордон (1922). Протоколи місцевого виборчого комітету по виборах 
членів у гмінні зібрання.

Рапорти поліції про суспільно-політичне становище на території ра-
йону (1921–1922). Списки поліцейських м. Корець.

Заяви жителів про видачу посвідчень особи, паспортів, пропусків 
на проїзд по території Рівненського повіту, про надання дозволу на пере-
бування у прикордонній смузі, на перевезення товарів через кордон, на 
право проживання в Польщі, на проведення зборів, вечорів. Перепустки, 
видані жителям м. Корець, на проїзд через польсько-радянський кордон.

Списки жителів, які проживали на території, що відійшла до Росії 
згідно з Ризькою мирною угодою (1922); які були виселені з Радянської 
Росії (1923); які втекли з Польщі в Радянську Росію (1925).

Листування з Волинським воєводським управлінням, Рівненським 
повітовим староством, магістратом у м. Корець, комісаріатом поліції про 
встановлення польсько-радянського кордону згідно з Ризькою угодою; 
про виселення осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський кор-
дон; про роботу комісії з розв’язання прикордонних конфліктів; органі-
зацію шкіл; з особового складу.

Списки церков, що знаходяться на території Рівненського повіту.
Прейскуранти цін на сільськогосподарську продукцію.
Журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.
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Начальник 2-го району Рівненського повітового староства, 
містечко Клевань
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 2-go rejonu w Klewaniu

Ф. 205, 4 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Бюро другого району Рівненського повітового староства знаходилось у 
м. Костопіль (1-ша пол. 1920 р.).

Заяви жителів Клеванської, Костопільської та Деражненської гмін 
про видачу посвідчень особи, паспортів, перепусток на проїзд, дозволів 
на проведення вечорів, театральних вистав, зібрань.

Начальник 3-го району Рівненського повітового староства, 
м. Здолбунів
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 3-go rejonu w Zdołbunowie

Ф. 206, 9 од. зб., 1920–1921 р. Опис, каталог. Пол. мова.

Заяви жителів про видачу паспортів, посвідчень особи та рішення 
староства з цих питань.

Начальник 4-го району Рівненського повітового староства, 
містечко Тучин
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 4-go rejonu w Tuczynie

Ф. 207, 5 од. зб., 1920–1921 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Заяви жителів про видачу посвідчень особи. Листування з 
Волинським воєводським управлінням, гмінними управами з адміні-
стративно-господарських питань.

Начальник 5-го району Рівненського повітового староства, 
містечко Березне
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 5-go rejonu w Bereznem

Ф. 208, 2 од. зб., 1921–1924 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Заяви жителів м-ка. Березне про видачу посвідчень особи.
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Начальник 6-го району Рівненського повітового староства, 
м. Корець
Starostwo Rówieńskie Naczelnik 6-go rejonu w Korcu

Ф. 418, 11 од. зб., 1920–1922 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, коман-
дування армії про встановлення польсько-радянського кордону; про по-
рядок надання жителям польського громадянства.

Рапорти поліції про правопорушення на території району.
Заяви установ і організацій про надання дозволів на проведення 

зборів, вечорів та інших масових заходів.
Заяви громадян, які прибули з Радянської Росії, про надання дозво-

лів на проживання у прикордонній смузі; про видачу посвідчень особи 
та характеристик.

Листування з Рівненським повітовим староством про встановлення 
радянсько-польського кордону відповідно до Ризької угоди; з комісаром 
поліції у Корці про встановлення нагляду за політичними організаціями, 
товариствами та окремими особами; про виселення осіб, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон.

Начальник 5-го району Пінського повітового староства, 
с. Морочне
Starostwo Pińskie Naczelnik 5-go rejonu w Moroczno

Ф. 413, 13 од. зб., 1919–1921 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
4 лютого 1921 р. територію Рівненщини було поділено та включено до складу 
новоутворених Волинського та Поліського воєводств. Населені пункти сучасного 
Зарічненського району входили до складу Пінського повіту Поліського воєводства. 

Циркуляри, розпорядження, накази, інструкції Цивільного управ-
ління східних земель, Пінського повітового староства про діяльність на-
чальників районів.

Рапорти начальника 5-го району про суспільно-політичне станови-
ще на території Кухітсько-Вольського, Вичівського, Радчицького гмін-
них управ; про арешт громадян, які здійснювали протиурядову діяль-
ність; про заготівлю зерна для армії; організацію закладів споживчої 
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кооперації на території Пінського повіту та списки членів кооперативів. 
Протоколи: виборчого комітету с. Морочне по виборах членів до гмінної 
ради; засідань гмінної ради; зборів селян Вичівської гміни.

Відомості про поділ гмін на виборчі округи (1919–1920).
Листування з гмінними управими про встановлення місця прожи-

вання громадян.
Списки солтисів, службовців 5-го району, жителів Кухітсько-

Вольської гміни; населених пунктів, церков і церковних земель. 
Відомості на виплату заробітної плати війту, секретарям, солтисам, по-
ліцейським. Статистичні таблиці про чисельність населення, кількість 
бідняків і погорільців.

Списки населених пунктів, церков і церковних земель.
Кошторис на проведення ремонту школи.

Окружні комісії по виборах до сейму і сенату
Згідно із Законом від 4 лютого 1921 р. про унормування правового та політичного 
стану на територіях, приєднаних до Речі Посполитої, Раді Міністрів було доручено 
поширити на новоутворене Волинське воєводство дію виборчого законодавства 
до польського Сейму і протягом 120 днів визначити виборчі округи і кількість 
депутатів від них та провести перші вибори до Сейму. Однак перші вибори до 
вищих органів Польщі на території Волині відбулися у 1922 р.
Під час виборчої кампанії територія Польщі поділялась на 104 виборчі округи. 
Окружні виборчі комісії створювались тимчасово на час підготовки і проведення 
виборів в Сейм і Сенат згідно з положенням про вибори від 28 липня 1922р. та від 
8 липня 1935 р. Окружні комісії здійснювали керівництво дільничними виборчими 
комісіями. Оперативне керівництво діяльністю виборчих комісій здійснював 
Генеральний виборчий комісар у м. Варшава.

Окружна виборча комісія № 57 в м.Ковель Ковельського повіту
Okręgowa Komisja Wyborcza № 57 Kowlu

Ф. 266, 1 од. зб., 1930 р. Пол. мова.

Розповсюджувала діяльність на Ковельській, Любомльський та 
Володимирський повіти.
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Окружна виборча комісія № 58 в м.Сарни
Okręgowa Komisja Wyborcza № 58 w Sarnach

Ф. 263, 66 од. зб., 1938 р. Пол. мова.

Розповсюджувала діяльність на Сарненський та Костопільські повіти.

Окружна виборча комісія № 59 в м.Рівне, 
Okręgowa Komisja Wyborcza № 59 w Równem

Ф. 264, 14 од. зб., 1938 р. Пол. мова.

Розповсюджувала діяльність на Рівненський та Здолбунівські повіти.

Окружна виборча комісія № 60 в м. Дубно 
Okręgowa Komisja Wyborcza № 60 w Dubnie

Ф. 265, 10 од. зб., 1938 р. Пол. мова.
Розповсюджувала діяльність на Кременецький та Дубенський повіти.

Циркуляри Генерального виборчого комісара головам окружних 
виборчих комісій (1938), Рівненського повітового старости про забез-
печення встановленого порядку під час голосування в приміщеннях ви-
борчих комісій (1938).

Інструкції для дільничних виборчих комісій № 58, № 59 по виборах 
до Сейму і Сенату (1938).

Списки виборців по виборах до Сейму: виборчого округу № 57 (23-ї 
дільниці, 1930 р.); виборчого округу № 58 (2, 5-12, 14-52, 55, 57, 59, 61, 
65, 67-69, 81-83, 86, 87 дільниць. 1938 р.); виборчого округу № 59 (1, 11, 
18, 51, 54 дільниць, 1938 р.); виборчого округу № 60 (23, 24, 28, 95-99 
дільниць, 1938 ).

Протоколи засідань дільничних виборчих комісій виборчих округів 
№ 58, № 59, № 60 (1938).
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2. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Повітові відділи
Кожний адміністративний повіт становив повітовий комунальний союз (спілку). 
Органами повітового комунального союзу був повітовий сеймик (рада) та 
повітовий відділ. Повітові відділи. як виконавчі органи повітових сеймиків. були 
утворені в 1920–1921 рр. на підставі розпорядження Генерального комісара 
Східних земель від 4 червня 1920 р. про повітове самоврядування. До складу 
повітового відділу входив голова, 2-3 члени, яких обирали члени сеймика. 
Закон 23 березня 1933 р. реформував систему повітового самоврядування. 
Органами повітового самоврядування стали повітова рада (замість сеймика), 
як постановляючий і контролюючий орган, і повітовий відділ як розпорядчий і 
виконавчий орган. Обирались на 5 років. Члени ради як представники окремих 
міських та сільських гмін обирались виборчими колегіями. Членів повітового 
відділу обирала повітова рада. До складу повітового відділу входив староста та 
шість членів. 
До компетенції повітового відділу входило: затвердження власних бюджетів та 
бюджетів гмін, управління повітовим комунальним господарством, прийняття 
рішень з питань об’єднання сільських гмін, контроль над опікою бідних та 
безробітних, будівництво та утримання доріг, сприяння розвитку сільського 
господарства, ремесел, торгівлі, будівництва лікарень, шкіл, охорона здоров’я, 
нагляд над установами реєстрації громадянського стану, нагляд та опіка над 
діяльністю гмін. 
Нагляд за органами повітового самоврядування здійснювали воєвода та воєводський 
відділ. Перебували під контролем повітових староств. Ліквідовані у 1939 р.

Костопільський повітовий відділ 
Kostopolski Wydział Powiatowy 

Ф. 26, 265 од. зб., 1925–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Розпочав свою діяльність згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 16 липня 
1924 р., яким з 1 січня 1925 р. було утворено новий Костопільський повіт. 

Рішення Президії Ради Міністрів Польщі про звільнення від сплати 
за навчання дітей службовців державних установ (1925–1926). Перелік 
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розпоряджень і циркулярів, які видавались польським урядом з питань 
сільського господарства.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ з організаційних та адмі-
ністративних питань. Інструкція про проведення обліку населення сіль-
ських гмін (1930).

Циркуляри Міністерства землеробства і земельних реформ про ви-
ділення кредитів на потреби сільського господарства для проведення зе-
мельної реформи; про встановлення нагляду за використанням держав-
ного кредиту; про лісонасадження на непридатних земельних ділянках; 
про порядок наділення землею військових осадників.

Циркуляри Міністерства праці та громадської опіки про організацію 
комісії громадської опіки; про створення притулків на території повіту; 
про надання матеріальної допомоги інвалідам праці на селі.

Розпорядження Центрального сільськогосподарського товариства у 
Варшаві про підготовку кадрів для сільського господарства (1929–1930).

Циркуляри, розпорядження, рішення, вказівки Волинського воєвод-
ського управління про затвердження бюджету Костопільського повіто-
вого комунального союзу; про страхування працівників органів само-
врядування; про порядок надання пільг жителям Костопільського повіту 
у зв’язку з неврожаєм; про допомогу безробітним, надання роботи інва-
лідам; про поділ річки Горинь на риболовецькі округи (1937).

Розпорядження, інструкції Волинської земельної палати з господар-
ських питань.

Вказівки Волинської фінансової палати про надання пільг в оподат-
куванні власників новобудов.

Статути і положення: канцелярії повітового відділу; Волинського 
міжкомунального союзу громадської опіки у м. Луцьк (1932–1933); 
українського товариства “Просвіта”; повітової льоноконопляної комісії 
(1934). Інструкція про діяльність відділів взаємного страхування.

Протоколи засідань Волинської воєводської ради, з’їзду старост 
Волинського воєводства (1931), Костопільського повітового сеймика (ради), 
Костопільського повітового відділу, міської ради м. Костопіль (1932–1934), 
магістрату м. Костопіль, повітової земельної комісії, міської ради м. Березне 
(1928), Березнівського міського громадсько-господарського комітету (1925), 
Деражненської гмінної управи, зібрань війтів, гмінних рад та управлінь 
Костопільського повіту, комісії з ліквідації кредитно-ощадних кас, обсте-
ження лісових масивів у місцевості Листвин–Людвипіль.
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Звіти: про діяльність Костопільського повітового відділу, магістрату 
м. Березне Костопільського повіту, земельного відділу Костопільського 
сеймика; про організацію шкіл; проведення меліоративних робіт на те-
риторії Костопільського повіту; про виконання гужової повинності. Звіт 
інспектора Костопільської гмінної управи про стан майна (1933–1934).

Акти інспекторської перевірки Людвипільської гміни (1928).
Списки радних, лавників Березнівської міської ради і магістрату; 

землевласників, військовозобов’язаних, безробітних Костопільського 
повіту; жителів Степанської гміни, землі яких підлягали об’єднанню.

Листування з Волинським воєводським управлінням, магістратом 
м. Костопіль про затвердження бюджету Костопільського повітового ко-
мунального союзу, про виділення коштів на утримання поліції; з гмінни-
ми управами з адміністративно-господарських питань.

Бюджети Костопільської гміни та звіти про використання ко-
штів Березнівською гмінною управою. Бюджети комунального союзу 
Костопільського повіту; єврейської гміни.

Фінансові звіти повітового відділу.
Заяви жителів Костопільського повіту про надання роботи, отри-

мання пільг і відстрочок від сплати податків. Метричні виписки жителів 
Костопільського повіту (1928–1935, 1938–1939). Відомості про кількість 
населення, яке проживало в селах Людвипільської гміни (1931).

План річки Горинь, водяного млина в колонії “Видумка”, яка нале-
жала Едварду Горну (1931). План маєтку “Пружари-Пруске”.

Проекти, звіти про організацію початкових шкіл. Карти шкіль-
них округів (1936–1937). Списки бібліотек, хат-читалень на території 
Костопільського повіту.

Списки гмін Костопільського повіту, сіл Людвипільської, 
Степанської гміни, ветеринарних пунктів на території повіту. Карта, пе-
релік доріг Костопільського повіту.

Рівненський повітовий відділ 
Rówieński Wydział Powiatowy 

Ф. 193, 398 од. зб., 1921–1939 рр. Описи, каталог. Іменний покажчик. 
Пол. мова.
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Циркуляри, розпорядження, вказівки Міністерства внутрішніх справ, 
Міністерства фінансів, Волинського воєводського управління про облік 
майна колишніх російських земських установ, які знаходились на тери-
торії Рівненського повіту (1921–1922); про порядок збирання державних 
податків (1924–1933); про зміни до положення про територіальне само-
врядування (1933–1934); про зміни кордонів гмін Рівненського повіту; про 
надання допомоги гмінними управами безробітним і бездомним; про ор-
ганізацію міжкомунального санаторію для хворих дітей на туберкульоз у 
м-ку Клевань (1928); про страхування посівів. Вказівки Волинського воє-
водського управління про організацію Воєводського союзу міжкомуналь-
ної громадської опіки в м. Луцьк (1937).

Вказівки Міністерства землеробства і земельних реформ про ви-
ділення кредитів для закупівлі сільськогосподарських продуктів; 
Міністерства громадських робіт про надання допомоги гмінними упра-
вами державному геологічному інституту.

Циркуляр товариства Рівненської пожежної охорони (1939).
Постанова повітового відділу про розширення будівництва міської 

електростанції (1931). Внутрішні розпорядження про роботу повітового 
відділу. Вказівки повітового відділу про організацію ветеринарної служ-
би гмінними управами (1938–1939).

Положення: про повітовий відділ; про штати повітового Союзу 
самоврядування м. Рівне (1924 р., 1938 р.); про пенсійне забезпечення 
працівників самоврядування (1938); про порядок збирання податків з 
нерухомого майна (1923 р.); про Волинський міжкомунальний електри-
фікаційний союз (1939 р.).

Статути: кооперативно-господарського об’єднання повітових са-
моврядувань з центром у Варшаві (1923); стипендіального фонду при 
Рівненському повітовому союзі самоврядування (1935); юридичної кан-
целярії при повітовому відділі (1923); земельної, лляної повітових комі-
сій; комісії зі встановлення розмірів пенсій (1937).

П’ятирічний план капіталовкладень Рівненського повітового союзу 
самоврядування (1939). План проведення та фінансування меліоратив-
них робіт у повіті. Річний звіт водно-меліоративного відділу Волинського 
воєводського управління про проведення меліоративних робіт на терито-
рії воєводства (1934–1936). Звіти: про діяльність Рівненського сеймика; 
земельного відділу повітового відділу; про проведення інспекторських 
перевірок роботи гмінних управ; районних комітетів про збір коштів 
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“Фонд оборони країни”. Квартальні звіти про діяльність опікунського 
гуртка “Матері і дитини” (1938).

Протоколи: конференції керівників та секретарів повітових відділів 
Волинського воєводства (1938); засідань Рівненського повітового сей-
мика; Рівненської повітової ради; ревізійної, земельної, дорожньої, куль-
турно-освітньої комісій Рівненської повітової ради; засідань гмінних рад; 
повітового комітету Волинських торгів; конференції керівників держав-
них установ, районних кооперативів Волинського воєводства. Протоколи 
з’їзду делегатів Польського краєзнавчого товариства Волинського окру-
гу (1932). Акти: приймання-передачі канцелярії Рівненського повіто-
вого відділу (1938); дарування Отфіновською Ольгою маєтку “Тучин” 
Рівненському сеймику з планом маєтку (1928).

Списки службовців Рівненського сеймика, повітового відді-
лу, Рівненського міського суду. Особові справи працівників повітово-
го відділу. Відомості про заробітну плату працівників гмінних управ 
Рівненського повіту. Об’яви повітового відділу про вакантні посади.

Листування з Волинським воєводським управлінням з особового 
складу; з Волинською сільськогосподарською палатою про будівництво 
сільських башт (1939); з гмінними управами про стан шкіл на території 
Рівненського повіту, про організацію екскурсії для молоді в м. Гдиня; 
про збір коштів на будівництво інституту ім. Марії Складовської-Кюрі; 
про організацію кінного поштового зв’язку на території Рівненського 
повіту.

Бюджети адміністративно-господарських витрат повітового відділу, 
підвідомчих комунальних підприємств, магістрату м. Корець. Фінансові 
звіти повітового відділу.

Кошториси на будівництво приміщення Рівненського повітового 
відділу (1935), української гімназії у м. Рівне (1930), профілакторію у 
м-ку. Клевань (1937), лікарні у м. Рівне.

Заяви жителів Рівненського повіту про надання їм роботи; про ви-
ділення стипендій для навчання дітей. Трудові угоди, укладені пові-
товим відділом та монахинями Варшавського монастиря на роботу в 
Тютьковицькій лікарні (1938–1939) та іншими приватними особами. 
Списки жителів, які отримали позики від Міністерства землеробства і 
земельних реформ.

Списки: нерухомого майна, яке належало земським управам; сіль-
ських молодіжних гуртків, гуртків для домогосподарок; початкових 
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шкіл (1923); православних парафій на території Рівненського повіту 
(1922); кооперативів на території Польщі (1937), міст і сіл Рівненського 
повіту. Перелік доріг, мостів, службовців Рівненського сеймика, повіто-
вого відділу, Рівненського міського суду. Схема адміністративно-терито-
ріального поділу Волинського воєводства (1933). Статистичні відомості 
про кількість земельних площ Рівненського повіту, зайнятих сільсько-
господарськими культурами (1936). Перелік дачних місцевостей і місць 
Волинського воєводства, зручних для відпочинку та екскурсій.

Сарненський повітовий відділ 
Sarnienski Wydział Powiatowy 

 Ф. 476, 1 од. зб., 1936–1937 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Розпочав свою діяльність після утворення 21 березня 1920 р. Сарненського повіту. 
З лютого 1921 р. по жовтень 1930 р. перебував у складі Поліського воєводства, з 
1930 р. входив до Волинського воєводства. 

Бюджет повітового відділу.

Міські управління
Міські управи (до 1933 р. – магістрати) – виконавчі органи міського самоврядування. 
Утворені в серпні - жовтні 1919 р. Членами магістрату були бургомістр, його 
заступник та лавники. 
Діяли згідно з декретом президента Польщі від 4 лютого 1919 р. та відповідно до 
розпорядження Генерального комісара Східних земель від 27 червня 1919 р. про 
тимчасовий міський устрій. Бургомістрів і їх заступників для всіх міст, лавників для 
повітових міст призначав окружний комісар (воєвода), лавників для інших міст – 
повітовий комісар (староста). 
З ініціативи воєводського управління на території Волинського воєводства 
спеціальною інструкцією від 21 травня 1921 р. було створено громадські 
господарчі комітети, покликані координувати роботу міських самоуправ до часу 
проведення виборів до міських рад. Міські громадські господарчі комітети були 
для магістратів одночасно рекомендаційними та контролюючими органами. 
Міський устрій на території сучасної Рівненської області був запроваджений лише 
в 1927 р. розпорядженням Міністра внутрішніх справ від 11 березня 1927 р. Тільки 
тоді відбулися вибори до міських рад та магістратів. Бургомістрів, їх заступників і 
лавників почали обирати члени міських рад таємним голосуванням.
Міста Волині відповідно до їх фінансового стану та кількості мешканців поділялись 
на 3 категорії:
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• міста, виділені з повітів – Рівне, Ковель, Луцьк;
• міста, не виділені з повітових комунальних союзів – Дубно, Острог, 

Володимирець, Здолбунів;
• всі інші міста, в т.ч. Корець, Костопіль, Березне. 
У містах, виділених з повітів, магістрати повинні були складатися з 5 відділів – 
президіальний, фінансовий, господарчий, технічний та відділ здоров’я і громадської 
опіки, магістрати міст 2 категорії – двох відділів: президіальний та фінансово-
господарський. Відділи, в свою чергу, поділялися на підвідділи (реферати), які 
відали окремими ділянками управління містом. В інших магістратах поділу на 
відділи не існувало.
Контроль над діяльністю магістратів міст, не виділених з повітів, у першій 
інстанції здійснював повітовий відділ, у другій інстанції – Міністерство внутрішніх 
справ. Нагляд за діяльністю міст, виділених з повітів здійснювало Міністерство 
внутрішніх справ. У своїй діяльності магістрати підпорядковувалися Волинському 
воєводському управлінню. 
Законом від 23 березня 1933 р. магістрати були перейменовано на міські 
управління, на чолі яких у невеликих містах стояли бургомістри з віце-
бургомістрами, в більших – президенти з віце-президентами, яких обирали члени 
міської ради. 
Всього на території сучасної Рівненської області було 11 міських гмін. Міста, що 
мали понад 25 тис. населення, були виділені з повітових комунальних союзів. 
До компетенції міських управлінь (магістратів) входило складання бюджету, 
стягнення податків з населення, нагляд за санітарним станом і благоустроєм 
міст, будівництво і утримання доріг, мостів, вулиць, міського водопроводу та 
каналізації, будівництво шкіл, лікарень, розвиток місцевої торгівлі, промислів 
та промисловості, створення кредитних установ, охорона в містах громадської 
безпеки та правопорядку.
Останні вибори до міських самоуправ відбулися в травні 1939 р.
Припинили діяльність у вересні 1939 р.

Міське управління м. Здолбунів Волинського воєводства
Zarząd Miejski w Zdołbunowie

Ф. 203, 1592 од. зб., 1919–1939 рр. Описи, каталог. Пол. мова.

Утворений як магістрат у серпні 1919 р. у складі бургомістра, його заступника, 
секретаря, бухгалтера, писаря. 14 липня 1921 р. розпочав роботу міський 
громадсько-господарський комітет. Бургомістра, його заступника до 1927 р. 
призначав староста, з жовтня 1927 р. – обирались членами міської ради. 
До складу магістрату входили загальний, адміністративний, фінансовий, 
господарський, технічний реферати та реферат здоров’я та громадської опіки.
Місто Здолбунів стало центром повіту, коли згідно з розпорядженням Ради 
міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. місце розташування повітових органів було 
перенесено з м. Острог до м. Здолбунів і назва повіту з “Острозького” змінена на 

“Здолбунівський”. 
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Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ з адміні-
стративно-господарських питань; про продовження терміну дії військово-
польових судів на території повіту (1926); про зміни в територіальному са-
моврядуванні (1933); розпорядження Волинського воєводського управлін-
ня про компетенцію магістрату і гмінних управ, про порядок та проведення 
виборів до Сейму та Сенату (1927). Вказівки Здолбунівського староства про 
порядок проведення виборів до міської ради.

Внутрішні розпорядження, рішення магістрату, міської управи. 
Вказівки бургомістра м. Здолбунів про розподіл обов’язків між праців-
никами магістрату. Інструкції про рух населення в Здолбунівській сіль-
ській і міській гмінах.

Службовий статут для працівників магістрату м. Здолбунів.
Протоколи: засідань окружної виборчої комісії по виборах до Сейму 

та Сенату; комісії по виборах бургомістра м. Здолбунів (1934); комісії з 
перевірки роботи магістрату (1928, 1933); засідань Здолбунівського по-
вітового сеймика; засіданнь повітового відділу Здолбунівського сеймика 
із затвердження бюджету магістрату м. Здолбунів (1927); Здолбунівської 
міської ради (1921–1939); магістрату; міської управи; міського гро-
мадсько-господарського комітету; комітетів та комісій при магістраті 
та міській управі (1922–1936); зборів службовців державних установ 
Здолбунівського повіту (1936).

Звіти про роботу.
Штатні розписи та бюджет. Положення про штати міської управи 

м. Здолбунів (1938).
Списки, особові справи службовців. Відомості на видачу заробітної 

плати працівникам.
Документи по виборах до Сейму та органів місцевого самовряду-

вання м. Здолбунів.
Листування з Волинським воєводським управлінням про надан-

ня відомостей про промислові підприємства, про відкриття поштових 
відділень; з Рівненським, Здолбунівським повітовими староствами з 
адміністративно-господарських питань; з питань обліку інженерів; про 
зміну кордонів гмін (1933); про надання польського громадянства жи-
телям м. Здолбунів; гмінними управами – з питань обліку населення; з 
повітовим відділом про введення до штату магістрату посади архітек-
тора; про облік військовозобов’язаних і призов до армії; з попечителем 
Волинського шкільного округу про відкриття шкіл.
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Списки виборців м. Здолбунів, військовозобов’язаних, платників по-
датків, домовласників, магазинів, адвокатів, лікарів, інженерів, техніків, 
вчителів власників промислових підприємств; працівників цементного 
заводу “Волинь”; учнів польських шкіл (1920–1921), безробітних, гео-
логів, які брали участь у геологічній розвідці на території повіту; осіб, 
які прибули із Радянської Росії; православного духовенства, яке прожи-
вало на території Здолбунівського повіту (1926); церков м. Здолбунів; 
промислових підприємств і торговельних закладів, шкіл Здолбунівської 
гміни; вулиць міста (1939).

Книги обліку населення. Заяви жителів м. Здолбунів про видачу 
паспортів та посвідчень особи, про надання роботи та рішення магістра-
ту з цих питань.

Будинкові книги. Відомості про жителів м. Здолбунів, які виїхали за 
кордон. Метричні виписки жителів м. Здолбунів. Статистичні відомос-
ті про територію, промислові підприємства, ремісничі школи, про стан 
комунального господарства, про кількість водойм на території міста. 
Реферат про господарське становище в Здолбунівському повіті (1932–
1933). План м. Здолбунів. Проекти та плани домоволодінь. 

Статути, положення: каси Стефчика (1927), керамічного кооперати-
ву у м. Здолбунів (1930–1931), міської бойні (1937); про порядок ведення 
торгівлі в м. Здолбунів.

Перелік архівних матеріалів, які відклались в архіві магістрату та 
міської управи з 1919 по 1937 рр.

Прейскуранти цін на товари і продукти. 

Міське управління м. Корець Волинського воєводства
Zarząd Miejski w Korcu

Ф. 628, 1 од. зб., 1938 р. Опис, каталог. Пол. мова.
Розпочало діяльність як магістрат у 1919 р. 

Заяви жителів про видачу посвідчень особи та листування з 
Рівненським повітовим староством з цього питання.
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Міське управління м. Костопіль Волинського воєводства
Zarząd Miejski w Kostopolu

Ф. 51, 110 од. зб., 1925–1939 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
1 січня 1923 р. було введено в дію розпорядженням Міністра внутрішніх справ 
від 12 вересня 1922 р. “Про створення м. Костопіль в Рівненському повіті”, 
відповідно до якого містечко Костопіль разом з с. Костопіль і колонією Костопіль 
Рівненської гміни були вилучені зі складу Костопільської сільської гміни і з них 
утворена міська гміна Костопіль. Цим же розпорядженням для Костопільського 
магістрату було введено в дію розпорядження про міське положення, затверджене 
розпорядженням Генерального Комісара Східних земель 14 серпня 1919 р.
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 16 липня 1924 р. з 1 січня 1925 р. було 
утворено новий Костопільський повіт і Костопіль став його центром. (Dziennik 
ustaw, 1924, №68, стор.998, роз.655).
У м. Костопіль як у місті, не виділеному з повіту, магістрат виконував функції 
виконавчим органом Костопільського повітового сеймику, до складу якого входили 
його представники як до колегіального органу повіту.

Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ, 
Волинського воєводського управління з адміністративно-господар-
ських питань діяльності магістрату, про врегулювання цін на сільсько-
господарські продукти;про боротьбу з інфекційними захворюваннями; 
Міністерства громадських робіт про проведення меліоративних робіт 
у Костопільському повіті; про збір податків, про порядок складання і 
затвердження проектів на будівництво будинків; Союзу польських міст 
про виділення кредитів на проведення будівельних робіт на території 
Польщі (1926).

Статут пенсійної каси працівників самоврядування (1926).
Протоколи засідань Костопільського повітового сеймику (1925), 

Костопільської міської ради (1929, 1939), магістрату, міської управи 
(1925–1937), міського громадсько-господарського комітету (1926), комі-
тетів та комісій магістрату та міської управи (1926–1933).

Листування з повітовим староством, гмінними управами, уста-
новами та організаціями з адміністративно-господарських питань; з 
Костопільським повітовим староством про організацію єврейського то-
вариства “Тарбут” (1926).

Проект будівельної інструкції проведення забудови м. Костополя. 
Статистичні відомості про будівництво на території м. Костопіль (1932).

Списки церковних парафій, священиків у м. Костопіль (1926), ви-
борців у міську раду, платників податку на нерухоме майно (1939), лі-
карів, ветеринарів, інженерів, призовників. Метричні виписки жителів 
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м. Костополя (1930 – 1933). Будинкові книги. Заяви жителів про надання 
їм польського громадянства, паспортів, довідок про майновий та сімей-
ний стан.

Бюджети та звіти про виконання адміністративно-господарських 
витрат (1925–1939).

Кошториси на проведення будівництва залізничної лінії Сарни–
Рівне (1933–1934).

Прейскуранти цін на сільськогосподарську продукцію.

Міське управління м. Острог Волинського воєводства
Zarząd Miejski w Ostrogu

Ф. 239, 587 од. зб., 1919–1934 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Магістрат утворений у серпні 1919 р. для виконання розпорядчих та виконавчих 
функцій міської влади. Складався з секретаріату, загального відділу, відділу 
здоров’я та громадської опіки, фінансово-податкового, господарського та 
житлового відділів. 

Розпорядження, циркуляри Міністерства внутрішніх справ, 
Волинського воєводського управління, Острозького (з 1925 р. – 
Здолбунівського) староства з адміністративно-господарських питань ді-
яльності магістрату (1923–1928).

Постанови та рішення магістрату про санітарний стан міста, про 
реквізицію житлових площ для потреб магістрату. Розпорядження бур-
гомістра м. Острог з особового складу.

Положення про збір місцевих податків (1921–1927).
Протоколи засідань Острозького (Здолбунівського) сеймику і магі-

страту м. Острог (1920–1930), міського громадсько-господарського комі-
тету (1921–1926) та комісій: адміністративно-господарської, будівельної 
з будівництва залізничної лінії Острог – Оженин (1921–1922), санітарної 
(1921–1926), інвентарної (1925–1928); перевірок діяльності магістрату 
(1925–1930).

Інструкції про організацію роботи канцелярії магістрату. Перелік 
відділів Острозького магістрату. Звіти про діяльність магістрату.

Проекти бюджетів, бюджети органів місцевого самоврядування. 
Звіти про використання бюджетних коштів.
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Списки працівників магістрату; державних установ м. Острог; 
жителів м. Острог; репатріантів; резервістів; військовозобов’язаних. 
Відомості на видачу заробітної плати працівникам магістрату.

Листування з Союзом польських міст, Волинським воєводським 
управлінням про організацію виборів до Сейму та Сенату та з інших 
питань; із Здолбунівським повітовим відділом із встановлення кордонів 
м. Острог; Здолбунівським староством та шкільними інспекторами про 
будівництво та роботу шкіл м. Острог.

Заяви жителів м. Острог про надання роботи, пільг і відстрочок 
від призову до армії, призначення пенсій, матеріальної допомоги, отри-
мання дозволу на виїзд за кордон, надання польського громадянства. 
Будинкові книги. Журнали обліку власників торговельних, ремісничих, 
комунальних підприємств (1922–1924). Статистичні звіти про кількість 
дітей, які знаходяться у притулках.

Плани електростанції, водопровідної сітки м. Острог. Статистичні 
відомості про м. Острог (1921–1922).

Документи про організацію пожежної команди у м. Острог (вказів-
ки Волинського воєводського управління, положення про добровільну 
пожежну команду).

Бюджети підвідомчих магістрату міських установ.
Прейскуранти цін на продовольчі товари та предмети першої необ-

хідності.
Об’яви магістрату.

Міське управління м. Рівне Волинського воєводства
Zarząd Miejski w Równem

Ф. 31, 4882 од. зб., 1919–1939 рр. Описи, каталог. Пол., рос. мови.

Магістрат м.Рівне (з 1933 р. – міська управа), як орган самоврядування міської 
гміни, утворений у серпні 1919 р. на підставі розпорядження Генерального 
комісара Східних земель від 27 червня 1919 р. про тимчасовий міський устрій. 
Згідно з цим розпорядженням міськими справами керував магістрат, до складу 
якого входили бургомістр, його заступник та лавники. 
Розпорядженням Генерального комісара Східних земель від 24 вересня 1919 р. 
на м. Рівне поширювалося розпорядження від 25 червня 1919 р. про вибори до 
тимчасових міських рад, які були призначені в Рівному на 2 жовтня 1919 р. Однак 
до 1927 р. законодавчу владу в місті замість обраної міської ради здійснював 
призначений Волинським воєводським управлінням Міський громадсько-
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господарчий комітет; виконавчу владу - бургомістра, його заступника та лавників 
до 1927 р.також призначав окружний комісар ( начальник округу, воєвода). 
Перші вибори бургомістра, його заступника та лавників Рівненського магістрату 
членами обраної міської ради відбулись у листопаді - грудні 1927 р. після того, як 
розпорядженням Міністра внутрішніх справ від 11 березня 1927 р. на Волині було 
введено в дію розпорядження Генерального комісара Східних земель про міський 
устрій від 14 серпня 1919 р.
На початку своєї діяльності в 1919 р. магістрат складався з двох відділів: 
військово-паспортного бюро та технічного відділу. Надалі – з 8 основних відділів – 
президіального, податкового, бюджетного, господарського, технічного, санітарного 
та громадської опіки, відділу у справах міської електровні, адміністративно-
військового відділу. 

Циркуляри, розпорядження Генерального комісара Східних земель, 
Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського управлін-
ня, Рівненського повітового староства про організацію, компетенцію і 
діяльність органів місцевого самоврядування; проведення виборів до 
Сейму і Сенату та органи місцевого самоврядування; затвердження бю-
джетів; про благоустрій та санітарний стан міста. Перелік законодавчих 
актів Польської держави (1934).

Розпорядження бургомістра (президента) щодо роботи відділів ма-
гістрату, міської управи.

Статути міської Ради; комітетів магістрату; міської управи; това-
риств; підприємств міста. Положення про штати магістрату та кому-
нальних підприємств.

Протоколи засідань міської Ради, магістрату та міської управи 
(1921–1939); комітетів: громадсько-господарського (1924–1927), буді-
вельного (1927–1930), фізичного виховання (1927–1930) та комісій магі-
страту: фінансово-бюджетної (1928), податкової (1924–1932), перепису 
населення (1926–1927) та інших.

Звіти, інформації про роботу відділів магістрату та міської управи; 
про виконання бюджету.

Листування з Міністерством внутрішніх справ про виникнення гер-
ба м. Рівне (фотокопії герба оп. 2, спр. 1958) (1932–1933); Волинським 
воєводським управлінням, Рівненським повітовим староством, “Союзом 
польських міст”, комунальним банком у Варшаві, гмінними управами з 
адміністративно-господарських питань.

Списки членів міської ради; службовців магістрату; жителів м. Рівне; 
виборців до Сейму і Сенату; власників нерухомого майна (1929–1939). 
Особові справи працівників.
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Облікові картки дітей, які знаходились у будинках єврейських сиріт 
(1934–1936). Метричні виписки на жителів м. Рівне (1921–1939). Книги 
обліку руху населення. Заяви жителів м. Рівне про видачу паспортів та 
рішення магістрату з цього питання; церков і костелів; громадських 
об’єднань, товариств і організацій. Відомості про жителів м. Рівне, які 
отримали польське громадянство (1929–1936);про осіб, що знаходяться 
в притулках, жебраків, безробітних, призовників.

Проекти забудови, плани та схеми вулиць, розміщення житлових бу-
динків та земельних ділянок м. Рівне. Технічні справи на домоволодіння. 
Угоди між магістратом та приватними особами на виконання будівель-
них робіт. Нотаріальні акти про купівлю-продаж нерухомого майна жи-
телями м. Рівне (1927–1936). Будинкові книги.

Статистичні відомості про територію, населення, промислові підпри-
ємства. Списки церков і костелів (1938); громадських об’єднань, това-
риств і організацій (1939). Статути товариств, організацій та підприємств.

Плани будівництва пивоварного заводу “Бергшльос” (1919–1921); 
Бабино-Томахівського цукрового заводу (1935); мосту через р.Устя 
(1929, 1932–1935); водопроводу; каналізації; бойні; підприємств; шкіл; 
магазинів; вулиць та інших об’єктів; осушення боліт (1927) і озера на те-
риторії м. Рівне; земельної ділянки, яка належала князю Любомирському 
(1924–1930).

Документи про купівлю-продаж земельних ділянок князя Любомир-
ського (протоколи, акти). Ескіз замку князя Любомирського (1939).

Документи про проведення Волинських Торгів: договори з приват-
ними особами на будівництво павільйонів (1931); Головна книга (1932); 
щоденник роботи (1933); огляд преси (1936–1938); протоколи засідання 
дирекції торгів (1938–1939). Реферат інженера Скупеня “Про Волинські 
торги” (1927).

Бюджети магістрату. Кошториси на будівництво шкіл, електро-
станцій, вулиць. Заяви Українського літературно-художнього товариства 
ім. Лесі Українки про виділення коштів на утримання української гімназії.

Прейскуранти цін на товари сільськогосподарського та промисло-
вого виробництва. Оголошення та протоколи магістрату про зміну назв 
вулиць м. Рівне.

Реферат з історії розвитку м. Рівне (1928). Історична довідка про 
м. Рівне.
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Гмінні управи
Розпорядженням головнокомандуючого польськими військами від 12 травня 
1919 р. на окупованих землях був введений адміністративний поділ на гміни 
як найменшу одиницю самоврядування. Генеральний комісар Східних земель 
розпорядженням від 26 вересня 1919 р. ввів у дію положення про гмінні 
самоврядування, за яким вищим ухвальним і контролюючим органом у гміні стала 
гмінна рада, яка обиралась населенням на 3 роки. Виконавчим органом гмінної 
ради було гмінні управи, до складу якого входив війт, його заступник і один лавник, 
яких обирали на 3 роки члени гмінної ради серед членів гміни, які мали виборчі 
права. Рішення гмінної ради про вибори членів гмінної управи затверджував 
орган влади першої інстанції. Помічником війта були солтиси, які стояли на чолі 
окремих сіл та колоній. 
Згідно з реформою самоврядування 1933 р. кількість лавників збільшувалась до 2-3.
Гмінні управи підпорядковувались безпосередньо повітовим відділам. Контроль і 
нагляд за їх діяльністю здійснював повітовий староста. 
До їх компетенції входило: управління гмінним рухомим і нерухомим майном, 
грошовим фондом; стягнення податків з сільського населення; утримання шкіл, 
мостів, доріг; опіка над незаможними громадянами та місцеві поліцейські функції. 

Дубенський повіт

Гмінна управа у містечку Млинів Дубенського повіту
Urząd gminy Młynow

Ф. 284, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Листування з Дубенським повітовим староством про накладання 
штрафів за недотримання санітарних умов, за нелегальний забій худоби.

Здолбунівський повіт

Гмінна управа у с. Здовбиця Здолбунівського повіту
Zarząd gminy Zdołbica

Ф. 159, 1 од. зб., 1938 р.Опис, каталог. Пол. мова.

Листування із Здолбунівським повітовим староством про надання 
відомостей про землі, які належали дрібній шляхті (“шляхта загродова”).
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Костопільський повіт

Гмінна управа у містечку Березне Костопільського повіту
Zarząd gminy w Bereznem

Ф. 648, 20 од. зб., 1922–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Реєстри жителів сіл Березнівської гміни.

Гмінна управа у містечку Деражне Костопільського повіту
Urząd gminy w Derażnem

Ф. 232, 1 од. зб., 1934–1936 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Протоколи засідань гмінної ради.

Гмінна управа у м. Костопіль
Urząd gminy Kostopolskiej

Ф.80, 28 од. зб., 1921–1935 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Циркуляри, розпорядження Міністерства внутрішніх справ про 
проведення виборів до Сенату; Міністерства фінансів про порядок та 
умови проведення грошової реформи (1924), про збір страхових коштів 
для православних церков і костелів (1928), стягнення земельного, жит-
лового та інших податків, про 20-процентну надбавку до земельного по-
датку в 1925 р.

Протоколи засідання Костопільської гмінної управи.
Протоколи опитування громадян Костопільської гміни про уточнен-

ня віросповідання. Статистичні відомості про наявність костелів та ре-
лігійних сект на території повіту.

Листування з Волинським воєводським земельним управлінням про 
будівництво мостів і доріг; з Костопільським повітовим староством про 
реєстрацію призовників; гмінними управами – про подання статистич-
них даних про кількість сільськогосподарської продукції.
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Заяви жителів про видачу паспортів, посвідчень особи, довідок про 
майновий і сімейний стан. Метричні виписки жителів Костопільського 
повіту.

План водного млина в с. Підлужне Костопільської гміни.
Бюджети адміністративних витрат Костопільської гміни. Квартальні, 

річні звіти виконання бюджету. Кошториси на будівництво мостів і доріг.

Пінський повіт Поліського воєводства

Гмінна управа у с. Вичівка Пінського повіту 
Urząd gminy w Witczowce

Ф. 412, 10 од. зб., 1919–1937 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Протоколи сходів селян по виборах солтисів. Списки та облікові 
картки солтисів та їх заступників.

Інформація солтиса про несплату податків жителями с. Іванчиці. 
Подвірні списки перепису худоби.

Проект плану лісопильного заводу “Оксмана”.
Річні фінансові звіти управи.

Гмінна управа в с. Кухоцька-Воля Пінського повіту 
Zarząd gminy w Kuchockiej Woli

Ф.416, 10 од. зб., 1919–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Протоколи сходів селян по виборах радних та членів виборчого 
комітету.

Облікові картки солтисів та їх заступників.
Книги обліку надходження надзвичайного податку, страхових внесків 

за страхування майна і будівель від пожежі.
Статистичні відомості про кількість домашньої худоби у господарствах.
Звіти про виконання бюджету. Відомості про дефіцит гмінного бю-

джету за 1933–1937 рр.
Списки призовників.
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Гмінна управа у с. Морочне Пінського повіту 
Zarząd gminy w Morocznie

Ф. 174, 29 од. зб., 1919–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Протоколи засідань гмінної ради, сходів селян по виборах радних та 
членів виборчого комітету.

Звіти про роботу гмінної управи.
Книга обліку надходження страхових внесків за страхування буді-

вель від пожеж жителями с. Морочне.
Відомості про організацію позичково-ощадних кас, про кількість пе-

ріодичних видань, що передплачувались установами та жителями гміни.
Списки платників податків, землевласників, військовозобов’язаних, 

призовників, які проживають на території гміни. Статистичні відомості 
про членів гуртка “Сільські домогосподарки”.

Відомості про кількість садків, рибних ставків на території гміни.
Бюджети Морочнівської гміни. Фінансові звіти про виконання бю-

джету гмінної управи.

Рівненський повіт 

Гмінна управа у с. Бугрин Рівненського повіту
Zarząd gminy w Bugryniu

Ф. 255, 1 од. зб., 1934 р.Опис, каталог. Пол. мова.

Заяви жителів про видачу посвідчень особи.

Гмінна управа у с. Дядьковичі Рівненського повіту 
Zarząd gminy w Diatkiewiczach

Ф.249, 2 од. зб., 1936 р. Опис, каталог. Пол. мова.

Списки осіб, які внесли пожертви у фонд “Народної оборони”.
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Сарненський повіт

Гмінна управа у с. Антонівка Сарненського повіту
Zarząd gminy Antonowka nad Horyniem

Ф. 411, 1 од. зб., б/д. Опис, каталог. Пол. мова.

Відомості про територіальне розташування гміни.

Столінський повіт Поліського воєводства

Гмінна управа у м-ку Висоцьк Столінського повіту 
Urząd gminy Wysockiej

Ф. 398, 30 од. зб., 1924–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Протоколи засідань гмінної ради (1930–1938), ревізійної комісії 
гмінного управління (1927–1929).

Рішення зборів селян про обрання солтисів (1924–1933).
Положення про порядок залучення громадян до виконання громад-

ських робіт (1938).
Фінансові звіти про виконання бюджету.
Звіти гмінної управи про проведення трудової повинності.
Списки членів гмінної управи і ради. Особова справа секретаря 

гмінного управи Вацлава Остановича.
Відомості про матеріальний та сімейний стан, про народження і міс-

це проживання громадян. Заяви жителів про надання роботи, виділення 
земельних ділянок, отримання матеріальної допомоги та звільнення від 
військової повинності. Списки призовників. Статистичні відомості про 
проведення призову населення гміни до армії.

Відомості про кількість мостів, доріг на території гміни, списки на-
селених пунктів. Плани мостів, що знаходяться на території гміни.

Звіти про проведення конкурсу на краще вирощування льону і ово-
чів, відомості про нагородження учасників конкурсу. Статистичні відо-
мості про наявність худоби у жителів гміни.
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3. ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ УСТАНОВИ. 
ПРИКОРДОННА ОХОРОНА

Рівненська повітова команда поповнення військових частин, 
м. Рівне 
Powiatowa Komenda Uzupełnień w Równem

Ф. 43, 1467 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Пол. мова.
Як орган адміністративно-військової влади утворена на підставі тимчасового 
Закону про загальну обов’язкову військову службу від 27 жовтня 1918 р., введеного 
в дію на території східних земель розпорядженням Ради Міністрів 19 квітня 
1921 р. Діяла на Рівненський і Острозький (з 1925 р. – Здолбунівський) повіти. 
Була нижчою інстанцією департаменту військового поповнення Міністерства 
військових справ Польщі. Підпорядковувалась Окружному Командуванню 
ІІ корпусу у Любліні.
Основними функціями були: поповнення новобранцями збройних сил, 
підготовка і проведення військового набору, облік військових та цивільних 
військовозобов’язаних спеціалістів, виклик на військово-медичний огляд, 
звільнення від військової служби або зарахування до резерву, видача дозволів на 
отримання закордонних паспортів. 

Накази, циркуляри: Міністерства внутрішніх справ, штабу ко-
мандування генерального округу в Любліні про організацію призову 
в польську армію (1920–1921, 1929), про звільнення від проходження 
військової служби, про організацію набору добровольців в польську 
армію (1928–1935); Міністерства військових справ про порядок зара-
хування призовників і добровольців з освітнім цензом у школи підхо-
рунжих запасу на 1930–1931 рр. (1930); начальника гарнізону в м. Рівне 
(1921); повітового управління поповнення військових частин у м. Рівне 
(1921–1924, 1930–1932), про участь офіцерів у виборах до міської ради 
м. Рівне (1934); управління військового табору м. Рівне (1923); штабу 
командування II Округу про організацію набору солдатів у польську 
армію (1928–1938), надання свідоцтв про народження офіцерів запасу 
(1933), про мобілізацію і укомплектування польської армії (1933–1938); 
Рівненського повітового староства про організацію набору в польську 
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армію призовників 1908 р. народження (1929); відділу мобілізації при 
штабі командування Округу корпусу №2 про організацію набору призо-
вників 1910 р. народження (1931).

Інструкції Рівненського повітового староства про облік чоловічо-
го населення 1883–1899 років народження (1923); штабу командування 
корпусу ІІ Округу про організацію набору добровольців в польську ар-
мію (1934).

Листування Рівненського повітового управління поповнення вій-
ськових частин з Волинським воєводським управлінням про зняття з вій-
ськового обліку осіб, які виїхали за кордон (1933–1934); з Рівненським 
повітовим староством і гмінними управами про набір добровольців в 
армію (1932–1933), про позбавлення польського громадянства жителів 
Рівненського (1932, 1938), Здолбунівського повітів, які отримали інозем-
не підданство; з магістратом і гмінними управами про облік офіцерів 
запасу (1932–1934, 1938), про мобілізацію (1933–1938); з штабом коман-
дування II Округу про видачу військовозобов’язаним дозволу на виїзд за 
кордон (1933–1934); комендантом гарнізону з особового складу (1932); з 
гмінними управами про організацію набору в армію призовників 1908 р. 
народження (1929), про підтвердження військових звань колишніх офі-
церів російської армії (1935); з районними управліннями поповнення 
військових частин, магістратами міст Острог, Здолбунів про облік офі-
церів запасу (1938).

Списки офіцерів, які працюють у повітовому управлінні поповнення 
військових частин (1932–1934, 1937); військовозобов’язаних, які прожи-
вають на території повіту і отримали закордонні паспорти (1933–1938); 
призовників 1912 р. народження (1934); офіцерів запасу, які пройшли вій-
ськову перепідготовку (1935, 1937); офіцерів і членів їх сімей, внесених у 
списки виборців під час виборів до сейму і сенату (1938).

Заяви військовозобов’язаних Рівненського і Здолбунівського повітів 
про видачу дозволів на отримання закордонних паспортів (1933–1935); 
офіцерів запасу про видачу їм дозволу на право користування вогнепаль-
ною зброєю (1938).

Трудові договори, укладені між комендантом гарнізону м. Рівне, по-
вітовим управлінням поповнення військових частин і приватними осо-
бами (1932).

Особові справи: військовозобов’язаних (1921–1922); офіцерів запа-
су (1922–1927).
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Костопільське повітове управління 
військово-фізичної підготовки
Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego w Kostopolu

Ф.11, 50 од.зб., 192-1939рр., Опис. Пол. мова.

Утворене розпорядженням Ради Міністрів від 25 квітня 1925 р.. До завдань 
комітету належало: поширення ідеї військово-фізичної підготовки та оборони 
держави; нагляд над військово-фізичною підготовкою молоді в парамілітарних 
організаціях; співпраця з органами державної та місцевої влади у питаннях 
організації і розвитку військово-фізичної підготовки в повіті.

Вказівки Міністерств військових справ, внутрішніх справ, 
Костопільського повітового управління з військово-фізичної підготовки 
про організацію будівництва стадіонів, про нагородження і заохочення 
членів “Союзу стрільців”, про надання статистичних звітів про роботу 
низових ланок; про набір в підофіцерські школи; про проходження ме-
дичної комісії членами “Союзу стрільців”; з організаційно-адміністра-
тивних питань; з питань військово-фізичної підготовки молоді, бороть-
би з дезертирством. 

Накази Костопільського повітового управління з військово-фізичної 
підготовки про нагородження учасників стрілецьких змагань нагрудни-
ми значками; головного управління “Союзу резервістів”; “Союзу стріль-
ців” з особового складу.

Положення про нагородження перехідними кубками переможців 
спортивних змагань; про нагородження за діяльність в сфері фізичного 
виховання і військового навчання.

Програми проведення занять по стрільбі, по лижному спорту; на-
вчання членів “Союзу стрільців”.

Листування з повітовим управлінням з військово-фізичної підготовки 
з особового складу; з господарських питань; з адміністративних питань. 

Списки членів “Союзу стрільців”, “Союзу лісників”, Костопільського 
повіту.

Статистичні данні про кількість нагороджених членів “Союзу стріль-
ців”; про діяльність молодіжних організацій Костопільського повіту.

Звіт про проведений лижний рейд.
Перелік полігонів Костопільського повіту.



Державний архів Рівненської області

148

Гарнізонна комендатура в м. Рівне
Komenda garnizonu Równe

Ф.195, 11 од. зб., 1922–1939 рр. Описи. Пол. мова.
З 1920 р. в м. Рівне на території військового містечка, будівництво якого 
розпочалось ще наприкінці 90-х років XIX століття, розмістились польські війська. 
Перебували тоді в місті штаб 13-ї піхотної дивізії, а також її підрозділи: 44-й 
піхотний полк – з листопада 1920 р. і 45-й полк прикордонних стрільців – з лютого 
1921 р., 23-й артилерійський полк та 21-й полк уланів. Гарнізонна комендатура 
займалась утри манням і розбудовою військового містечка.

Накази коменданта гарнізону м. Рівне за 1922–1939 рр.

Військовий шпиталь Рівненського гарнізону, м. Рівне 
Szpital garnizonowy w Równem

Ф.46, 63 од. зб., 1924–1939 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Гарнізонний шпиталь почав діяти в м. Рівне з 1924 р. Мав три відділи: 
управлінський, лікувальний та інтендантський. Лікувальний відділ складався 
з трьох відділень – хірур гічного, терапевтичного та інфекційного. При госпіталі 
функціонували стоматологічна амбулаторія та аптека. Госпіталь проіснував до 
початку вересня 1939 р.

Розпорядження Міністерства військових справ, штабу Рівненського 
гарнізону з питань організаційної діяльності (1939).

Накази по шпиталю (1929–1934). Звіти про роботу шпиталю (1929–
1934). Протоколи воєнно-медичних комісій огляду хворих (1935–1936). 
Програма міжнародного конгресу санітарної авіації в Парижі. Інструкції 
черговим по гарнізону (1929–1932).

Умови прийому на курси в офіцерське училище.
Списки офіцерів та унтер-офіцерів – членів Польського Червоного 

Хреста; працівників госпіталю та хворих.
Оперативні зведення епідемічних захворювань за 1924–1934 рр. 

Журнали реєстрації інфекційних захворювань (1938).
Історії хвороб військовослужбовців.
Фінансово-господарчі документи.
Відомості про заробітну плату військовослужбовцям, які перебува-

ли на лікуванні; медичного персоналу (1933–1939).
Таблиця внесків повітової лікарняної каси в м. Рівне (1924).
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Відділ дефензиви командування шостої армії на Волині
Oddział defenzywy Dowództwo 6-ej Armji na Wołyniu

Ф.354, 1од.зб., 1920 р., Опис. Пол. мова.

Вказівки командування шостої армії на Волині про розшук осіб за-
підозрених в комуністичній діяльності і розвідувальній діяльності на 
користь СРСР.

Тринадцята піхотна дивізія в м. Рівне
13 Dywizja Piechoty w Równem

Ф.561, 2 од. зб., 1924–1926 рр. Описи. Пол. мова.
Утворена в 1919 р. у Франції. З 1920 р. після закінчення бойових дій перебувала в 
м. Рівне. Штаб 13-ї піхотної дивізії розміщувався на території військового містечка.

Інформація розвідувального відділу про діяльність членів КПЗУ 
(1924–1926).

Особистий лист командира Першої бригади “Горинь”.

8-й Ескадрон саперів 2-ї самостійної бригади кавалерії, м. Рівне 
8 Szwadron pionerów 2 samodzielnej brygady kawalerji

Ф.200, 29 од. зб., 1929–1938 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Один з підрозділів кавалерійської бригади в Рівному. Дислокувався в Рівному 
протягом другої половини 1920-х – 1930-х роках. Підпорядковувався Генеральному 
Командуванню ІІ корпусу у Любліні. 

Інструкція Міністерства військових справ про встановлення іден-
тичності особи за допомогою дактилоскопії (1931).

Розпорядження та вказівки штабу командування ІІ корпусу в 
Любліні про організацію навчання маневрів; проведення інвентаризації 
у військових частинах; економію державних коштів. Накази командуван-
ня про набір військовозобов’язаних (1929–1931); організацію навчання 
кавалерійських частин (1937); військового табору (1938).

Програми навчання військовослужбовців. Плани проведення курсів.
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Секретна інструкція про використання військових частин для при-
душення страйків та політичних виступів (1933).

Листування з штабом командування про надання кредиту для про-
ведення навчання військовослужбовців (1934–1937).

Рапорти з особового складу (1931).
Топографічні карти.

П’ята рота п’ятого полку польських військ на Волині
5 kompania 5 pułku piechoty wojsk polskich na Wołyniu

Ф.355, 1 од. зб., 1927 р. Описи. Пол. мова.

Особова справа офіцера п’ятої роти п’ятого полку польських військ 
на Волині Зглобицького Броніслава.

Взвод військової жандармерії у 
м. Рівне Волинського воєводства
Płuton Żandarmerji Wojskowej w Równem

Ф.167, 49 од. зб., 1920–1938 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Органами безпеки відносно військових осіб були підрозділи військової жандармерії. 
Військова жандармерія була поділена на дивізіони, які існували при кожному 
командуванні округу корпусу. Дивізіони ділились на взводи. Дислокувався в місті 
Рівному протягом 1923-1938 років. Підпорядковувався 2-му дивізіону жандармерії 
у Любліні. Здійснював нагляд за роботою постерунків жандармерії в Острозі, 
Дубно, Кременці.

Циркуляри командування про завдання прикордонних військ на ви-
падок виникнення страйків (1934–1935).

Щотижневі повідомлення командування дивізії з питань організа-
ційної діяльності (1934–1936). Накази командування другого полку жан-
дармерії з особового складу (1922–1932).

Вказівки командування про конфіскацію друкованих видань; про 
нагляд над агентами гестапо в Польщі. Звернення комендантів з адміні-
стративно-організаційних питань. Навчальні програми для командуючо-
го складу постерунків; офіцерів жандармерії на 1930–1931 рр. Звіти ко-
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мендантів взводу. Протоколи нарад комендантів жандармерії. Протоколи 
перевірок роботи постерунків жандармерії. Інформаційні бюлетені ко-
мендантів про моральний стан солдатів постерунків. Інформації про 
злочинність. Листування з комендантом Рівненського гарнізону з осо-
бового складу. Списки офіцерів, рядових. Картки обліку, анкети жан-
дармів. Журнал реєстрації дисциплінарних стягнень за 1920 р. Реферати 
про службу.
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4. ОРГАНИ ОХОРОНИ КОРДОНУ

Контрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на Волині 
у м. Березне Рівненського повіту Волинського воєводства
Stacja Kontrolna Sekcji Defenzywy Dowódstwa 6 armji na 
Wołyniu w Bereznem

Ф. 310, 6 од. зб., 1919–1921 рр. Опис. Пол.мова.

Накази 2-го управління 6-ої армії на Волині та інструкції 
Генерального штабу польської армії і командування Волинського фрон-
ту про організацію роботи контрольно-пропускних пунктів; про поря-
док встановлення польсько-радянського кордону в районі річки Збруч; з 
особового складу. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 
Відрядні і відпускні посвідчення поліцейських. 

Контрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на Волині 
в м-ку Межирічі Рівненського повіту 
Stacja Kontrolna Sekcji Defenzywy Dowódstwa 6 armji na 
Wołyniu w Meżzreczy

Ф. 315, 2 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.
Алфавітний покажчик до журналу реєстрації осіб, що прибули з 

Росії у 1921 році.

Контрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на Волині 
у с. Олевськ Рівненського повіту 
Stacja Kontrolna Sekcji Defenzywy Dowódstwa 6 armji na 
Wołyniu w Olewsku

Ф. 103, 1 од. зб., 1919–1921 рр. Опис. Пол. мова.

Накази і вказівки командування Волинського фронту і командування 
2-ої армії про організацію контрольно-пропускного пункту в Олевську.
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Корпус охорони прикордоння ( КОП)
Після встановлення польської влади на території Волині першими підрозділами, 
які були створені для організації охорони кордону, були митні батальйони. З липня 
1921 р. на підставі рішень вищого керівництва Польщі функції охорони кордону на 
території Волинського воєводства належали органам державної поліції. З 1922 р. 
ці функції були предані війську. Так була сформована прикордонна охорона. З 
червня 1923 р. по листопад 1924 р. державній поліції 13 округу знову були передані 
повноваження з охорони польсько-радянського кордону на території Волинського 
воєводства. У серпні 1924 р. Міністерством військових справ було прийнято 
рішення про створення спеціальної військової формації, здатної навести порядок 
на кордоні. 12 вересня 1924 р. було створено Корпус охорони прикордоння (КОП), 
який разом із місцевою адміністрацією і регулярними військами мав забезпечити 
спокій на східному кордоні. У трьох східних воєводствах було сформовано десять 
батальйонів та десять ескадронів КОПу. Волинська бригада комплектуваласі 
в Луцьку з військовослужбовців округу ІІ корпусу Люблін. І отримала номер 1. 
Командування бригади “Волинь” розміщувалося у м. Здолбунів. До складу бригади 
увійшли бутальойнои “Березно – Зурно”, “Гоща”, “Великі Дедеркали” та три 
ескадрони кавалерії. В січня 1925 р. сформовано батальйон “Острог” та ескадрон 

“Мізоч”. В 1937 році на основі бригади “Волинь” утворено полк “Здолбунів”.

Полк Корпусу охорони прикордоння “Здолбунів”
Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza „Zdołbunów” 

Ф.448, 2 од. зб., 1938–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Полк КОП “Здолбунів” – піхотний підрозділ Корпусу охорони прикордоння. 
Командування полку знаходилося в м. Здолбунів з березня 1937 р. до травня 
1938 р. Структура полку: батальйони КОП “Гоща”, “Острог”, “Дедеркали”; 
кавалерійська дивізія “Невірків”; ескадрон кавалерії “Дедеркали”.

Інформаційні бюлетені Волинського воєводського управління про 
суспільно-політичне становище на кордоні (1938). Копії наказів з осо-
бового складу (1939).

26-ий батальйон Корпусу охорони прикордоння “Житин”, 
бригада “Волинь” 
K.O.P. 26 Bataljon „Żytyn” Brygady „Wołyń”

Ф. 45, 54 од.зб., 1927 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.
Корпус охорони прикордоння – військова формація міжвоєнного періоду утворена 
в 1924 році для захисту східних кордонів Другої Речі Посполитої від проникнення 
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агентів, терористів, контрабандистів, збройних диверсійних відділів утворених 
радянськими спецслужбами. 
Основною одиницею КОП був батальйон, який складався з чотирьох рот піхоти, 
команди командира батальйону і взводу зв’язку. 

Директиви, інструкції, розпорядження та накази Міністерства вну-
трішніх справ про: порядок ведення господарства в батальйонах КОП; 
підвищення кваліфікації підофіцерів запасу; навчання особового складу; 
про порядок проведення навчальних повітряних тривог в містах і селах; 
порядок проведення переатестації офіцерів; порядок обліку військових 
спеціалістів. Накази, розпорядження штабу КОП. Службові інструкції: 
про завдання прикордонних військ на випадок початку страйку; організа-
цію стрілецьких та кавалерійських дивізій. Огляди преси. Програми на-
вчання особового складу. Перелік військового майна батальйону. Книги 
обліку хворих офіцерів; рапортів з особового складу. Перелік населених 
пунктів на території яких розташований батальйон “Житин”.Списки 
офіцерів батальйону. Анкети на офіцерів батальйону. Географічна карта 
Рівненського повіту.

Постерунок жандармерії при 26-му батальйоні
Корпусу охорони прикордоння “Житин” 
K.O.P. Posterunek żandarmerji przy 26 Bataljonie „Żytyn”

Ф. 408, 2 од. зб., 1933–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Структурний підрозділ бригади Корпусу охорони прикордоння “Волинь”.

План військових робіт на 1935 р. Листки спец-обліку особового 
складу 26-го батальйону “Житин”.
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5. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ, СУДУ, ПРОКУРАТУРИ

Рівненський окружний суд, м.Рівне
Sąd okręgowy w Równem

Ф.32, 40922 од. зб., 1914–1939 рр. Описи, тематична картотека. 
Пол., укр. мови.

19 вересня 1919 р. на території центральної і західної Волині був утворений 
Луцький окружний суд із територіальною компетенцією на Луцький, Ковельський, 
Володимирський, Рівненський, Кременецький і Дубенський повіти. Пізніше ця 
компетенція поширилася також на Острозький і новостворений Сарненський 
повіти. 1 червня 1923 р. з його компетенції було вилучено територію Висоцької 
гміни, яку передали Пінському окружному суду.
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів Польської Республіки від 17 травня 1923 р. 
з 1 липня 1923 р. на території Волинського воєводства був утворений другий, 
Рівненський окружний суд. В його округ входили Дубенський, Кременецький, 
Острозький, Рівненський і Сарненський повіти. Розглядав у першій інстанції 
кримінальні і цивільні, а також політичні справи. Був другою інстанцією щодо справ, 
розглянутих повітовими і гродськими судами. Входив до округу апеляційного суду 
в Любліні. Окремі категорії справ розглядав як надзвичайний суд. У зв’язку з 
прийняттям закону від 9 квітня 1938 р. перестав розглядати справи за участю 
присяжних засідателів. 
Рівненським окружним судом були розглянуті всі справи, розпочаті Луцьким 
окружним судом, що стосувалися території, яка увійшла до округу Рівненського 
окружного суду, і не були розглянуті на день створення останнього. Основними 
відділами суду були два кримінальних і два цивільних відділи, а також відділ 
торгового реєстру та іпотечний відділ. 
Ліквідований у вересні 1939 р.

Циркуляри і розпорядження Міністерства юстиції: про введення 
надзвичайних судів; з питань судочинства, збереження службової та-
ємниці (1919–1921); про створення при Головному управлінні держав-
ної поліції колекції документальних матеріалів з історії комуністичного 
руху в Польщі.

Інструкції Міністерства юстиції, Люблінського апеляційного та 
Рівненського окружного судів з питань судочинства, реєстрації закладів, 
ведення іпотеки.
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Цивільні справи про спадщину, всиновлення, опіку, встановлення 
фактів загибелі та інші справи за цивільними позовами.

Справи з реєстрації: промислових підприємств, цегелень, кар’єрів, 
тартаків, друкарень, лісових розробок, хмелярень, будівельних та тран-
спортних контор, електростанцій, майстерень, кредитних установ, мли-
нів, складів, магазинів, фотоательє, пивних, чайних та ін.

Іпотечні справи з реєстрації нерухомого майна.
Справи з обвинувачення: за лихварство, підробку документів, втечу 

з місць позбавлення волі, збройні напади, вбивства, хуліганство, крадіж-
ки, хабарництво, здирництво, зґвалтування, здійснення абортів, утри-
мання притонів, порушення законів та правил торгівлі, землекористу-
вання, будівництва, санітарії, мисливства та рибальства, державної тю-
тюнової монополії.

Справи з обвинувачення: за приналежність до ОУН, УВО, УНПО, 
партії Сельроб-Єдність, КПЗУ, КПЗБ, УЧПА та ін.

Справи з обвинувачення в агітації проти польської держави, проти 
участі у виборах до Сейму; в розповсюдженні комуністичної, антирелі-
гійної, української націоналістичної літератури; за службу в Червоній 
Армії; за допомогу радянським військам у 1920 р.

Справи з обвинувачення: учасників партизанських загонів; учасни-
ків погромів та підпалів поміщицьких маєтків; за агітацію не сплачувати 
податки; за протидію поліції; порубку лісів і потрави посівів та луків; за 
саботаж земельної реформи; за антирелігійну пропаганду та богохуль-
ство; за співи заборонених пісень.

Судово-слідчі справи: на учасників Дубровицького збройного по-
встання 1918 р., на колишніх членів ревкомів, НК, бійців Червоної Армії, 
на членів райкомів КПЗУ, осередків КПЗБ, комсомолу, українських націо-
налістичних організацій. Копії вироків у політичних справах. Річні, квар-
тальні та місячні статистичні звіти окружного, повітових, громадських та 
мирових судів, суддів-слідчих, нотаріусів, судових виконавців, про рух 
справ, реєстрацію установ та підприємств, операції з нерухомим майном.

Листування: про дислокацію судів; про прийом майна та справ 
установ Російської імперії; про роботу надзвичайних судів; про справи, 
пов’язані з проведенням виборів до сейму та сенату.

Протоколи ревізій судів.
Скарги на дії працівників окружного суду, повітових та міських судів. 
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Прокуратура Рівненського окружного суду, м. Рівне
Prokuratura Sądu Okręngowego w Rownem

Ф. 33, 30420 од. зб., 1918–1939 рр. Описи, іменний покажчик, 
картотека. Пол., укр. мови.
Утворена при Рівненському окружному суді одночасно з останнім 1 липня 1923 р. 
з територіальною компетенцією на Дубенський, Кременецький, Острозький, 
Сарненський, а пізніше – на новостворений Костопільський повіти. Округ 
прокуратури ділився на прокурорські райони, враховуючи існуючий розподіл 
території на округи міських судів і слідчих, а також враховуючи розподіл території 
на адміністративні одиниці – повіти, гміни, постерунки і комісаріати поліції. 
Кожен прокурорський район позначався римською цифрою від І до Х. Кожен 
відділ очолював районний прокурор. Окремим прокурорам, незалежно від 
територіального поділу, доручалися справи однорідні за своїм характером. 
Прокурор вів дізнання, використовуючи для цього поліцію, або особисто. Він 
брав участь у проведенні слідства, підтримував державне обвинувачення у суді, 
здійснював нагляд за відбуттям засудженими особами покарання. 
Прокуратура одержувала від усіх повітових староств, повітових управлінь поліції, 
Волинського воєводського управління і Волинських воєводських управлінь поліції 
періодичні звіти і надзвичайні донесення.
Підпорядковувалась Міністерству юстиції.
Ліквідована у вересні 1939 р.

Циркуляри, інструкції, директивні вказівки Міністерства юстиції, 
Міністерства внутрішніх справ.

Звіти і рапорти Волинського воєводського управління державної 
поліції, повітових управлінь державної поліції про суспільне-політичне 
становище на території воєводства.

Слідчі справи з обвинувачення: у вчиненні опору та нанесенні об-
раз поліції, судовиконавцям, представникам влади; в агітації проти 
польської держави; в зберіганні вогнепальної зброї; за втечу з тюрем; 
у шахрайстві; за несплату податків; у хабарництві, підробці докумен-
тів, здирництві, спекуляції; за несплату аліментів; у здійсненні абортів; 
у безпатентній торгівлі горілкою, цукром, сіллю.

Слідчі справи про вбивства: самогубства, побиття, хуліганство, 
зґвалтування, сутенерство, розслідування причин аварії поїздів та інших 
нещасних випадків.

Справи з розслідування порубок лісів, випасу худоби на чужих зем-
лях, незаконного полювання та рибальства. 

Справи про призначення опікунів над майном.
Справи з обвинувачення: в націоналістичній діяльності та приналеж-

ності до ОУН, УВО, партії Сельроб, “Просвітянської хати”, “Пласту”; в 
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зберіганні націоналістичних брошур і літератури, розповсюдженні наці-
оналістичних українських листівок; вивішуванні українських прапорів і 
транспарантів; співанні українських націоналістичних пісень; в агітації за 
відкриття українських шкіл, за введення в школах української мови та ін.

Справи з обвинувачення: за комуністичну діяльність та приналеж-
ність до КПЗУ; за збереження, розповсюдження та друк комуністичних 
листівок; вивішування комуністичних транспарантів, виконання револю-
ційних пісень; за організацію страйків та демонстрацій і участі в них та ін.

Списки в’язнів, які знаходилися на території повіту.
Статистичні звіти про кількість розглянутих справ.
Звіти про рух слідчих справ, рапорти апеляційного суду і Міністерства 

юстиції про стан тюрем та з інших питань, рапорти постерунків поліції 
Рівненського повіту про здійснення злочинів та нещасні випадки.

Листування з Міністерством юстиції з особового складу, з Волинським 
воєводським управлінням, з апеляційним судом, з Рівненським повітовим 
староством, прокуратурою Луцького окружного суду щодо розслідування 
кримінальних справ, Рівненським окружним судом з організаційних пи-
тань, тюрмами щодо дострокового звільнення в’язнів. 

Мирові і гродські суди

Деревецький мировий суд 5-го округу Пінського повіту, 
с. Деревок Пінського повіту Поліського воєводства
Sąd pokoju 5 okręgu powiatu Pińskiego w Derewku

Ф. 362, 325 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.

Радзивилівський мировий суд, м. Радзивилів
Кременецького повіту 
Sąd pokoju w Radziwiłowie

Ф. 562, 120 од. зб., 1921–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Рівненський мировий суд 1-го округу, 
м. Рівне Рівненського повіту 
Sąd pokoju 1 okręgu w Równem
Ф. 34, 1167 од. зб., 1919–1925 рр. Опис. Пол. мова.
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Рівненський мировий суд 2-го округу, м. Рівне Рівненського повіту
Sąd pokoju 2 okręgu w Równem 

Ф. 35, 1443 од. зб., 1921–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Рівненський мировий суд 3-го округу, м. Рівне Рівненського повіту 
Sąd pokoju 3 okręgu w Równem

Ф. 36, 923 од. зб., 1920–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Сарненський мировий суд 2-го округу Сарненського повіту, 
м. Сарни
Sąd pokoju 2 okręgu powiatu Sarnienskiego w Sarnach 

Ф. 397, 1 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Пол. мова.

Гродський суд у с. Біле над Горинню Сарненського повіту
Sąd grodzki w Białej nad Horyniem 

Ф. 360, 8610 од. зб., 1923–1931 рр. Опис. Пол. мова.

Березнівський гродський суд, 
м-ко Березне Костопільського повіту 
Sąd grodzki w Bereznem

Ф.164, 2134 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Костопільський гродський суд, м. Костопіль Костопільського повіту 
Sąd grodzki w Kostopolu 

Ф. 157, 1301 од. зб., 1926–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Млинівський гродський суд, м-ко Млинів Дубенського повіту 
Sąd grodzki w Młynowie 

Ф. 601, 1 од. зб., 1931 р. Опис. Пол. мова.
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Морочнівський гродський суд, с. Морочне Пінського повіту 
Поліського воєводства
Sąd grodzki w Morocznie

Ф. 173, 58 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Рівненський гродський суд, м. Рівне Рівненського повіту
Sąd grodzki w Równem 

Ф. 37, 7695 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Сарненський гродський суд, м. Сарни Сарненського повіту
Sąd grodzki w Sarnach 

Ф. 632, 1 од. зб., 1937–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Мирові суди утворені згідно з розпорядженням Генерального комісара Східних 
земель від 15 травня 1919 р. як суди першої інстанції, що розглядали дрібні цивільні 
і кримінальні справи в складі одноособового судді і двох призначених засідателів. 
Мирові суди діяли на території мирових округів. До складу Рівненського повіту 
входило 6 округів. У м. Рівне розташовувалось три округи: I-й – розповсюджував 
діяльність на м. Рівне, Здовбицьку та Гощанську гміни; II-й – на Рівненську та 
Дядьковицьку гміни; III-й – на Кустинську та Тучинську гміни.
Розпорядженням Міністра справедливості від 25 травня 1925 р. про розміщення 
мирових судів у повітах округу Рівненського окружного суду, І,ІІ,ІІІ округи в Рівному 
були ліквідовані та утворений єдиний мировий суд у Рівному, який розглядав 
справи мешканців м. Рівне, Бугринської, Дядьковицької, Клеванської, Кустинської, 
Рівненської і Тучинської гмін. 
Розпорядженням Міністра Справедливості від 15 серпня 1925 р. місце 
розташування одного з мирових судів Столінського повіту Поліського воєводства 
було перенесене з центру гміни с. Теребежова до с. Білої над Горинню і суд 
отримав назву “Мировий суд у Білій над Горинню. 
Апеляційною інстанцією для мирових судів були окружний суд в м. Луцьк (до 
1923 р.), а згодом – окружний суд у м. Рівне.
Судовою реформою від 6 лютого 1928 р. були перетворені в гродські суди. 
Складалися з кримінальних і цивільних відділів. Розглядали кримінальні справи, 
за якими передбачалися вироки про ув’язнення на строк до 2-х років, та цивільні 
справи на суму не вище 1000 злотих. 
Ліквідовані у вересні 1939 р.

Справи з обвинувачення: за нелегальний перехід державного кор-
дону; нелегальну торгівлю українською націоналістичною літературою; 
розповсюдження чуток про початок війни з Німеччиною; опір представ-
никам влади.
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Справи з обвинувачення за невиконання розпоряджень органів влади, 
крадіжки; нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості; пия-
цтво; порушення громадського порядку; ухилення від виконання військової 
повинності; образу честі і гідності; порушення державної монополії; під-
пали, порубки і потрави; несплату боргів і недотримання умов орендних 
договорів; нанесення матеріальних збитків; несплату податків.

Справи про визнання права власності на спадкове майно, встанов-
лення опіки над майном громадян, над малолітніми, божевільними; 
встановлення батьківства і виплату аліментів.

Судовий виконавець Костопільського гродського суду 
Komornik Sądu Grodzkiego w Kostopolu

Ф.436, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова.
Судовиконавець гродського суду – посадова особа, в обов’язки якої входило 
виконання судових рішень з цивільних справ та в галузі майнових стягнень з 
кримінальних справ. 
Посада ліквідована у вересні 1939 р.

Листування з Волинським воєводським управлінням про стягнення 
грошових боргів з приватних осіб. 

Здолбунівське повітове третейське управління у м.Здолбунів
Powiatowy Urząd Rozjemczy w Zdołbunowie 

Ф. 212, 807 од. зб., 1925–1934 рр. Опис. Пол. мова.
Діяло в 1920-х – 1938-х роках у м. Здолбунові. Займалося розглядом справ, 
що стосувалися виплати боргів по грошових кредитах; оскарженням рішень на 
виселення з квартир, виплати боргів за векселями.

Справи про перегляд судових рішень про виселення з квартир, недо-
тримання угод найму квартир, про сплату боргів.

Позовні справи громадян про виселення з квартир, недотримання 
угод найму квартир, про сплату боргів за векселями.
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Нотаріуси
Діяльність нотаріусів була визначена розпорядженням президента Польщі від 27 жов-
тня 1933 р.. Діяли в межах окружного суду, призначались Міністром юстиції, який здій-
снював вищий нагляд за діяльністю нотаріату. Підпорядковувались нотаріальній пала-
ті і окружним судам. Новопризначений нотаріус складав присягу перед судом і не міг 
діяти поза межами округу даного суду під страхом недійсності вчинених дій. 
Укладали і посвідчували факти чи документи, що мали юридичне значення, 
видавали копії таких документів сторонам, зберігали, приймали на збереження 
цінні папери, гроші.
Припинили свою діяльність у вересні 1939 р. 

Адамчевський Станіслав, нотаріус у м. Рівне 
Adamczewskij Stanisław, notarjusz w Równem 

Ф. 9, 63 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Азаревич Стефан, нотаріус у м. Березне
Azarewicz Stefan, notarjusz w Bereznem

 Ф. 71, 16 од. зб., 1931–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Висоцький Мечислав, нотаріус у м. Острог
Wysocki Mieczysław, notarjusz w Ostrogu 

Ф. 61, 26 од. зб., 1921–1930 рр. Опис. Пол. мова.

Габріель Ян, нотаріус у м. Рівне
Gabriel Jan, notarjusz w Równem 

Ф. 77, 15 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Годлевський Зиґмунд, нотаріус у м. Рівне 
Godlewski Zigmund, notarjusz w Równem 

Ф. 199, 18 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Дзевановський Адольф, нотаріус у м. Рівне 
Dzewanowski Adolf, notarjusz w Równem 
Ф. 197, 17 од. зб., 1927–1933 рр. Опис. Пол. мова.
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Зелінський Едуард, нотаріус у м. Дубно 
Zelinski Edward, notarjusz w Dubno

Ф. 56, 19 од. зб., 1924–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Зельонко Андрій, нотаріус у м. Корець
Zielonko Andrzej, notarjusz w Korcu 

Ф. 58, 6 од. зб., 1927–1931 рр. Опис. Пол. мова.

Калуга Костянтин, нотаріус у м. Дубровиця 
Kaluga Konstantego, notarjusz w Dąbrowice

Ф. 70, 3 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Пол. мова.

Кучинський Станіслав, нотаріус у м. Рівне 
Kuczynski Stanisław, notarjusz w Równem 

Ф. 222, 27 од. зб., 1921–1933 рр. Опис. Пол. мова. 

Матусевич Сергій, нотаріус у м. Дубно 
Matusewicz Sergijusz, notarjusz w Dubno 

Ф.54, 29 од. зб., 1916–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Михайленко Олександр, нотаріус у м. Рівне 
Michajlenko Aleksndr, notarjusz w Równem

Ф. 183, 25 од. зб., 1920–1929 рр. Опис. Пол. мова.

Пекарський Генріх, нотаріус у м. Здолбунів 
Piekarski Henryk, notarjusz w Zdołbunowie

Ф. 235, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.
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Полонський Зиґмунд, нотаріус у м. Здолбунів
Polonski Zygmund, notarjusz w Zdołbunowie 

Ф. 59, 58 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Понятовський Щенсни, нотаріус у м. Сарни 
Poniatowski Szczęsny, notarjusz w Sarnach 

Ф. 57, 16 од. зб., 1921–1927 рр. Опис. Пол. мова.

Рихлінський Роман, нотаріус у м. Рівне 
Rychlinski Roman, notarjusz w Równem 

Ф. 237, 28 од. зб., 1921–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Сволькень Віталіс, нотаріус у м. Березне 
Swolkien Witalis, notarjusz w Bereznem 

Ф. 55, 14 од. зб., 1928–1931 рр. Опис. Пол. мова.

Сосновський Миколай, нотаріус у м. Рівне 
Sosnowski Mikolaj, notarjusz w Równem

Ф. 67, 29 од. зб., 1934–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Тиновський Віктор, нотаріус у м. Рівне 
Tynowski Wiktor, notarjusz w Równem 

Ф. 60, 40 од. зб., 1932–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Шльомка Людвік, нотаріус у м. Дубровиця 
Szlоmka Ludwik, notarjusz w Dąbrowice 

Ф. 236, 2 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова.
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Ярошевич Максиміліан, нотаріус у м. Радзивилів 
Jaroszewicz Maksimilan, notarjusz w Radziwiłowie 

Ф. 62, 17 од. зб., 1928–1932 рр. Опис. Пол. мова.

Реєстри нотаріальних дій. Алфавітні покажчики до реєстрів нотарі-
альних дій.

Адвокати
Діяли на підставі обов’язкового декрету від 24 грудня 1918 р. про тимчасовий 
статут про адвокатуру Польської держави, яка була введена в дію на східних 
землях розпорядженням Ради Міністрів від 23 червня 1922 р; Закону про устрій 
адвокатури для всієї держави від 1932 р., Закону від 4 травня 1938 р. про устрій 
адвокатури. Надавали юридичну допомогу громадянам і установам, захищали їх 
інтереси в суді.

Ванькович Владислав, адвокат у м. Рівне
Wańkowicz Wladisław, adwokat w Równem

 Ф. 177, 1 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова.

Фухс Анатолій, адвокат у м. Рівне 
Fuchs Anatoli, adwokat w Równem

Ф. 178, 100 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол.. укр. мови.

Справи про захист мешканців м. Рівне з кримінальних та цивіль-
них справ.
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6. ОРГАНИ ПОЛІЦІЇ ТА ТЮРЕМНІ УСТАНОВИ

Повітові управління державної поліції
Вся територія Польщі була поділена на воєводські поліційні округи, які збігалися 
з адміністративно-територіальним воєводським поділом. У кожному повіті була 
повітова державна поліція, на чолі якої стояла повітова команда з головним 
комендантом. Діяли на підставі Закону від 24 липня 1919 р. “Про державну 
поліцію”, введеного на території Волині розпорядженням Міністра внутрішніх 
справ від 13 грудня 1920 р.
Протягом 1919–1939 рр. на території східної частини Волинського і південної 
частини Поліського воєводств, на якій нині розташована Рівненська область, 
існувало 5 повітових управлінь поліції – Рівненська, Дубенська, Острозько-
Здолбунівська, Костопільська і Сарненська. Їх основна діяльність була 
спрямована на захист державних інтересів Польщі та боротьбу зі злочинністю. 
У питаннях громадської безпеки вони були виконавчими органами влади 
загальної адміністрації першої інстанції (староств повітів), а також Волинської і 
Поліської окружних воєводських командувань поліції. В питаннях слідчої роботи 
вони виконували розпорядження Луцької (до 1923 р.) і Рівненської (з 1923 р.) 
прокуратур окружних судів, а також Волинської і Поліської окружних воєводських 
командувань поліції.
Для збору інформації з питань суспільно-політичної ситуації, а також для 
здійснення дізнань у політичних справах, у складі Рівненського повітового 
управління поліції до кінця травня 1923 р. існувала агентура ІV-Д – виконавчий 
орган експозитури ІV-Д Волинського окружного управління поліції. Діяльність 
агентури ІV-Д поділялась на розвідувальну і адміністративно-правову (або 
виконавчу), для чого в її складі були спеціалізовані сектори (реферати). Керівник 
агентури ІV-Д був референтом Рівненського повітового управління поліції в 
політичних справах і здійснював функцію політичної розвідки відповідно до вказівок 
старости повіту і коменданта повітового управління поліції. В інших повітах, де не 
було агентур ІV-Д, їх функції виконували коменданти повітових управлінь або їх 
заступники. Щоб наблизити інформаційну службу до адміністративних структур, 
у середині 1923 р. агентура ІV-Д Рівненського повітового управління поліції була 
ліквідована, а її функції були передані новоствореній інформаційній агентурі 
Рівненського повітового староства. В середині 1924 р., у зв’язку зі створенням у 
складі загальної поліції спеціалізованих структурних підрозділів політичної поліції 
при Рівненському повітовому управління поліції була створена експозитура 
політичної поліції, з функціями, аналогічними функціям колишньої агентури 
ІV-Д. У повітах, де експозитур політичної поліції не було, її функції виконувало 
повітове управління, в структурі якого виділялися політичний сектор (реферат) у 
складі одного працівника. В останньому випадку відповідальність за виконання 
інформаційних функцій була покладена на старост повітів. У справах служби 
безпеки керівники експозитури політичної поліції і політичні реферати були 
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підпорядковані старостам повітів, від яких одержували директиви. У справах 
політичної розвідки вони залежали від окружного управління політичної поліції 
в м. Луцьк (крім політичного реферату в м. Сарни, який залежав від окружного 
управління політичної поліції в м. Брест), а також від старост повітів. У галузі 
дізнань у політичних справах експозитура політичної поліції в м. Рівне і політичні 
сектори (реферати) були виконавчими органами окружних управлінь політичної 
поліції і прокурора Рівненського окружного суду. Наприкінці 1926 р. експозитура 
політичної поліції була ліквідована. Функції політичної поліції у сфері дізнання 
у політичних справах були передані новоствореним слідчим відділам повітових 
управлінь поліції, в складі яких виділялися бригади ведення дізнань у політичних 
справах. Функції інформаційної служби були передані сектору (реферату) безпеки 
повітових староств.
Повітові команди державної поліції були ліквідовані у вересні 1939 р.

Рівненське повітове управління державної поліції, м. Рівне
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Równem 

Ф. 86, 3266 од. зб., 1919–1939 рр. Опис, предметний покажчик. 
Пол. мова.

Рапорти, листування, звіти, інформаційні бюлетені, телефонограми 
про суспільно-політичний стан на території повіту. Вказівки, накази, ін-
струкції, розпорядження Волинського воєводського управління та пові-
тових управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю українських, 
єврейських, чеських та польських політичних партій, товариств та орга-
нізацій; за особами, запідозреними в шпигунстві; за особами, запідозре-
ними в діяльності проти польської держави; за особами, які нелегально 
перейшли кордон; за іноземцями; за контрабандистами; за особами, які 
ухилялися від служби в польській армії; за особами, запідозреними у ви-
пуску заборонених друкованих видань; за українськими студентами, що 
прибули на канікули.

Вказівки на час проведення виборів до Сейму та Сенату. Перелік 
заборонених друкованих видань. Листівки КПЗУ та українських пар-
тій. Програми, інструкції з організації слідчої роботи. Заяви на ви-
дачу паспортів та посвідчень особи. Списки добровольців, які всту-
пили до Червоної Армії в 1919–1920 рр.; членів представництва 
Радянської України у м.Варшаві; дипломатичних кур’єрів; призовників; 
військовозобов’язаних запасу; колишніх офіцерів царської армії; посте-
рунків державної поліції; працівників гмінних управ; членів організації 
Сельробу, УНДО; газет, що видавалися на території Рівненського повіту; 
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арештованих осіб; жителів м. Костопіль; вулиць м. Рівне. Іменні покаж-
чики до журналу реєстрації осіб, які перебували в розшуку; до журналів 
вхідної та вихідної кореспонденції. Характеристики на жителів повіту. 
Скарги жителів Рівненського повіту на дії поліції.

Комісар-інспектор Рівненського повітового управління 
державної поліції у м. Корець
Komisarz-Inspekcyjny Komendy Policji Państwowej powiatu 
Rówieńskiego w Korcu 

Ф. 318, 9 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Волинським воєводським управлінням державної по-
ліції та прикордонними постерунками про ситуацію на кордоні; з осо-
бового складу. Протоколи інспекторської перевірки п’ятої прикордонної 
роти. Рапорти комендантів прикордонних дільниць про суспільно-полі-
тичний стан на дільницях. Списки поліцейських Рівненського повіту.

Дубенське повітове управління державної поліції, м. Дубно
Komenda Policji Państwowej powiatu Dubieńskiego 

Ф. 87, 568 од. зб., 1920–1939 рр. Описи. Предметний покажчик. 
Пол. мова.

Рапорти, листування, звіти, інформаційні бюлетені, телефонограми 
про суспільно-політичний стан на території повіту. Вказівки, накази, ін-
струкції, розпорядження Волинського воєводського управління та повіто-
вих управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних, 
українських, єврейських, чеських та польських політичних партій, това-
риств та організацій; за особами, запідозреними в розвідувальній діяль-
ності на користь інших держав; за особами, запідозреними в діяльності 
проти польської держави; за особами, які нелегально перейшли кордон; 
за іноземцями; за контрабандистами; за особами, які ухилялися від служ-
би в польській армії; за особами, запідозреними у випуску заборонених 
друкованих видань. Списки поліцейських Дубенського повіту; списки 
таємних агентів поліції; добровольців, які вступили до Червоної Армії в 
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1920 р.; осіб, які прибули з Радянського Союзу в Польщу; членів органі-
зації “Сельроб-лівиця”, “Просвіта”, КПЗУ, ОУН; працівників пошти; осіб, 
арештованих на території повіту; учителів, що проживали на території 
повіту; релігійних сект; українських студентів вищих навчальних закла-
дів, які прибули на канікули. Коротка історична довідка про ОУН, Пласт. 
Коротка монографія з історії України. Проект програми КПП, Української 
трудової партії. Особові справи поліцейських. Записники поліцейських.

Здолбунівське повітове управління державної поліції, 
м. Здолбунів 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Zdołbunowie 

Ф. 100, 2382 од. зб., 1919–1939 рр. Описи. Предметний покажчик. 
Пол. мова.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ. Листування, рапорти, 
звіти, інформаційні бюлетені, телефонограми про суспільно-політичний 
стан на території повіту. Накази, інструкції, розпорядження Волинського 
воєводського управління та повітових управлінь державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних, українських, єврейських та поль-
ських політичних партій, товариств та організацій; за особами, запід-
озреними в розвідувальній діяльності, в діяльності проти польської дер-
жави; за особами, які нелегально перейшли кордон; за іноземцями; за 
контрабандистами; за особами, які ухилялися від служби в польській 
армії; за особами, запідозреними у випуску заборонених друкованих ви-
дань. Заяви жителів повіту на видачу характеристик для отримання за-
кордонних паспортів та посвідчення особи. Списки членів організації 
Сельроб, КПЗУ, ОУН; арештованих осіб. Іменні покажчики до журналу 
реєстрації осіб, які перебували в розшуку; до журналу вхідної та вихід-
ної кореспонденції. Характеристики на жителів повіту. Скарги населен-
ня повіту на дії поліції. Записники поліцейських.

Костопільське повітове управління державної поліції, м. Костопіль 
Komenda Policji Państwowej powiatu Kostopolskiego 

Ф. 166, 9 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Накази повітового управління державної поліції. Протоколи засі-
дань комендантів постерунків Костопільського повіту. Журнал обліку 
членів ОУН на території повіту. Відомості на видачу заробітної плати 
поліцейським. Справи про дисциплінарні стягнення з поліцейських.

Експозитури політичної поліції
Згідно з інструкцією МВС Польщі у справі організації політичної поліції в липні 
1924 р. агентури інформаційних відділів староств були перетворені в експозитури 
політичної поліції, які підпорядковувались новоствореним воєводським 
управлінням політичної поліції. Політична поліція мала власний бюджет та 
штати і велику незалежність у своїй діяльності. Головним завданням політичної 
поліції був нагляд за всіма проявами політичного і громадського життя, збирання 
інформації та проведення дізнань у політичних справах. 
У повітах, де експозитур політичної поліції не було, її функції виконували повітові 
управління поліції, в структурі яких виділялися політичні реферати в складі одного 
працівника. В останньому випадку відповідальність за виконання інформаційних 
функцій була покладена на старост повітів. 
У справах служби безпеки керівники експозитури політичної поліції і політичні 
реферати були підпорядковані старостам повітів, від яких одержували директиви. 
У справах політичної розвідки вони залежали від окружного управління політичної 
поліції в м. Луцьк (крім політичного реферату в м. Сарни, який залежав від 
окружного управління політичної поліції в м. Брест), а також від старост повітів. 
У галузі дізнань у політичних справах, експозитура політичної поліції в м. Рівне і 
політичні реферати були виконавчими органами окружних управлінь політичної 
поліції і прокурора Рівненського окружного суду. 
Згідно з розпорядженням Головного коменданта від 22 жовтня 1926 р. 
спеціалізована і організаційно виділена політична поліція, в тому числі експозитури 
політичної поліції, політичні реферати були ліквідовані. Функції політичної поліції 
у сфері дізнань у політичних справах були передані новоствореним слідчим 
відділам повітових управлінь поліції, в складі яких виділялися бригади ведення 
дізнань у політичних справах. Функції інформаційної служби були передані 
рефератам безпеки повітових староств. 

Експозитура політичної поліції у м. Здолбунів 
Ekspozytura Policji Politycznej w Zdołbunowie
Ф. 552, 3 од. зб., 1925 рр. Описи, каталог. Пол. мова

Книги реєстрації затриманих осіб. Алфавітний покажчик до журна-
лу кореспонденції. 
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Експозитура політичної поліції у м. Острог 
Ekspozytura Policji Politycznej w Ostrogu

Ф. 63, 25 од. зб., 1921–1926 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Інформація Волинського воєводського управління державної полі-
ції про діяльність на території Польщі Лондонського товариства з розпо-
всюдження серед євреїв християнства; про організацію нагляду за осо-
бами, які прибули з-за кордону. Листування з Волинським воєводським 
управлінням про діяльність української організації під керівництвом 
А. Петрушевича, комуністичних партій і організацій, озброєних груп; 
поліцейськими постами про діяльність осіб, запідозрених у шпигунстві, 
про осіб, які нелегально перетнули радянсько-польський кордон; з пи-
тань громадсько-політичного стану; з особового складу. Характеристики 
політичних партій.

Протоколи допитів затриманих, протоколи обшуків. Списки осіб, 
запідозрених у розвідувальній діяльності на користь СРСР. Алфавітний 
покажчик до журналу обліку осіб, які розшукуються, журнал реєстрації 
заарештованих.

Звіт Здолбунівського магістрату про рух населення за березень 1925 р. 

Експозитура політичної поліції у м. Рівне 
Ekspozytura Policji Politycznej w Równem

Ф.300, 171 од. зб., 1922–1932 рр. Описи, каталог. Пол. мова.

Вказівки, циркуляри та інструкції МВС та Волинського воєводського 
управління державної поліції з організаційних питань, про виявлення лис-
тівок з вимогою проведення викладання в школах українською мовою; про 
надання відомостей про службовців органів самоврядування; Рівненського 
повітового управління поліції про конфіскацію друкованих видань. 
Протоколи зборів комендантів постерунків державної поліції (21 грудня 
1926 р.). Листування з окружним управлінням політичної поліції в м. Луцьку, 
постерунками державної поліції стосовно осіб, запідозрених у розвідуваль-
ній діяльності на користь СРСР, антипольській діяльності, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон; про діяльність озброєних груп, про 
заходи боротьби з комуністичними, націоналістичними організаціями, про 
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нагляд за діяльністю союзів і товариств, релігійних сект; з особового скла-
ду. Анкети осіб, запідозрених в розвідувальній діяльності на користь СРСР. 
Рапорти про громадсько-політичний стан в повіті. Інформації повітових 
управлінь державної поліції про розшук осіб, запідозрених у шпигунстві 
на користь Німеччини (1926–1927), про виступи населення з вимогою про-
ведення викладання в школах українською мовою.

Книги обліку чергувань поліцейських, затриманих осіб. Характе-
ристики мешканців повіту. Списки осіб, виселених з території Польщі в 
Радянський Союз.

Реферат начальника окружного управління державної поліції з іс-
торії комуністичного руху в Польщі.

Комісаріати державної поліції
Діяли у великих містах повітів або на території окремих дільниць міст на 
підставі Закону “Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. для забезпечення 
правопорядку, збирання інформації з питань політичних рухів, а також для 
здійснення дізнань з політичних, кримінальних та цивільних справ. Безпосередньо 
підпорядковувалися повітовим управлінням державної поліції.
У містах, де існувало розділення на декілька поліцейських дільниць, були 
спеціальні комісаріати, які проводили контроль і координували діяльність 
дільничних підкомісаріатів. 
За необхідності, в містах також створювались постерунки для здійснення 
поліцейського нагляду за передмістями, які також підпорядковувались комісаріату. 
Ліквідовані у вересні 1939 р. 

Комісаріат державної поліції у м. Здолбунів 
Komisarjat Policji Państwowej w Zdołbunowie 

Ф. 324, 34 од. зб., 1922–1927 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Накази Рівненського повітового староства і Волинського воєвод-
ського управління державної поліції про нагляд за діяльністю КПЗУ; 
про розшук осіб, які ухиляються від слідчих органів; про нагляд за ді-
яльністю українських та єврейських організацій. Бюлетені Рівненського 
повітового управління державної поліції про розшук осіб, які перебу-
вають у розшуку. Листування з Рівненським повітовим староством про 
осіб, запідозрених у діяльності, спрямованій проти польської держави; 
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про діяльність збройних груп на території дільниці; про нагляд за осо-
бами, які прибули з Радянської Росії; з релігійних питань. Циркуляри і 
вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про 
нагляд за іноземцями. Журнал реєстрації іноземців, які виїжджають за 
кордон. Списки польських громадян, які виїжджають за кордон; закор-
донних друкованих видань, заборонених польською цензурою; осіб, які 
належать до Української соціал-демократичної партії. Характеристики 
жителів повіту. 

Комісаріат державної поліції у м. Корець 
Komisarjat Policji Państwowej w Korcu 

Ф. 542, 35 од. зб., 1920–1924 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління державної поліції за 
1921–1923 рр.; про розшук осіб, які переховуються від слідства. Накази з 
особового складу. Журнали реєстрації кореспонденції. Списки поліцей-
ських комісаріату; реемігрантів і осіб, які нелегально перетнули кордон; 
осіб, виселених за кордон з території Волинського воєводства; забороне-
них друкованих видань; призовників, які ухиляються від служби в армії. 
Листування з Рівненським повітовим управлінням державної поліції з 
особового складу. Рапорти про суспільно-політичну ситуацію на терито-
рії дільниці. Книга реєстрації іноземних підданих. Заяви на видачу ха-
рактеристик для отримання закордонних паспортів. 

Комісаріат державної поліції у м. Острог 
Komisarjat Policji Państwowej w Ostrogu

Ф. 623, 1 од. зб., 1925–1926 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції 
про розшук осіб, які переховуються від слідчих органів; про нагляд за 
особами, які прибули з СРСР, та осіб, які втекли до Радянського Союзу.



Державний архів Рівненської області

174

Комісаріат державної поліції у м. Рівне 
Komisarjat Policji Państwowej w Równem 

Ф. 314, 233 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ і Рівненського повітового 
управління державної поліції з організаційно-адміністративних питань; 
про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльністю україн-
ського товариства “Відродження”; про розшук осіб, які ухиляються від 
служби у польській армії; про підтримку комунікацій між органами по-
ліції на випадок несправності телефонного зв’язку; про нагляд за діяль-
ністю українських націоналістичних організацій; про порядок подання 
звітів про суспільно-політичну ситуацію у місті. Протоколи нарад полі-
цейських. Інформація Рівненського повітового управління державної по-
ліції про настрої серед населення повіту. Накази Рівненського повітово-
го управління державної поліції про призначення чергувань під час про-
ведення “Волинських торгів”. Звіти Рівненського повітового управління 
державної поліції про суспільно-політичну ситуацію на території повіту; 
про діяльність “Просвіти”; про перевірки казарм поліцейських. Рапорти 
поліцейських про затримання осіб без документів; про суспільно-полі-
тичну ситуацію на дільницях. Секретний огляд про розшук осіб, які пе-
ребувають у розшуку. Денні рапорти про суспільно-політичну ситуацію 
на території м. Рівне. Листування з магістратом м. Рівне про переймену-
вання вулиць у місті; про нагляд за особами, які прибули з-за кордону; 
про конфіскацію друкованих видань та української націоналістичної лі-
тератури; про нагляд за діяльністю комуністичних партій; з Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції з особового складу про нагляд 
за діяльністю політичних партій та організацій; Рівненським повітовим 
староством про нагляд за особами, запідозреними у комуністичній діяль-
ності; з слідчим відділом Рівненського повітового управління державної 
поліції про надсилання характеристик на кандидатів у посли та сенато-
ри, які проживають на території дільниць; про нагляд за підготовкою до 
святкування 1-го травня; про заборону демонстрації безробітних; про ді-
яльність “Української терористичної організації”. Списки поліцейських 
комісаріату; поліцейських Рівненського повіту; товариств, спілок, коо-
перативів та їх членів, що знаходилися на території м. Рівне; членів то-
вариства “Відродження”; іноземних підданих; забороненої літератури в 
Польщі. Справи про дисциплінарні стягнення з поліцейських. Заяви жи-
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телів м. Рівне про видачу їм паспортів; характеристик, для отримання за-
кордонних паспортів. Наказ командування гарнізону в м.Рівне про свят-
кування дня 3-го травня. Хронологічна довідка про польські військові 
формації, що визнаються Польською державою. Бюлетені Рівненського 
повітового управління державної поліції про розшук осіб. Місячні пла-
ни занять поліцейських. Характеристика жителів м. Рівне; поліцейських 
Рівненського повіту. Листи обліку обмундирування, виданого поліцей-
ським. Протокол розслідування нестачі зброї.

Перший комісаріат державної поліції у м. Рівне 
I Komisarjat Policji Państwowej w Równem 

Ф. 112, 211 од. зб., 1922–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Циркуляри, директиви Міністерства внутрішніх справ, Волинського 
воєводського управління і Рівненського повітового управління державної 
поліції. Звіти про суспільно-політичне становище на території повіту про 
конфіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльністю єврейського то-
вариства “Лінас-Хацедек”; про розшук осіб, які ухиляються від слідства; 
про нагляд за діяльністю осіб, причетних до КПЗУ, КЗМП, УСО, ППС, 
УНДО, ОУН та інших партій та організацій. Листування з Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції з особового складу; про діяль-
ність, спрямовану проти польської держави; про нагляд за особами, запід-
озреними в комуністичній діяльності; про осіб, які ухиляються від слід-
чих органів; про діяльність профспілок і товариств; про нагляд за особами, 
які прибули з-за кордону; про видачу характеристик на членів Товариства 
допомоги єврейським студентам; про конфіскацію друкованих видань, за-
боронених польською цензурою. Характеристики на жителів м. Рівне і 
повіту. Списки особового складу 1-го комісаріату; профспілок, які знахо-
дяться на території 1-го комісаріату; осіб, які переховувались від слідства; 
колишніх офіцерів армії П. Скоропадського, що проживають у м. Рівне; 
осіб, які втекли в СРСР з території Рівненського повіту; членів УНДО; 
членів Українського селянського об’єднання; вулиць м. Рівне, що входять 
до І-го комісаріату; призовників 1904 р. народження, які ухиляються від 
служби в польській армії. Інструкція Рівненського повітового староства 
про діяльність Громадського комітету допомоги українським емігрантам. 



Державний архів Рівненської області

176

Бюлетені Рівненського повітового управління державної поліції про роз-
шук осіб. Журнали обліку кримінальних та цивільних справ; вхідної ко-
респонденції; обліку чергових поліцейських. Заяви жителів м. Рівне про 
видачу їм характеристик для отримання віз для виїзду за кордон, закор-
донних паспортів.

Другий комісаріат державної поліції у м. Рівне 
ІІ Komisarjat Policji Państwowej w Równem 

Ф. 113, 420 од. зб., 1920–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ і Волинського воєводського 
управління з адміністративних питань; Рівненського повітового управління 
державної поліції про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній 
діяльності на користь СРСР; про боротьбу з діяльністю, спрямованою про-
ти Польської держави; про розшук осіб, які ухиляються від слідчих орга-
нів. Листування з магістратом про нагляд за іноземцями, які проживають у 
м. Рівне; з староством про осіб, які ухиляються від призову в армію; з особо-
вого складу; про нагляд за діяльністю українських, польських та єврейських 
організацій; про конфіскацію духовних видань. Рапорти про суспільно-по-
літичне становище на території повіту. Журнали реєстрації вхідної корес-
понденції; цивільних та кримінальних справ. Журнали обліку: арештованих 
осіб; чергувань поліцейських; осіб, які прибули з-за кордону; осіб, які пере-
бувають у розшуку; порушників правил вуличного руху. Списки постерун-
ків Волинського воєводства; вулиць м. Рівне, що входять до складу 2-го ко-
місаріату поліції; профспілок у м. Рівне; поліцейських 2-го комісаріату; осіб, 
які виїхали за кордон; офіцерів резерву іноземних армій, які проживають на 
території Рівненського повіту; біженців, які проживають у м. Рівне; інозем-
них підданих, які проживають на території повіту, та іноземців, які виїхали 
з Польщі; осіб, які працювали у радянських установах у період перебування 
Червоної Армії у м. Рівне; осіб чеської національності, які проживають у 
м. Рівне. Бюлетені Рівненського повітового управління державної поліції 
про розшук осіб, які ухиляються від слідства. Заяви жителів на отримання 
характеристик для видачу закордонних паспортів. Анкетні дані на жителів 
повіту. Інформація Рівненського повітового управління державної поліції 
про умови використання санаторного лікування для хворих туберкульо-
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зом. Список місцевостей Волинського воєводства, в яких в 1927 році про-
ходили ярмарки. 

Підкомісаріат державної поліції у м. Рівне 
Podkomisarjat Policji Państwowej w Równem

Ф. 472, 9 од. зб., 1926–1928 рр. Опис. Пол. мова.

Інструкції про ведення служби черговими поліцейськими на тери-
торії підкомісаріату. Списки вчинених злочинів на території дільниці; 
поліцейських підкомісаріату. Рапорти поліцейських. Тижневі звіти про 
суспільно-політичну ситуацію на території дільниці. Характеристики 
жителів м. Рівне.

Постерунки державної поліції
Утворені на підставі статуту “Про державну поліцію” від 24 липня 1919 р. та 
розпоряджень президента Польщі від 13 березня 1928 р. і від 29 листопада 
1930 р. Були низовою ланкою в структурі органів державної поліції, компетенція 
яких поширювалась на територію одного або декількох сіл. Підпорядковувалися 
повітовим старостам і командуванню державної поліції. Припинили діяльність у 
вересні 1939 р.

Дубенський повіт

Постерунок державної поліції у с. Божкевичі 
Posterunek Policji Państwowej w Bożkiewiczach

Ф. 97, 11 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Пол. мова.
Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського по-

вітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; за діяльністю “Української 
селянської організації”; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд 
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших 
держав. Списки поліцейських Дубенського повіту.
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Постерунок державної поліції у м-ку Боремель
Posterunek Policji Państwowej w Boremlu

Ф. 96, 34 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ з адміністративно-ор-
ганізаційних питань. Вказівки Дубенського повітового управління дер-
жавної поліції про нагляд за діяльністю товариств та організацій; про 
виселення окремих осіб з прикордонної смуги; про розповсюдження 
друкованих видань серед поліцейських; про нагляд за діяльністю укра-
їнських студентів; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про 
нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти поль-
ської держави; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за ді-
яльністю комуністичних та націоналістичних організацій. Листування 
з Волинським воєводським управлінням державної поліції з особового 
складу. Характеристики жителів Дубенського повіту. Протоколи нарад 
комендантів та поліцейських постерунків Дубенського повіту. Списки 
поліцейських Дубенського повіту.

Постерунок державної поліції у м-ку Варковичі
Posterunek Policji Państwowej w Warkowiczach

Ф. 332, 43 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри та розпорядження Дубенського повітового управ-
ління державної поліції. Протоколи нарад комендантів постерунків 
Дубенського повіту. Інформація Дубенського повітового управління дер-
жавної поліції про правила поведінки на постерунках під час тривоги. 
Рапорти поліцейських про демонстративні виступи української молоді 
у с. Мокре з вимогою до церковного хору співати лише українською мо-
вою. Накази коменданта Волинського воєводського управління з особо-
вого складу.

Постерунок державної поліції у с. Верба 
Posterunek Policji Państwowej w Werbie

Ф. 335, 25 од. зб., 1926–1933 рр. Опис. Пол. мова.
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Накази Волинського воєводського управління державної поліції 
з організаційних питань. Вказівки Дубенського повітового управління 
державної поліції з особового складу, про методи боротьби з діяльністю 
комуністичних організацій, озброєних груп, з діяльністю, спрямованою 
проти польської держави; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства; про конфіскацію друкованих видань. Листування про нагляд за ді-
яльністю товариств та організацій; за особами, які нелегально перейшли 
радянсько-польський кордон; за діяльністю українських націоналістич-
них організацій. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 
Протоколи перевірки роботи постерунка, нарад поліцейських. Списки 
поліцейських повіту. 

Постерунок державної поліції у м-ку Демидівка
Posterunek Policji Państwowej w Demidowce

Ф. 338, 9 од. зб., 1927–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, запідозреними 
у розвідувальній діяльності, в приналежності до ОУН. Листування про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій. 
Бюлетені Волинського воєводського управління державної поліції про 
розшук осіб, які переховуються від слідства. Протоколи нарад комен-
дантів постерунків Дубенського повіту.

Постерунок державної поліції у м. Дубно
Posterunek Policji Państwowej w Dubnie 

Ф. 331, 58 од. зб., 1922–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю політичних організацій; за роботою товариства 

“Просвіта”; за діяльністю, спрямованою проти польської держави; за ді-
яльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за 
особами запідозреними у шпигунстві; за особами, які нелегально пере-
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йшли радянсько-польський кордон; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, 
запідозреними в приналежності до ОУН. Характеристики на жителів 
Дубенського повіту. Списки осіб, які перебувають у розшуку. 

Постерунок державної поліції у с. Золочівка
Posterunek Policji Państwowej w Zloczówce

Ф. 347, 9 од. зб., 1926–1930 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних організацій; особами, запідозрени-
ми в приналежності до УВО; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства. Список осіб, заарештованих за нелегальний перехід кордону; 
поліцейських Дубенського повіту. Заяви жителів про видачу їм характе-
ристик для отримання закордонних паспортів.

Постерунок державної поліції у с. Княгинин
Posterunek Policji Państwowej w Kniahininie

Ф. 95, 37 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Волинським воєводським управлінням державної по-
ліції з особового складу. Вказівки Волинського воєводського управління і 
Дубенського повітового управління державної поліції з адміністративно-
організаційних питань; про розшук осіб, які переховуються від слідства; 
про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти 
польської держави; про нагляд за особами, запідозреними у розвідуваль-
ній діяльності на користь інших держав; про конфіскацію друкованих ви-
дань; про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних органі-
зацій; за особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. 
Списки поліцейських Дубенського повіту; членів збройних груп. Анкети 
на осіб, звільнених з в’язниці. Морально-політичні характеристики жите-
лів дільниці. Журнали реєстрації вхідних телефонограм.
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Постерунок державної поліції у м-ку Козин
Posterunek Policji Państwowej w Kozinie

Ф. 93, 33 од. зб., 1924–1938 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
розшук осіб, які укриваються від слідства; про конфіскацію друкованих 
видань; про вилучення видань “Голос молоді”, “Радянський театр” та 
ін.; про нагляд за діяльністю комуністичних та українських націоналіс-
тичних організацій; про нагляд за особами, які нелегально перейшли 
радянсько-польський кордон. Листування з Волинським воєводським 
управлінням державної поліції з особового складу. Рапорти про сус-
пільно-політичне становище на території постерунка. Списки таємних 
агентів; осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. 
Інструкція про суспільно-політичне становище на території дільниці. 
Накази Дубенського повітового управляння державної поліції з особо-
вого складу.

Постерунок державної поліції у с. Крупець
Posterunek Policji Państwowej w Krupcu

Ф. 333, 44 од. зб., 1926–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства; про конфіскацію дру-
кованих видань; з адміністративно-організаційних питань; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про нагляд за товариствами та організаціями. Листування з 
Волинським воєводським управлінням державної поліції з особового 
складу. Характеристики жителів Дубенського повіту. Списки поліцей-
ських Дубенського повіту; осіб, заарештованих за нелегальний перехід 
кордону; іноземних підданих, виселених за межі Польщі. Рапорти про 
суспільно-політичне становище на території постерунка. Інформаційний 
бюлетень про суспільно-політичне становище на території Польщі. 
Протоколи перевірки роботи постерунків державної поліції. Бюлетені 
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Волинського воєводського управління державної поліції про розшук 
осіб, які переховуються від слідства.

Постерунок державної поліції у с. Малин
Posterunek Policji Państwowej w Malinie

Ф. 88, 22 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського по-
вітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, за-
підозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про 
конфіскацію друкованих видань; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства; з особового складу; про нагляд за діяльністю українських сту-
дентів, які прибули на канікули. Анкетні дані про членів ОУН, звільне-
них з тюремного ув’язнення. Протоколи нарад комендантів постерунків 
Дубенського повіту. Списки поліцейських Дубенського повіту; осіб, за-
арештованих за нелегальний перехід кордону; іноземних громадян, ви-
селених з території Польщі; осіб, які є членами організацій, діяльність 
яких спрямована проти польської держави. 

Постерунок державної поліції у с. Мирогоща
Posterunek Policji Państwowej w Mirohoszczy

Ф. 90, 38 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти поль-
ської держави; про розшук осіб, які ухиляються від слідства; про нагляд за 
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших дер-
жав; про нагляд за діяльністю товариства “супротивників війни” і органі-
зації “Просвіти” на території повіту; про конфіскацію друкованих видань; 
про розшук осіб, які беруть участь у діяльності озброєних груп; про на-
гляд за діяльністю комуністичних та українських націоналістичних орга-
нізацій; про нагляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон. Протоколи нарад поліцейських постерунків Дубенського 
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повіту. Списки поліцейських. Заяви жителів про видачу характеристик 
для отримання закордонних паспортів. Рапорти про суспільно-політичне 
становище на території постерунка. Листування з Волинським воєвод-
ським управлінням державної поліції з особового складу.

Постерунок державної поліції у м-ку Млинів
Posterunek Policji Państwowej w Młynowie

Ф. 89, 36 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Накази коменданта Волинського воєводського управління з особо-
вого складу. Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського во-
єводського управління і Дубенського повітового управління державної 
поліції; про розшук осіб, які переховуються від слідства; з адміністра-
тивно-організаційних питань; про нагляд за особами, запідозреними у 
шпигунстві; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльніс-
тю комуністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за роз-
повсюдженням друкованих видань “Український націоналіст” та “Світ”. 
Протоколи перевірки роботи постерунка; нарад поліцейських. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка. Списки 
поліцейських. Бюлетені Волинського воєводського управління держав-
ної поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Заяви жи-
телів про видачу характеристик для отримання закордонних паспортів. 
Характеристики жителів Дубенського повіту. 

Постерунок державної поліції у с. Озеряни
Posterunek Policji Państwowej w Jezioranach

Ф. 339, 10 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; 
про конфіскацію друкованих видань; про розшук осіб, які переховують-
ся від слідства; про засоби боротьби з діяльністю українських націона-
лістичних організацій.
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Постерунок державної поліції у м. Олика
Posterunek Policji Państwowej w Ołyce

Ф. 346, 3 од. зб., 1923–1931 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
заборону поштових голубів; про нагляд за особами, запідозреними в ді-
яльності спрямованій проти польського уряду.

Постерунок державної поліції у с. Підзамче
Posterunek Policji Państwowej w Podzamczu

Ф. 343, 7 од. зб., 1927–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних організацій. Протоколи засідань по-
ліцейських. Бюлетені Волинського воєводського управління державної 
поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Списки таємних 
агентів постерунка у с. Підзамче.

Постерунок державної поліції у с. Повча
Posterunek Policji Państwowej w Pełczy

Ф. 91, 23 од. зб., 1926–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти поль-
ської держави; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про на-
гляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; про нагляд за діяльністю комуністичних та українських 
націоналістичних організацій; про нагляд за особами, які нелегаль-
но перейшли радянсько-польський кордон. Протоколи нарад поліцей-
ських постерунків Дубенського повіту. Списки поліцейських. Бюлетені 
Волинського воєводського управління державної поліції про розшук 
осіб, які переховуються від слідства. Інструкції з питань догляду та екс-
плуатації вогнепальної зброї. Листування з Волинським воєводським 
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управлінням державної поліції з особового складу. Книги реєстрації 
вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у м. Радзивилів
Posterunek Policji Państwowej w Radziwiłowi

Ф. 92, 45 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних та українських націоналістичних 
організацій; про конфіскацію друкованих видань; про розшук осіб, які 
переховуються від слідства; про нагляд за особами, запідозреними у 
розвідувальній діяльності на користь інших держав; про нагляд за осо-
бами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. Списки 
поліцейських постерунків; заарештованих осіб; іноземних підданих, які 
знаходяться під поліційним наглядом. Рапорти про суспільно-політичне 
становище на території постерунка. Листування з Дубенським повіто-
вим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю товариств 
та організацій. Характеристики жителів дільниці.

Постерунок державної поліції у с. Семидуби
Posterunek Policji Państwowej w Semidubach

Ф. 344, 30 од. зб., 1927–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Дубенського повітового управління державної поліції з ад-
міністративно-організаційних питань; про нагляд за діяльністю комуніс-
тичних та націоналістичних організацій; про конфіскацію друкованих 
видань; про методи боротьби з комуністичними організаціями; про роз-
шук осіб, які переховуються від слідства; стосовно осіб, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон. Листування з Дубенським по-
вітовим управлінням державної поліції про розшук осіб, які перехову-
ються від слідства; з особового складу; про нагляд над політичними ор-
ганізаціями. Заяви жителів про видачу характеристик для отримання за-
кордонних паспортів. Протоколи перевірки роботи постерунка. Списки 
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членів товариства “Просвіта”; поліцейських Дубенського повіту; осіб, 
запідозрених у комуністичній діяльності; осіб, які нелегально перейшли 
польсько-радянський кордон; населених пунктів на території дільниці. 
Рапорти про суспільно-політичне становище на території постерунка. 
План дільниці, підвідомчої постерунка державної поліції у с. Семидуби.

Постерунок державної поліції у с. Смига
Posterunek Policji Państwowej w Smydze

Ф. 341, 11 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю українських націоналістичних організацій; про 
розшук осіб, які переховуються від слідства. Протоколи нарад комен-
дантів постерунків Дубенського повіту.

Постерунок державної поліції у с. Смордва
Posterunek Policji Państwowej w Smordwie

Ф. 337, 18 од. зб., 1927–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
боротьбу з діяльністю комуністичних організацій; про розшук осіб, які 
переховуються від слідства; про нагляд за особами, які нелегально пере-
йшли радянсько-польський кордон; за особами, запідозреними у діяль-
ності озброєних груп; про конфіскацію друкованих видань. Протоколи 
нарад поліцейських постерунків Дубенського повіту. Заяви жителів про 
видачу характеристик для отримання закордонних паспортів. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка.

Постерунок державної поліції у с. Страклів
Posterunek Policji Państwowej w Strakłowie

Ф. 342, 4 од. зб., 1927–1932 рр. Опис. Пол. мова.



Розділ ІІ. Фонди установ Другої Речі Посполитої

187

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за особами запідозреними в діяльності, спрямованій проти поль-
ського уряду; про розшук осіб, які переховується від слідства. Протоколи 
перевірки постерунка. Розпорядження Дубенського повітового управ-
ління державної поліції про методи боротьби з Українським селянським 
об’єднанням та іншими нелегальними організаціями. 

Постерунок державної поліції у с. Струлів
Posterunek Policji Państwowej w Strułowie

Ф. 345, 3 од. зб., 1932 р. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського пові-
тового управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністич-
них та націоналістичних організацій; про конфіскацію друкованих видань.

Постерунок державної поліції у с. Теслугів
Posterunek Policji Państwowej w Tesługowie

Ф. 336, 13 од. зб., 1927–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського пові-
тового управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуніс-
тичних та націоналістичних організацій; про розшук осіб, які перехо-
вуються від слідства; про конфіскацію друкованих видань. Листування 
з Волинським воєводським управлінням державної поліції з особового 
складу. Заяви жителів про видачу їм характеристик для отримання за-
кордонних паспортів.

Постерунок державної поліції у м-ку Торговиця
Posterunek Policji Państwowej w Targowicy

Ф. 340, 14 од. зб., 1928–1936 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського пові-
тового управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуніс-
тичних та націоналістичних організацій; про встановлення нагляду за 
особами, запідозреними в приналежності до ОУН. Протоколи нарад полі-
цейських та нарад комендантів постерунків Дубенського повіту. Списки 
іноземних громадян, виселених з території Польщі. Характеристики жи-
телів с. Торговиця.

Постерунок державної поліції у с. Ярославичі
Posterunek Policji Państwowej w Jarosławiczach

Ф. 348, 15 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Дубенського по-
вітового управління державної поліції про конфіскацію друкованих ви-
дань, заборонених польською цензурою; про методи боротьби з діяль-
ністю комуністичних організацій; про нагляд за особами, запідозреними 
в приналежності до ОУН, про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства. Характеристики на жителів дільниці. Список членів УСРП; чле-
нів комуністичної партії, які нелегально перейшли польсько-радянський 
кордон. Протокол перевірки роботи постерунка. 

Здолбунівський (до 1925 р. Острозький) повіт

Постерунок державної поліції у с. Бадівка
Posterunek Policji Państwowej w Badowce

Ф. 291, 22 од. зб., 1922–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри і вказівки Острозького повітового управління держав-
ної поліції про нагляд за особами, які нелегально перейшли радян-
сько-польський кордон; про нагляд за особами запідозреними у роз-
відувальній діяльності на користь інших держав; про розшук осіб, які 
переховуються від слідства; про ліквідацію постерунка у с. Вельбівне 
і приєднання його до постерунку у с. Бадівка; про порядок проведення 
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зборів з метою релігійної пропаганди; про виселення осіб з прикордон-
ної зони. Характеристики на жителів Острозького повіту. Листування з 
Острозьким повітовим управлінням державної поліції про нагляд за ді-
яльністю товариств та організацій.

Постерунок державної поліції у с. Болотківці
Posterunek Policji Państwowej w Bołotkowcach

Ф. 293, 16 од. зб., 1921–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Острозького по-
вітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, за-
підозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про 
розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за діяльністю 
збройних груп. Списки поліцейських та заарештованих Острозького 
повіту. Рапорти про суспільно-політичне становище на території по-
стерунка. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Плани 
районів постерунка.

Постерунок державної поліції у с. Бочаниця
Posterunek Policji Państwowej w Boczanicy

Ф. 294, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Пол. мова.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Будераж
Posterunek Policji Państwowej w Buderażu

Ф. 135, 67 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю ко-
муністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, 
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; 
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про конфіскацію друкованих видань; за особами, які нелегально пере-
йшли радянсько-польський кордон; про нагляд за діяльністю збройних 
груп. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. Списки полі-
цейських Здолбунівського повіту. Листування зі Здолбунівським повіто-
вим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю товариств 
та організацій. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; 
чергувань поліцейських.

Постерунок державної поліції у с. Верхів
Posterunek Policji Państwowej w Wierchowie

Ф. 154, 131 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри та вказівки Волинського воєводського управління і 
Здолбунівського повітового управління державної поліції про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; за особами, 
які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд за 
особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської дер-
жави; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності 
на користь інших держав; про конфіскацію друкованих видань; про роз-
шук осіб, які переховуються від слідства; про правила полювання на зві-
рів та рибальства. Листування з Волинським воєводським управлінням 
державної поліції та Здолбунівським повітовим управлінням державної 
поліції про нагляд за діяльністю товариств та організацій; релігійних 
сект; з особового складу. Журнал реєстрації вхідної та вихідної корес-
понденції. Списки іноземців, які проживають на території постерунка.

Постерунок державної поліції у с. Вельбівне
Posterunek Policji Państwowej w Wielbowno

Ф. 155, 124 од. зб., 1922–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про методи боротьби з агі-
тацією за еміграцію в СРСР, Німеччину, Аргентину; про розшук осіб, які 
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переховуються від слідства; про нагляд за діяльністю релігійних сект; за 
особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про за-
соби боротьби з підробкою грошей; про нагляд за особами, запідозрени-
ми у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про конфіска-
цію друкованих видань. Листування з Волинським воєводським управ-
лінням державної поліції та Здолбунівським повітовим управлінням 
державної поліції про нагляд за діяльністю товариств та організацій; з 
особового складу.

Списки поліцейських Здолбунівського повіту. Рапорти про суспіль-
но-політичне становище на території постерунка. Журнал реєстрації 
вхідної та вихідної кореспонденції. Плани району постерунка державної 
поліції у с. Вельбівне.

Постерунок державної поліції у с. Вілія
Posterunek Policji Państwowej w Wilji 

Ф. 64, 34 од. зб., 1922–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Здолбунівського повітового управління державної поліції 
про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організа-
цій; про надання списків осіб, запідозрених у діяльності проти польської 
держави, і кримінальних злочинців; про нагляд за підготовкою селян до 
виступів; про методи боротьби з діяльністю збройних груп; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства; про встановлення нагляду за дія-
льністю товариств, організацій і релігійних сект; про розшук осіб, які 
належать до політичних партій. Листування з Волинським воєводським 
та Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції і експози-
турою політичної поліції в Острозі про розшук і встановлення нагляду 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про діяльність збройних груп; про суспільно-політичне стано-
вище на території повіту; з особового складу. Журнал реєстрації вхідної 
та вихідної кореспонденції.
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Постерунок державної поліції у с. Дермань
Posterunek Policji Państwowej w Dermaniu

Ф. 153, 132 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова. 

Листування з Волинським воєводським управлінням державної по-
ліції з особового складу; про нагляд за діяльністю товариств та орга-
нізацій. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. Вказівки 
Волинського воєводського управління і Здолбунівського повітового 
управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; за особами, які нелегально перейшли 
радянсько-польський кордон; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямо-
ваній проти польської держави; про нагляд за особами, запідозреними 
у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про конфіска-
цію друкованих видань; про нагляд за особами, які займаються агіта-
цією про вступ до армії Врангеля; про вербування в поліцію; про ви-
користання собак у службі; про нагляд за пересилкою англійської зброї; 
про нагляд за нелегальною торгівлею сахарином. Списки поліцейських 
Здолбунівського повіту; іноземців, які проживають на території дільни-
ці; закордонних видань, заборонених польською цензурою. Бюлетені 
Волинського воєводського управління державної поліції про розшук 
осіб, які переховуються від слідства. 

Постерунок державної поліції у с. Здовбиця
Posterunek Policji Państwowej w Zdołbicy

Ф. 137, 84 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Накази коменданта Волинського воєводського управління. Вказівки 
Волинського воєводського управління і Здолбунівського повітового 
управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та 
націоналістичних організацій; про конфіскацію друкованих видань; про 
нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спря-
мованій проти польської держави; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про нагляд за діяльністю ППС, Незалежної селянської пар-
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тії, УСРП, УНДО, УВО; з питань боротьби зі страйками і виступами 
проти польської держави. Списки поліцейських Здолбунівського пові-
ту; осіб Володимирського, Дубенського, Кременецького, Ковельського, 
Луцького, Любомльського, Рівненського та Горохівського повітів, котрі 
ухиляються від служби у польській армії; осіб, які втекли до Радянського 
Союзу. Листування з Дубенським повітовим управлінням державної по-
ліції про нагляд за діяльністю товариств та організацій; про дії диверсій-
них груп на території повіту, з питань встановлення місця проживання; 
про позбавлення окремих осіб громадянства. Інструкції для організації 
державної поліції на території залізничних вузлів; про фізичне вихован-
ня поліцейських. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. 
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у м. Здолбунів 
Posterunek Policji Państwowej w Zdowbunowie

Ф. 139, 390 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Здолбунівського повітового управління державної поліції про 
порядок видачі паспортів на виїзд до Радянської Росії; про нагляд за діяль-
ністю “Просвіти”; про охорону мостів; про нагляд за діяльністю комуніс-
тичних та націоналістичних організацій; про порядок призову на військо-
ву службу осіб, які мали судимість; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про фізичне виховання поліцейських; про нагляд за особами, 
запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про 
проведення виборів до Сейму і Сенату; про нагляд за особами, запідозре-
ними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про нагляд 
за діяльністю товариств та організацій; за діяльністю збройних груп; за 
іноземцями, які проживають на території Польщі; з особового складу; 
про підготовку проведення гмінних виборів; про виселення польських 
євреїв з Німеччини. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. 
Листування з Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським 
повітовим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю то-
вариств та організацій; за особами, які нелегально перейшли радян-
сько-польський кордон; за особами, які запідозрені у підробці грошей; 
за діяльністю релігійних сект; про конфіскацію друкованих видань; про 
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видачу дозволів на проведення вечорів та зібрань. Списки українських 
та російських офіцерів, які проживають на території гміни; службов-
ців Здолбунівської гміни; осіб, запідозрених у діяльності, спрямованій 
проти польської держави; осіб, які прибули з-за кордону; поліцейських 
Здолбунівського повіту; вчителів; заарештованих; ув’язнених; офіцерів 
запасу. Бюлетені Волинського воєводського управління державної поліції 
про розшук осіб, які переховуються від слідства. Журнали реєстрації вхід-
ної та вихідної кореспонденції, обліку чергувань поліцейських. Записні 
книжки поліцейських. Протоколи допиту затриманих. Анкети з обліку 
осіб, які є членами партій, товариств та організацій.

Постерунок державної поліції у с. Крилів
Posterunek Policji Państwowej w Kryłowie

Ф. 94, 39 од. зб., 1922–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Острозького по-
вітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про заборону проживання у 
прикордонній смузі особам, які мають судимість за нелегальний перехід 
кордону; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямова-
ній проти польської держави; про нагляд за особами, запідозреними у 
розвідувальній діяльності на користь інших держав; про розшук осіб, 
які переховуються від слідства; про нагляд за особами, які прибули з 
Радянського Союзу; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд 
за особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про 
методи боротьби з діяльністю збройних груп. Списки поліцейських 
Острозького повіту; осіб, виселених з Польщі; осіб, які ухиляються від 
служби в армії. Рапорти про суспільно-політичне становище на тери-
торії постерунка. Листування з Волинським воєводським управлінням 
державної поліції з особового складу. План постерунку державної по-
ліції у с. Крилів. Інформація про осіб, які перебувають у розшуку.

Постерунок державної поліції у с. Кураж
Posterunek Policji Państwowej w Kurazie

Ф. 76, 7 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки експозитури політичної поліції в Острозі про встановлен-
ня нагляду за діяльністю членів КПЗУ.

Постерунок державної поліції у с. Лідаво
Posterunek Policji Państwowej w Lidawce

 Ф. 316, 8 од. зб., 1922 р. Опис. Пол. мова.

Розпорядження Волинського воєводського управління державної 
поліції про порядок складання звітів про суспільно-політичне станови-
ще. Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції 
про розшук осіб, які переховуються від слідства. Журнал реєстрації 
вхідної та вихідної кореспонденції; обліку заарештованих осіб; чергу-
вань поліцейських. Списки поліцейських постерунка. 

Постерунок державної поліції у с. Майків 
Posterunek Policji Państwowej w Majkowie

Ф.126, 234 од. зб., 1921-1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го і Рівненського повітового управлінь державної поліції про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про укрі-
плення кордонів; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, 
спрямованій проти польської держави; про організацію охорони паса-
жирських потягів; про надання допомоги у зборі інформації для скла-
дання монографії про Польщу; про нагляд за особами, запідозреними 
у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про діяльність 
політичних партій, товариств та організацій; про використання собак 
для охорони кордону; про конфіскацію друкованих видань; про висе-
лення з Польщі іноземців; про нагляд за особами, які нелегально пере-
йшли радянсько-польський кордон; про нагляд за діяльністю збройних 
груп. Вказівки експозитури політичної поліції в Острозі про нагляд за 
особами запідозреними в діяльності спрямованої проти польської дер-
жави; про конфіскацію видання “Нова Громада”, забороненого поль-
ською цензурою. Службова інструкція про охорону кордону. Бюлетені 
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Волинського воєводського управління державної поліції про розшук 
осіб, які переховуються від слідства. Характеристики жителів повіту. 
Списки контрабандистів, вчителів, іноземців, які проживають на тери-
торії Майківської гміни; іноземців, яких виселили за межі Польщі; осіб, 
які нелегально перетнули польсько-радянський кордон; кооперативів на 
території Майківської гміни; лісників приватних лісів; членів УСРП; по-
ліцейських повіту. Рапорти про суспільно-політичне становище на тери-
торії постерунка. Листування з Волинським воєводським управлінням 
державної поліції з особового складу. Плани дільниць Майківського по-
стерунка. Протокол засідання зборів членів поліцейського спортивного 
клубу. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Книги ре-
єстрації телефонограм.

Постерунок державної поліції у с. Межирічі
Posterunek Policji Państwowej w Międzyrzeczu

Ф. 147, 130 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю ко-
муністичних та націоналістичних організацій; про надання дозволів на 
право носіння зброї військовим осадникам; про конфіскацію друкова-
них видань; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній ді-
яльності на користь інших держав; про конфіскацію зброї у цивільного 
населення; про проведення санітарного прибирання міста; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за особами, запідозре-
ними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про прове-
дення дня пам’яті Ю. Пілсудського; про нагляд за діяльністю збройних 
груп. Характеристики жителів Здолбунівського повіту. Листування з 
Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським повітовим 
управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю товариств та 
організацій; з особового складу. Рапорти про суспільно-політичне ста-
новище на території постерунка. Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції; чергувань поліцейських. Список іноземців, які прожи-
вають на території Межиріцької гміни. План постерунка у с. Межирічі 
та с. Стойло.
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Постерунок державної поліції у м-ку Мізоч
Posterunek Policji Państwowej w Mizoczu

Ф. 148, 81 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління та Здолбунівського 
повітового управління державної поліції з особового складу; про нагляд 
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь ін-
ших держав; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про кон-
фіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; за особами, які нелегально перейшли 
радянсько-польський кордон. Листування з Здолбунівським повітовим 
управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю товариств та 
організацій. Рапорти про суспільно-політичне становище на території 
постерунка. Інформації Здолбунівського повітового управління дер-
жавної поліції про релігійні секти; про діяльність українських націо-
налістичних організацій, УНДО, УНПО, Української студентської ради, 
Пласту. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. Списки по-
ліцейських Здолбунівського повіту. Журнал реєстрації вхідної та вихід-
ної кореспонденції. Книги записів вхідних телефонограм. Плани району 
постерунка у Мізочі.

Постерунок державної поліції у с. Милятин
Posterunek Policji Państwowej w Milatynie

Ф. 149, 107 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю ко-
муністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, 
запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про 
нагляд за особами запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; за особами, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон; про конфіскацію друкованих видань; про методи бороть-
би з діяльністю збройних груп. Листування з Волинським воєводським 
управлінням та Здолбунівським повітовим управлінням державної по-
ліції з особового складу; про нагляд за діяльністю товариств та органі-
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зацій. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. Списки по-
ліцейських Здолбунівського повіту; осіб, які працювали в радянських 
органах у 1920 році.

Постерунок державної поліції у с. Михалківці
Posterunek Policji Państwowej w Michałkowcach

Ф. 292, 19 од. зб., 1925–1926 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю ко-
муністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за сіоністами; 
баптистами; звільненими з тюрми; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про нагляд за діяльністю збройних груп; про нагляд за особа-
ми, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав. 
Листування з Волинським воєводським управління та Здолбунівським 
повітовим управлінням державної поліції з особового складу; про на-
гляд за діяльністю товариств та організацій. Характеристики на жителів 
Здолбунівського повіту. Рапорти про суспільно-політичне становище на 
території постерунка.

Постерунок державної поліції у с. Могиляни
Posterunek Policji Państwowej w Mohylany

Ф. 150, 66 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова. 

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про введення нового стилю у 
православному календарі; про проведення заходів перед виборами до 
Сейму і Сенату; про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналіс-
тичних організацій; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за 
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших 
держав; про охорону залізничних колій та мостів; про нагляд за особа-
ми, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства; за особами, які неле-
гально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд за роботою 
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Червоного Хреста; про нагляд за підготовкою до святкування дня 1-го 
травня. Списки поліцейських Здолбунівського повіту; осіб, які підля-
гають виселенню з території Польщі; виселених з території польської 
держави. Бюлетені Волинського воєводського управління державної 
поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Листування з 
Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським повітовим 
управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю товариств та 
організацій; з особового складу.

Постерунок державної поліції у с. Могиляни-Блок
Posterunek Policji Państwowej w Mohylany-Blok 

Ф. 74, 33 од. зб., 1922–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського та Здолбунівського повітового 
управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; про нагляд за діяльністю УСРП; про 
нагляд за особами, запідозреними у ввозі та вивозі валюти за кордон. 
Інструкції про правила проведення дактилоскопії затриманих осіб; з пи-
тань контролю руху потягів з Радянської України. 

Постерунок державної поліції у с. Могиляни-Міст
Posterunek Policji Państwowej w Mogilany-Most

Ф. 75, 9 од. зб., 1926–1927 рр. Опис. Пол. мова.

Списки заборонених друкованих видань; розшукуваних осіб, які пе-
реховуються від слідства.

Постерунок державної поліції у с. Мощаниця
Posterunek Policji Państwowej w Moszczanicę 

Ф. 138, 109 од. зб., 1921–1937 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, які 
нелегально перейшли радянсько-польський кордон. Накази коменданта 
Волинського воєводського управління державної поліції. Листування 
з Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським повітовим 
управлінням державної поліції з собового складу; про нагляд за особа-
ми, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; 
про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на ко-
ристь інших держав; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за 
діяльністю збройних груп; про нагляд за іноземцями, які проживають на 
території Польщі. Журнали записів результатів обшуку заарештованих; 
реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Списки поліцейських 
Здолбунівського повіту; осіб, які займаються контрабандою; репатрі-
антів, які повернулися до Польщі; осіб, які ухиляються від військової 
повинності. Рапорти про суспільно-політичне становище на території 
постерунка. Матеріали обліку церковних опікунів; іноземних підданих, 
які затрималися на території повіту.

Постерунок державної поліції у с. Нова Мощаниця
Posterunek Policji Państwowej w Nowej Moszczanicę 

Ф. 140, 86 од. зб., 1922–1932 рр. Опис. Пол. мова. 

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про діяльність УНДО, УСРП, 
Сельробу; про порядок видачі дублікатів військових документів; про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; 
про проведення грошової реформи; з особового складу; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про релігійні секти; про нагляд за особами, запідозреними у 
розвідувальній діяльності на користь інших держав; про розшук осіб, 
які переховуються від слідства; про нагляд за особами, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон. Характеристики на жителів 
Здолбунівського повіту. Списки політично неблагонадійних Мізоцької 
і Будеразької гмін; осіб, які ухиляються від військової повинності; по-



Розділ ІІ. Фонди установ Другої Речі Посполитої

201

ліцейських Здолбунівського повіту; осіб, які займалися агітацією під час 
виборів. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Новомалин
Posterunek Policji Państwowej w Nowomalinie

Ф. 151, 146 од. зб., 1920–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління та Здолбунівського 
повітового управління державної поліції з особового складу; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, 
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; 
про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних органі-
зацій; про розшук осіб, які переховуються від слідства. Листування з 
Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за 
діяльністю товариств та організацій; з релігійних питань. Списки по-
ліцейських Здолбунівського повіту; осіб, які служили у 12-й Червоній 
Армії; осіб, які перебувають у розшуку; які ухиляються від служби в 
армії; які проживають у прикордонній смузі; які втекли до СРСР, які не-
легально прибули з Радянського Союзу. Протоколи нарад поліцейських 
постерунків Здолбунівського повіту. Статистичні дані про національний 
склад населення Волині. Характеристики на жителів Здолбунівського 
повіту. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; інвента-
ря; зброї та боєприпасів.

Постерунок державної поліції у с. Новородчиці
Posterunek Policji Państwowej w Noworodczycach

Ф. 143, 88 од. зб., 1924–1932 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Здолбунівського повітового управління державної поліції 
про правила ведення переписки з судовими органами; про нагляд за ді-
яльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за 
закордонними друкованими виданнями; про вербування таємних агентів 
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у поліцію; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямо-
ваній проти польської держави; про методи боротьби з контрабандою; 
про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на ко-
ристь інших держав; про порушення правил монополії; про нагляд за де-
легатами профспілок, направлених до Москви; за особами, які нелегаль-
но перейшли радянсько-польський кордон; про розшук осіб, які перехову-
ються від слідства; про методи боротьби з діяльністю збройних груп; про 
нагляд за іноземцями, які проживають на території Польщі. Листування з 
Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за 
діяльністю товариств та організацій; про конфіскацію друкованих видань; 
про діяльність релігійних сект; з питань українізації православної церкви 
на Волині. Списки поліцейських Здолбунівського повіту; заборонених ви-
дань. Рапорти про суспільно-політичне становище на території постерун-
ка. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту.

Постерунок державної поліції у с. Оженин
Posterunek Policji Państwowej w Ożeninie

Ф. 141, 118 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри та вказівки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 
фінансів, Волинського воєводського управління і Здолбунівського пові-
тового управління державної поліції про порядок видачі закордонних 
паспортів; про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістич-
них організацій; про нагляд за діяльністю товариств та організацій; про 
посилення контролю за прикордонною смугою; про конфіскацію дру-
кованих видань; про нагляд за діяльністю збройних груп; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства. Накази коменданта Волинського 
воєводського управління поліції. Листування зі Здолбунівським пові-
товим управлінням державної поліції з особового складу; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про нагляд за діяльністю релігійних сект. Рапорти про сус-
пільно-політичне становище на території постерунка. Списки поліцей-
ських Здолбунівського повіту; офіцерів запасу; осіб, які перебувають 
у розшуку; членів Сельробу; осіб, які проводили агітацію за виборчі 
списки № 8 та № 22. Характеристики на жителів Здолбунівського по-
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віту. Інструкції про завдання монодактилоскопії. Статистичні дані про 
національний склад населення Волині. Журнали реєстрації вхідної та 
вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у м. Острог
Posterunek Policji Państwowej w Ostrogu

Ф. 134, 119 од. зб., 1921–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фі-
нансів та Острозького повітового управління державної поліції з питань 
боротьби з антиурядовими виступами; про використання секретних 
донесень у політичних справах; про боротьбу з озброєними групами; 
про охорону прикордонних та залізничних ліній; з питань грошової ре-
форми, зміни календарного стилю. Вказівки Волинського воєводського 
і Острозького повітового управління державної поліції про видачу сві-
доцтв про кваліфікацію осіб, які виїжджають за кордон; з питань реє-
страції приїжджих; про діяльність поліції з охорони від грабежів; про 
встановлення контролю за рухом через кордон; про видачу посвідчень 
особи; про виселення осіб до Радянського Союзу; про ставлення по-
ліцейських до військовослужбовців. Листування з Волинським воє-
водським управлінням державної поліції з особового складу; про ре-
патріантів з Росії; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за 
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших 
держав; про нагляд за особами, які нелегально перейшли кордон; з пи-
тань діяльності релігійних сект; про попередження селянських висту-
пів; з питань боротьби зі збройними групами; про діяльність політич-
них партій; про виселення неблагонадійних осіб з прикордонної смуги. 
Характеристики на жителів повіту. Списки жителів повіту, яких вислали 
з Польщі; осіб, які надали кошти на спорудження пам’ятника “Подяка 
США”; військовослужбовців; іноземних підданих, які проживають на 
території Здолбунівського повіту; поліцейських. Повідомлення про з’їзд 
представників українських кооперативів. Заяви жителів про видачу їм 
характеристик для отримання закордонних паспортів. Журнали реєстра-
ції вхідної та вихідної кореспонденції, чергувань поліцейських.
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Офіцерський постерунок державної поліції у м. Острог
Oficerski Posterunek Policji Państwowej w Ostrogu

 Ф. 133, 90 од. зб., 1925–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Здолбунівського повітового 
управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особа-
ми, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; 
про нагляд за діяльністю збройних груп; про ліквідацію постерунка у 
с. Вельбівне. Листування з Здолбунівським повітовим управлінням дер-
жавної поліції про нагляд за діяльністю УНДО, товариств, політичних 
партій та організацій м. Клевань, с. Мульчиці і с. Житин; про осіб, які 
нелегально перейшли радянсько-польський кордон; з особового складу. 
Дозволи на проведення вечорів та зібрань. Таблиці розпізнавальних зна-
ків поліції. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. Книги 
реєстрації заарештованих; чергувань поліцейських. Журнали реєстрації 
вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Садки
Posterunek Policji Państwowej w Sadkach

 Ф. 145, 52 од. зб., 1921–1929 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Здолбунівського пові-
тового управлінь державної поліції про розшук осіб, які втекли до 
Чехословаччини; про нагляд за діяльністю комуністичних та націона-
лістичних організацій; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд 
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь ін-
ших держав; про розшук осіб, які переховуються від слідства; за особа-
ми, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд 
за діяльністю збройних груп. Листування з Волинським воєводським 
управлінням державної поліції з особового складу. Рапорти про суспіль-
но-політичне становище на території постерунка. Списки поліцейських 
Здолбунівського повіту. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспон-
денції, обліку затриманих.
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Постерунок державної поліції у с. Тайкури
Posterunek Policji Państwowej w Tajkurach

Ф. 144, 161 од. зб., 1921–1932 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри і вказівки Волинського воєводського управління і 
Здолбунівського повітового управління державної поліції про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про конфіс-
кацію друкованих видань; про нагляд за іноземцями, які проживають на 
території Польщі; про нагляд за проведенням зборів; про вивіз воєнних 
товарів; про правила перетину кордону; про конфіскацію зброї у цивіль-
ного населення; про нагляд за сім’ями осіб, які втекли до Радянського 
Союзу; про методи боротьби з діяльністю збройних груп; про нагляд 
за іноземцями, які проживають на території Польщі. Листування з 
Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським повітовим 
управлінням державної поліції з особового складу; з питань організації 
КОП; про охорону залізничних ліній; про нагляд за діяльністю релігій-
них сект; осіб, які ухиляються від служби в армії; про порушення правил 
руху потягів; про нагляд за діяльністю товариств та організацій. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка. Списки 
поліцейських Здолбунівського повіту. Журнал реєстрації вхідної та ви-
хідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Тесів
Posterunek Policji Państwowej w Tesowie

Ф. 142, 153 од. зб., 1921–1934 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського пові-
тового управління державної поліції про розшук осіб, які підлягають висе-
ленню з Польщі; про нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістич-
них організацій; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особа-
ми, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про 
нагляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства; про методи боротьби зі 
страйками; про нагляд за діяльністю збройних груп. Характеристики на жи-
телів Здолбунівського повіту. Списки чиновників гмінної управи і осадників, 
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які отримали зброю для самооборони; поліцейських Здолбунівського повіту. 
Листування з Волинським воєводським управлінням та Здолбунівським по-
вітовим управлінням державної поліції з особового складу; про проведення 
передвиборчих зборів до Сейму та Сенату.

Постерунок державної поліції у с. Хорів
Posterunek Policji Państwowej w Chorowie

Ф. 136, 132 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Здолбунівського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю ко-
муністичних та націоналістичних організацій; про нагляд за діяльністю 
релігійних сект; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про 
нагляд за діяльністю релігійних сект. Листування з Волинським воєвод-
ським управлінням державної поліції з особового складу; про нагляд за 
особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської дер-
жави; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за 
особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших 
держав; про нагляд за діяльністю товариств та організацій. Списки полі-
цейських Здолбунівського повіту; осіб, які нелегально перейшли кордон; 
осіб, які ухиляються від служби в армії; осіб, які втекли до Радянської 
Росії; членів Сельробу. Рапорти про суспільно-політичне становище на 
території постерунка. План території постерунку у с. Хорів. Протоколи 
перевірки роботи постерунка. Статистичні дані про кількість злочинів 
на території дільниці; про національний склад на Волині. Журнал реє-
страції вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Черняхів 
Posterunek Policji Państwowej w Czerniachowie

Ф. 298, 30 од. зб., 1925–1927 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції 
про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на 
користь інших держав; про нагляд за особами, запідозреними в діяль-
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ності, спрямованій проти польської держави; за особами, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон. Листування з Здолбунівським 
повітовим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю това-
риств та організацій. Характеристики на жителів Здолбунівського повіту. 
Протоколи перевірки постерунка. Списки поліцейських Здолбунівського 
повіту; осіб, які перебувають у розшуку. Журнал реєстрації вхідної та 
вихідної таємної кореспонденції. Плани постерунка у с. Черняхів. 

Костопільський повіт

Постерунок державної поліції у м-ку Деражне 
Posterunek Policji Państwowej w Derażnem 

Ф. 304, 12 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Накази Волинського воєводського управління державної поліції з 
питань організації служби поліцейських та з особового складу. Бюлетені 
Волинського воєводського управління державної поліції про розшук 
осіб, які переховуються від слідства. 

Постерунок державної поліції у с. Малинськ 
Posterunek Policji Państwowej w Małyńsku 

Ф. 98, 9 од. зб., 1927–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Накази коменданта Волинського воєводського управління поліції 
за 1929–1930 рр. Листування з Волинським воєводським управлінням 
та Костопільським повітовим управлінням державної поліції з осо-
бового складу; з питань встановлення нічної варти у селах. Інструкції 
Головного управління державної поліції про порядок дострокового 
звільнення ув’язнених. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспон-
денції. Книга обліку чергувань.
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Постерунок державної поліції у с. Моквин 
Posterunek Policji Państwowej w Mokwinie

Ф. 424, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова.

Справа з розслідування спроби переходу польсько-німецького кор-
дону жителями німецької колонії Антонівка. 

Рівненський повіт

Постерунок державної поліції у с. Антопіль 
Posterunek Policji Państwowej w Antopolu

Ф. 117, 204 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри і вказівки Волинського воєводського і Рівненського по-
вітового управління державної поліції про посилення охорони лісів; про 
проведення реєстрації ремісників; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спря-
мованій проти польської держави; про нагляд за діяльністю політичних 
партій, товариств та організацій; про нагляд за особами, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон; про конфіскацію друкованих 
видань; про боротьбу з діяльністю збройних груп; про організацію охо-
рони в селах у нічний час; про економію коштів на відрядження; про 
порядок складання рапортів; про нагляд за діяльністю релігійних сект; 
про надання допомоги в роботі КОПу; про виявлення фальшивих монет; 
про нагляд за особами німецького підданства. Листування з повітовим 
управлінням державної поліції з особового складу; про нагляд за діяль-
ністю комуністичних та націоналістичних організацій. Списки полі-
цейських Рівненського повіту; осіб, які отримали притулок на території 
Польщі і проживають на території постерунка; іноземців, які прожива-
ють на території дільниці, членів УСРП, УСО, Просвітянської хати ВУО 
у с. Бабин; осіб, які перейшли радянсько-польський кордон. Протоколи 
нарад комендантів та поліцейських постерунків; зборів членів “Каси 
взаємодопомоги”. Характеристики на жителів повіту. Рапорти про сус-
пільно-політичне становище на території постерунка. Журнали реєстра-
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ції вхідної та вихідної кореспонденції. Книга реєстрації телефонограм. 
Накази Волинського воєводського і Рівненського повітового управлінь 
державної поліції з особового складу; про посилення охорони кордону.

Постерунок державної поліції у с. Басів-Кут 
Posterunek Policji Państwowej w Basowym-Kącie

Ф. 118, 166 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового управ-
лінь державної поліції з організаційних питань; про нагляд за діяльністю 
комуністичних та націоналістичних організацій; про встановлення на-
гляду за діяльністю сіоністських організацій; про нагляд за особами, за-
підозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про 
охорону залізничних мостів; про нагляд за діяльністю політичних партій, 
товариств та організацій; про посилення охорони кордону; про нагляд за 
діяльністю збройних груп; про конфіскацію друкованих видань; про на-
гляд за діяльністю релігійних сект; про методи боротьби з нелегальним 
перевезенням забороненої літератури. Листування з Рівненським пові-
товим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю політич-
них партій, товариств та організацій. Список інтернованих українців; 
поліцейських постерунка; солтисів Рівненської гміни; осіб, які прибули 
з-за кордону і проживають на території постерунка; членів кооперативів 
та спілок; осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. 
Рапорти про суспільно-політичне становище на території постерунка. 
Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; вхідної секретної 
кореспонденції. Книга реєстрації вхідних телефонограм. План дільниці 
постерунка у с. Басів Кут. Характеристики на жителів повіту; дільниці.

Постерунок державної поліції у с. Богданівка
Posterunek Policji Państwowej w Bogdanówce

Ф. 309, 7 од. зб., 1922–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції 
про встановлення нагляду за друкованими виданнями, забороненими 
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польською цензурою; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства. Протоколи перевірки роботи постерунка, державної поліції у 
с. Богданівка. Листування з Рівненським повітовим управлінням дер-
жавної поліції про встановлення нагляду за особами, які перейшли ра-
дянсько-польський кордон. Списки поліцейських постерунка. Журнали 
реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Бугрин 
Posterunek Policji Państwowej w Bugryniu

Ф. 119, 178 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го і Рівненського повітового управління державної поліції, Рівненського 
повітового староства про облік осіб, які прибули з Радянської Росії; про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; 
про методи боротьби з поширенням інфекційних хвороб; про нагляд за 
особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про на-
гляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; про порядок видачі паспортів; про нагляд за діяльністю 
збройних груп; про виселення осіб, які прибули з Росії; про правила ве-
дення поліційної служби; про підбір кандидатів на посади солтисів та їх 
заступників. Листування з Волинським воєводським і Рівненським по-
вітовим управліннями державної поліції з особового складу; про нагляд 
за діяльністю політичних партій, товариств та організацій; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства; про надання характеристик на по-
слів та сенаторів. Бюлетені Волинського воєводського управління дер-
жавної поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Списки 
поліцейських; розшукуваних осіб; іноземних друкованих видань, забо-
ронених цензурою; осіб, які ухиляються від військової повинності; чле-
нів ВУО. Характеристики на жителів повіту.

Постерунок державної поліції у с. Головниця
Posterunek Policji Państwowej w Holownicę 

Ф. 303, 108 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки Волинського воєводського управління і Рівненського пові-
тового управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністич-
них та націоналістичних організацій; про розшук осіб, які переховують-
ся від слідства; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній 
діяльності на користь інших держав; про конфіскацію друкованих ви-
дань; про нагляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон; про нагляд за особами, які бойкотують польські школи; 
про введення нового стилю у православний календар; про виселення 
осіб з прикордонної смуги; про засоби боротьби з ящуром; про мобіліза-
цію призовників 1906 р. н.; про виселення іноземців, які проживають на 
території Польщі. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонден-
ції; обліку чергувань поліцейських; перевірки роботи постерунка; реє-
страції вхідних телефонограм. Протоколи перевірки роботи постерунка 
в с. Головниця. Листування з Волинським воєводським та Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю това-
риств та організацій, з особового складу. Бюлетені Волинського воєвод-
ського управління державної поліції про розшук осіб, які переховуються 
від слідства. Інструкції для службового користування. Характеристики 
на жителів дільниці. Списки поліцейських постерунка. 

Постерунок державної поліції у с. Городок 
Posterunek Policji Państwowej w Gródku

Ф. 120, 158 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового 
управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; про розшук осіб, які переховуються 
від слідства; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній 
діяльності на користь інших держав; про методи боротьби з діяльніс-
тю збройних груп; про нагляд за діяльністю релігійних сект; про на-
гляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. 
Розпорядження Рівненського повітового управління державної поліції 
про конфіскацію друкованих видань, заборонених польською цензу-
рою. Рапорти про суспільно-політичне становище на території посте-
рунка. Листування з Волинським воєводським управлінням державної 
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поліції з особового складу. Протоколи перевірки роботи постерунка. 
Списки членів Сельробу, УНДО, УСО та УСРП; іноземців, які прожи-
вають на території дільниці. Журнал реєстрації вхідної та вихідної ко-
респонденції; реєстрації протоколів допитів. Книга реєстрації вхідних 
телефонограм; обліку чергувань поліцейських. Записники поліцейських. 
Характеристики на жителів повіту.

Постерунок державної поліції у с. Глинськ
Posterunek Policji Państwowej w Glińsku 

Ф. 121, 176 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового управ-
ління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та націо-
налістичних організацій; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд 
за особами, запідозреними у приналежності до збройних груп; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської дер-
жави; про нагляд за проведенням виборів до Сейму та Сенату. Протоколи 
нарад комендантів постерунків; зібрань делегатів товариства “Поліційний 
будинок здоров’я”; нарад поліцейських постерунків; перевірки робо-
ти постерунків. Листування з Волинським воєводським та Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції з особового складу; про вста-
новлення нагляду за громадянами Чехословаччини, які тимчасово пере-
бувають на території постерунка; про нагляд за особами, запідозреними 
в діяльності, спрямованій проти польської держави; про нагляд за особа-
ми, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд за 
діяльністю політичних партій, товариств та організацій. Характеристики 
на жителів повіту. Рапорти про суспільно-політичне становище на те-
риторії постерунка. Списки осіб, які переховуються від слідчих органів; 
військовозобов’язаних запасу, які проживають на території дільниці; по-
ліцейських Рівненського повіту; іноземців, які проживають на території 
дільниці; сіл та хуторів, які входять до складу постерунків державної по-
ліції Рівненського повіту; членів УНДО, УСО та УСРП; осіб, які неле-
гально перейшли радянсько-польський кордон. Інформаційні бюлетені 
про суспільно-політичне становище на території Польщі. Звіт про діяль-
ність бібліотеки для поліцейських. Програми і плани занять з поліцей-
ськими. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; чергувань 
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поліцейських; обліку занять поліцейських. План території, підвідомчої 
постерунка в с. Глинськ. Довідка про характер діяльності політичних пар-
тій. Інформація Рівненського повітового управління державної поліції про 
діяльність УСРП. Списки працівників карного розшуку.

Постерунок державної поліції у м-ку Гоща
Posterunek Policji Państwowej w Hoszczę

Ф. 123, 187 од. зб., 1920–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового 
управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та 
націоналістичних організацій; про конфіскацію друкованих видань; про 
розшук осіб, які беруть участь у діяльності озброєних груп; про боротьбу 
з діяльністю збройних груп; про виселення окремих осіб з прикордонної 
смуги. Листування з Рівненським повітовим управлінням державної по-
ліції про нагляд за діяльністю політичних партій, товариств та організа-
цій; про нагляд за особами запідозреними у розвідувальній діяльності 
на користь інших держав; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства. Характеристики на жителів повіту. Журнал реєстрації вхідної та 
вихідної кореспонденції. Списки поліцейських постерунка; членів пар-
тії УНДО, УСО, УСРП; іноземців, які проживають на території дільниці; 
осіб, засуджених і запідозрених у політичній діяльності, які проживають 
на території постерунка. Монографія про діяльність релігійних сект на 
території повіту. План району постерунка державної поліції у Гощі.

Постерунок державної поліції у с. Дядьковичі 
Posterunek Policji Państwowej w Dziatkiewiczach 

Ф. 122, 207 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го і Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; з особового 
складу; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за 
діяльністю політичних партій, товариств та організацій; про конфіскацію 
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друкованих видань; про нагляд за діяльністю релігійних сект; про вису-
нення кандидатів на селянську конференцію у Москві; про боротьбу з 
інфекційними хворобами; про нагляд за особами, запідозреними у роз-
відувальній діяльності на користь інших держав; про кордони Польської 
держави; про нагляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-
польський кордон; про нагляд за діяльністю збройних груп; про несення 
служби під час виборчої кампанії; про висунення конфідентів на посади 
солтисів та їх заступників; про підготовку до протихімічної та протипові-
тряної оборони; про боротьбу з жебрацтвом; про проведення святкуван-
ня “Міжнародного дня війни”; про реевакуацію російських емігрантів до 
Радянської Росії. Листування з Волинським воєводським та Рівненським 
повітовим управліннями державної поліції з особового складу; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської дер-
жави. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; чергувань 
поліцейських; перевірки роботи постерунка. Списки колишніх офіцерів 
російської армії, які проживають на території Дядьковицької гміни; осіб, 
які ухиляються від служби у польській армії; іноземців, які проживають 
на території постерунка; поліцейських постерунка; членів УНДО, УСО та 
УСРП. Бюлетені Волинського воєводського управління державної поліції 
про розшук осіб, які переховуються від слідства.

Постерунок державної поліції у с. Жаврів 
Posterunek Policji Państwowej w Żawrowie 

Ф. 311, 11 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки повітового управління державної поліції про нагляд за ді-
яльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства; про розшук осіб, запідозрених у 
розвідувальній діяльності на користь СРСР. Журнали реєстрації вхідної 
та вихідної кореспонденції; чергувань поліцейських; затриманих осіб.

Постерунок державної поліції у с. Житин
Posterunek Policji Państwowej w Żytyniu

Ф. 305, 63 од. зб., 1923–1932 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
і Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про розшук 
осіб, які переховуються від слідства; про підготовку до приїзду чеського 
посла; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій 
проти польської держави; про порушення на залізничних шляхах; про 
нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особа-
ми, які нелегально перейшли радянсько-польський кордон. Рапорти про 
суспільно-політичне становище на території постерунка. Листування з 
Рівненським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за ді-
яльністю товариств та організацій; з особового складу. Списки поліцей-
ських повіту. Заяви жителів про видачу їм характеристик для отримання 
закордонних паспортів. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспон-
денції; чергувань поліцейських; реєстрації затриманих осіб.

Постерунок державної поліції у м-ку Клевань
Posterunek Policji Państwowej w Klewaniu

Ф. 115, 228 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го і Рівненського повітового управління державної поліції про засоби 
боротьби з інфекційними хворобами; про надання допомоги репатрі-
антам; про складання списків поліцейських на отримання матеріальної 
допомоги; про дислокацію судів у Дубенському та Костопільському по-
вітах; про порядок видачі дозволів на користування вогнепальною збро-
єю; про виселення за межі Польщі іноземних підданих; про посилення 
охорони дільниці в зв’язку з виборами до Сейму; про економію паперу; 
про ліквідацію залізничного постерунку; про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій, політичних партій та това-
риств. Листування з Волинським воєводським управлінням державної 
поліції з особового складу; про боротьбу з діяльністю комуністичних та 
націоналістичних організацій; про нагляд за особами, запідозреними в 
діяльності, спрямованій проти польської держави; про видачу характе-
ристик жителям дільниці; про нагляд за діяльністю збройних груп; про 
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конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, запідозреними 
у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про розшук осіб, 
які переховуються від слідства; про затримання осіб, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон. Бюлетені Волинського воєвод-
ського управління державної поліції про розшук осіб, які переховуються 
від слідства. Рапорти про суспільно-політичне становище на території 
постерунка. Протоколи інспекторської перевірки постерунка; зборів 
членів поліцейського спортивного клубу; зборів делегатів “Каси вза-
ємодопомоги працівників державної поліції Волинського воєводства”. 
Списки працівників особового відділу 12-ої Радянської Армії, яких роз-
шукує польська влада; постерунків державної поліції Волинського воє-
водства; осіб, запідозрених у діяльності, спрямованій проти польської 
держави; солтисів Клеванської гміни; осіб, які втекли до СРСР; членів 
громадських та політичних товариств та організацій; осіб, які ухиля-
ються від військової служби; іноземних підданих, які проживають на 
території дільниці; осіб, звільнених з тюрми; священиків, які прожи-
вають на території Клеванської гміни; осіб, які знаходяться під нагля-
дом поліції; військовослужбовців, які дезертирували з польської армії. 
Інструкції Волинського воєводського управління державної поліції про 
збереження державної таємниці; про видачу поліцейським позики з каси 
взаємодопомоги. План території, підвідомчої постерунка державної по-
ліції у Клевані. Книга реєстрації слідчих справ. Журнали реєстрації 
вхідної та вихідної кореспонденції; обліку чергувань поліцейських; ре-
єстрації заарештованих; обліку занять поліцейських. Статут “Каси вза-
ємодопомоги працівників державної поліції Волинського воєводства”. 
Характеристики на жителів дільниці.

Постерунок державної поліції у с. Кобилля 
Posterunek Policji Państwowej w Kobylii

Ф. 125, 177 од. зб., 1922–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Волинським воєводським управлінням державної полі-
ції з особового складу. Вказівки Волинського воєводського і Рівненського 
повітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; організацію охорони сіл у 
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нічний час; про нагляд за діяльністю політичних партій, товариств та ор-
ганізацій; про організацію спортивних змагань; про складання списків де-
зертирів армій іноземних держав; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства; про адміністративно-територіальний поділ Рівненського повіту; 
про виселення осіб, які займаються контрабандою; про засоби боротьби 
з інфекційними хворобами тварин; про святкування дня народження мар-
шала Ю. Пілсудського; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, 
спрямованій проти польської держави; про нагляд за діяльністю збройних 
груп; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності 
на користь інших держав; про організацію допомоги постраждалим від 
паводку; про економію коштів на утримання приміщень постерунку; про 
конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон. Протокол перевірки роботи по-
стерунку. Рапорти про суспільно-політичне становище на території по-
стерунку. Списки поліцейських Рівненського повіту; членів “Сельробу”; 
осіб, які мають родичів за кордоном; іноземців виселених з Польщі; 
членів політичних партій та організацій; осіб, які виїхали у Радянську 
Росію; вчителів, які проживають на території повіту; таємних агентів по-
ліції. Морально-політичні характеристики на православних священиків. 
Інструкції про засоби боротьби з бродяжництвом. Характеристики жите-
лів повіту. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Книги 
реєстрації вхідних та вихідних телефонограм.

Постерунок державної поліції у м. Корець
Posterunek Policji Państwowej w Korcu

Ф. 114, 198 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Рівненського по-
вітового управління державної поліції про нагляд за діяльністю кому-
ністичних та націоналістичних організацій; про надання інформації про 
німецькі організації, що знаходяться на території повіту; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про встановлення нагляду за розповсюдженням української 
літератури; про нагляд за особами, які нелегально перейшли радянсько-
польський кордон; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про 
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конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, запідозрени-
ми у розвідувальній діяльності на користь інших держав. Листування 
з Рівненським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за 
діяльністю товариств та організацій; з адміністративно-організаційних 
питань; про методи боротьби з діяльністю збройних груп; про виселення 
з прикордонної зони осіб, які займаються контрабандою; про нагляд за 
діяльністю Пласту, Просвіти. Рапорти про суспільно-політичне станови-
ще на території постерунка. Списки поліцейських Рівненського повіту; 
осіб виселених до Радянської Росії; членів політичних партій; іноземців, 
виселених з Польщі до СРСР; осіб, які нелегально перейшли радянсько-
польський кордон; іноземних підданих, які проживають на території 
дільниці; членів УСРП, УНДО; товариств та організацій; членів укра-
їнських кооперативів м. Корець. Бюлетені Волинського воєводського 
управління державної поліції про розшук осіб, які переховуються від 
слідства. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у м. Корець-Шосе
Posterunek Policji Państwowej w Korcu-Szosa

Ф. 319, 18 од. зб., 1924–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
управління і Рівненського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про 
методи боротьби і розшук озброєних груп на території постерунка; про 
нагляд за особами та організаціями, запідозреними в діяльності, спря-
мованій проти польської держави; про конфіскацію друкованих видань; 
про боротьбу з агітацією про виїзд до Радянської Росії та Аргентини; про 
розшук організаторів озброєних груп; про розшук осіб, які переховують-
ся від слідства. Накази коменданта Волинського воєводського управлін-
ня з питань організації служби поліцейських. Листування з Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції про нагляд за діяльністю ре-
лігійних сект; про нелегальний перехід радянсько-польського кордону. 
Бюлетені Волинського воєводського управління державної поліції про 
розшук осіб, які переховуються від слідства.
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Постерунок державної поліції на Корецьких хуторах 
Posterunek Policji Państwowej w Chutorach Korzeckich 

Ф. 302, 62 од. зб., 1923–1929 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про 
боротьбу з діяльністю націоналістичних та комуністичних партій та ор-
ганізацій; про засоби боротьби з діяльністю збройних груп; про нагляд 
за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших 
держав; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльністю 
політичних партій, товариств та організацій; про розшук осіб, які пе-
реховуються від слідства; про нагляд за особами, запідозреними в ді-
яльності, спрямованій проти польської держави; про виселення окремих 
осіб, які нелегально прибули в Польщу. Протоколи нарад комендантів 
постерунків. Рапорти про суспільно-політичне становище на території 
постерунка. Листування з Рівненським повітовим управлінням держав-
ної поліції з особового складу; про нагляд за діяльністю УНДО; про 
прийняття заходів для затримання осіб, які нелегально перейшли радян-
сько-польський кордон. Журнали реєстрації вхідної та вихідної корес-
понденції; чергувань поліцейських; реєстрації затриманих осіб. Списки 
поліцейських Рівненського повіту. Характеристики на жителів дільниці. 

Постерунок державної поліції для репатріантів у м. Корець
Posterunek Policji Państwowej dla repatriantów w Korcu

Ф. 306, 30 од. зб., 1921–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
і Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд за 
особами, які прибули з Радянського Союзу; про нагородження осіб, які 
виявили злочинців; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, 
спрямованій проти польської держави; про розшук осіб, запідозрених у 
приналежності до збройних груп. Листування з Рівненським повітовим 
управлінням державної поліції з особового складу; про осіб, які неле-
гально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд за особами, 
запідозреними у розвідувальній діяльності на користь інших держав; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства. Списки поліцейських 
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постерунка; осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський кор-
дон; осіб, які підлягають виселенню до Радянського Союзу без права 
повернення в Польщу; осіб російського підданства. 

Постерунок державної поліції у с. Крилів
Posterunek Policji Państwowej w Kryłowie

Ф. 124, 154 од. зб., 1923–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Накази Головного управління державної поліції. Вказівки Міністерства 
внутрішніх справ, Рівненського повітового староства, Волинського воє-
водського і Рівненського повітового управління державної поліції про на-
гляд за діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про 
заборону діяльності “Просвіти”; про нагляд за особами, які нелегально 
перейшли радянсько-польський кордон; про видачу довідок особам, які 
отримали право проживати у прикордонній смузі; про нагляд за особами, 
запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про 
посилення роботи поліції під час виборів до Сейму та Сенату; про на-
гляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності на користь 
інших держав; про компетенцію військово-польових судів; про нагляд за 
діяльністю політичних партій, товариств та організацій; про витрати на 
утримання тюрми; про нагляд за особами, запідозреними в приналеж-
ності до озброєних банд; про конфіскацію друкованих видань; про зміну 
кордонів Рівненського повіту; про методи боротьби з нелегальною торгів-
лею алкогольними напоями; про відкриття санаторію для поліцейських; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства. Протоколи перевірки 
роботи постерунка; зібрання делегатів “Каси взаємодопомоги”. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка. Листування 
з Волинським воєводським управлінням державної поліції з особового 
складу; про нагляд за особами, які займаються контрабандою. Списки 
поліцейських повіту; закордонних друкованих видань, заборонених поль-
ською цензурою; членів УСРП; іноземних підданих виселених з Польщі. 
Характеристики на жителів повіту. План району постерунка в с. Крилів. 
Фотоальбом розшукуваних осіб. 
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Постерунок державної поліції у с. Мишаківка 
Posterunek Policji Państwowej w Myszakowce

Ф. 295, 14 од. зб., 1923–1926 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського управління і Рівненського повіто-
вого управління державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних 
та націоналістичних організацій; про нагляд за особами, запідозреними у 
розвідувальній діяльності на користь інших держав; за особами, які неле-
гально перейшли радянсько-польський кордон; про нагляд за діяльністю 
збройних груп; про розшук осіб, які переховуються від слідства. Листування 
з Рівненським повітовим управлінням державної поліції про нагляд за ді-
яльністю товариств та організацій. Протоколи про дисциплінарне стягнен-
ня з поліцейських. Інструкції з питань організації поліційної служби.

Постерунок державної поліції у м-ку Межирічі
Posterunek Policji Państwowej w Międzyrzeczu

Ф. 127, 251 од. зб., 1920–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Рівненського повітового управ-
лінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та наці-
оналістичних організацій; про організацію спортивних змагань поліцей-
ських; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за осо-
бами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; 
про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за особами, запідозрени-
ми у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про заборону 
поліцейським відвідувати бари для цивільних; про нагляд за діяльністю 
збройних груп; про нагляд за діяльністю релігійних сект на території діль-
ниці; про охорону плакатів; про нагляд за діяльністю політичних партій, 
товариств та організацій. Рапорти про суспільно-політичне становище на 
території постерунка. Листування з Волинським воєводським управлін-
ням державної поліції з особового складу. Списки іноземних підданих, 
виселених з Польщі; службовців лісництв Рівненського повіту; членів по-
літичних партій, товариств та організацій, які проживають на території 
Межиріцької гміни; осіб, які нелегально перейшли кордон; вчителів та 
держслужбовців; відділів товариств та організацій на території дільниці. 
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Розпорядження про посилення охорони державного кордону. Навчальні 
програми для занять поліцейських. Статут службової бібліотеки поліції. 
План району, підвідомчого постерунка державної поліції у с. Межирічі. 
Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; затриманих осіб. 
Характеристики на жителів Рівненського повіту.

Постерунок державної поліції у с. Нова Гута
Posterunek Policji Państwowej w Nowej Hucie

Ф. 322, 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Списки поліцейських постерунка державної поліції. Протоколи пе-
ревірки роботи постерунку державної поліції.

Постерунок державної поліції у м-ку Олександрія 
Posterunek Policji Państwowej w Aleksandrii

Ф. 116, 176 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводського 
і Рівненського повітового управлінь державної поліції про нагляд за ді-
яльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про охорону 
пам’ятників культури та мистецтва; про реєстрацію осіб, які прибули 
з СРСР; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності спрямова-
ній проти польської держави; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства; про методи боротьби з діяльністю збройних груп; про нагляд 
за діяльністю політичних партій, товариств та організацій; про вербу-
вання в поліцію таємних агентів; про економію коштів поліцейськими 
на міжміські переговори; про нагородження поліцейських медалями; 
про конфіскацію друкованих видань; про посилення охорони кордону; 
про охорону державної таємниці; про виявлення фальшивих грошей. 
Листування з Рівненським повітовим управлінням державної поліції з 
особового складу; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про 
осіб, запідозрених у розвідувальній діяльності на користь інших держав; 
про нагляд за особами, які прибули з-за кордону; про нагляд за діяль-
ністю політичних партій та релігійних сект. Рапорти про суспільно-по-
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літичне становище на території постерунка. Протоколи інспекторської 
перевірки постерунка в м-ку Олександрія; передача і приймання посте-
рунка; загальних зборів поліцейського спортивного клубу. Книга обліку 
чергувань поліцейських. Списки поліцейських постерунка; закордонних 
друкованих періодичних видань, заборонених польською владою; контр-
революціонерів, які втекли з СРСР і проживають на території дільниці; 
старших поліцейських постерунка; осіб, які належать до УВО, УСРП; 
іноземних підданих, які проживають на території дільниці постерунка; 
іменний список членів “Союзу сільської молоді” на території постерун-
ка. Інформаційний бюлетень про суспільно-політичне становище на те-
риторії Польщі. Статут єврейської “Сіоністської організації”. Журнали 
реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; вхідної таємної кореспон-
денції. Характеристики на жителів Олександрійської гміни.

Постерунок державної поліції у с. Піддубці
Posterunek Policji Państwowej w Poddubcę

 Ф. 308, 2 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції. Книга обліку чергувань 
поліцейських.

Постерунок державної поліції у с. Пустомити 
Posterunek Policji Państwowej w Pustomytach

Ф. 128, 98 од. зб., 1925–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового староства, Волинського воєвод-
ського і Рівненського повітового управлінь державної поліції про роз-
шук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за особами, за-
підозреними в діяльності, спрямованій проти польської держави; про 
охорону лісів; про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній 
діяльності на користь інших держав; про конфіскацію друкованих ви-
дань; про нагляд за особами, які займаються контрабандою; про облік 
офіцерів запасу; про нагляд за іноземцями, які проживають на території 
повіту; про збір коштів для надання допомоги сиротам; про нагляд за 
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діяльністю релігійних сект, що діють на території повіту. Листування 
з Волинським воєводським управлінням державної поліції з особово-
го складу. Протоколи нарад комендантів, поліцейських постерунків 
Рівненського повіту. Списки розшукуваних осіб; військових запасу; осіб, 
які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; друкованих ви-
дань, що підлягають конфіскації; осіб, які бажають виїхати до Радянської 
Росії; поліцейських повіту. Рапорти про суспільно-політичне становище 
на території постерунка. Журнали реєстрації вхідної та вихідної корес-
понденції. План району постерунка в с. Пустомити. Характеристики на 
жителів повіту. 

Постерунок державної поліції у с. Самостріли 
Posterunek Policji Państwowej w Samostrzałach

Ф. 130, 155 од. зб., 1922–1937 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового староства і Рівненського повітово-
го управління державної поліції про надання відомостей про чисельність 
населення у прикордонній смузі; про нагляд за діяльністю товариства 

“Пласт”; про виселення осіб, які нелегально прибули з-за кордону; про на-
гляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про затримання осіб, які нелегально перейшли кордон; про нагляд 
за діяльністю збройних груп; про порядок стягнення податків. Листування 
з Волинським воєводським управлінням державної поліції з особового 
складу; про ліквідацію товариства “Просвіта”; про нагляд за діяльністю 
українських кооперативів. Рапорти про суспільно-політичне становище на 
території постерунка. Бюлетені Волинського воєводського управління дер-
жавної поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Списки по-
ліцейських повіту; іноземної літератури, забороненої польською цензурою; 
затриманих осіб; іноземних підданих, виселених з Польщі; чехів, які про-
живають на території дільниці; членів УСРП та УНДО; іноземних підданих, 
які мешкають на території дільниці. Характеристики на жителів повіту; на 
членів УСРП, Сельробу. Інформація про діяльність українських кооперати-
вів у с. Самостріли. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 
Книга обліку чергувань поліцейських.
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Постерунок державної поліції у с. Сапожин 
Posterunek Policji Państwowej w Sapożynie

Ф. 353, 11 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового староства і Рівненського повіто-
вого управління державної поліції про нагляд за особами, запідозреними 
у діяльності комуністичних та націоналістичних організацій; про нагляд 
за особами, запідозреними у діяльності, спрямованій проти польської 
держави; у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про на-
гляд за діяльністю товариств та організацій; про розшук осіб, які перехо-
вуються від слідства. Листування з Рівненським повітовим управлінням 
державної поліції з особового складу. Списки поліцейських Рівненського 
повіту. Характеристики на жителів Рівненського повіту.

Постерунок державної поліції у с. Сівки
Posterunek Policji Państwowej w Siwkach

Ф. 320, 3 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.

Листування з Волинським воєводським і Рівненським повітовим 
управлінням державної поліції з особового складу. Рапорти поліцей-
ських про затримання осіб, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон. Списки поліцейських постерунка. Журнал реєстрації 
вхідної кореспонденції.

Постерунок державної поліції у с. Сторожів
Posterunek Policji Państwowej w Storożowie

Ф. 312, 7 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Протоколи перевірки роботи постерунка. Списки поліцейських по-
стерунка. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції; заарештованих.

Постерунок державної поліції у м-ку Тучин
Posterunek Policji Państwowej w Tuczynie

Ф. 131, 177 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Циркуляри і вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського 
воєводського і Рівненського повітового управлінняь державної поліції про 
нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про повернення репатріантів; про нагляд за особами, запідозрени-
ми у розвідувальній діяльності на користь інших держав; про конфіскацію 
друкованих видань; про нагляд за особами, які нелегально перейшли ра-
дянсько-польський кордон; про оподаткування селян; про методи боротьби 
з діяльністю збройних груп; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства; про нагляд за діяльністю політичних партій, товариств та організацій; 
про видачу довідок емігрантам, які прибули з СРСР; про нерозголошення 
державної таємниці. Листування з Волинським воєводським управлінням 
державної поліції з особового складу. Рапорти про суспільно-політичне 
становище на території постерунка. Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції. Заяви жителів про видачу їм характеристик для отримання 
закордонних паспортів. Характеристики на жителів повіту. Списки сол-
тисів і їх заступників у населених пунктах, що знаходяться на території 
постерунку у м-ку Тучин; поліцейських Волинського воєводства; осіб, які 
втекли до Радянської Росії; членів політичних партій; осіб, запідозрених 
у діяльності, спрямованій проти польської держави; членів УНДО, УСО. 

Постерунок державної поліції у с. Харалуг
Posterunek Policji Państwowej w Charaługu

Ф. 132, 107 од. зб., 1924–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-

го управління і Рівненського повітового управління державної поліції 
про нагородження Хрестом заслуги за вислугу років рядових і офіцерів 
польської армії; про порядок видачі паспортів іноземцям; про виселення 
з прикордонної смуги осіб, які займаються контрабандою; про нагляд за 
діяльністю комуністичних та націоналістичних організацій; про порядок 
проведення мітингів і зібрань; про нагляд за діяльністю української органі-
зації Пласт. Листування з Рівненським повітовим управлінням державної 
поліції про нагляд за діяльністю товариств та організацій; з особового 
складу; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд 
за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти польської 
держави; про конфіскацію друкованих видань; про нагляд за діяльністю 
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збройних груп. Рапорти про суспільно-політичне становище на терито-
рії постерунка. Списки заарештованих осіб; членів Сельробу; повітових 
управлінь державної поліції Волинського воєводства; осіб, які прибули з-за 
кордону і проживають у Рівненському повіті; поліцейських; членів УСРП, 
УСО, УНДО; членів політичних партій; керівників політичних організа-
цій. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. План району 
постерунка у с. Харалуг. Характеристики на жителів Рівненського повіту.

Сарненський повіт

Постерунок державної поліції у м. Сарни
Posterunek Policji Państwowej w Sarnach

Ф. 401, 2 од. зб., 1934 р. Опис. Пол. мова.

Донесення коменданта Сарненського повітового управління держав-
ної поліції на коменданта постерунку, який під час служби знаходився у 
стані алкогольного сп’яніння.

Постерунок державної поліції у м-ку Висоцьк
Posterunek Policji Państwowej w Wysocku

Ф. 506, 5 од. зб., 1921–1935 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Сарненського повітового управління державної поліції про 
введення в дію інструкції про порядок ведення слідства; забезпечення по-
стерунка інвентарем, фуражем. Розпорядження Сарненського повітового 
управління державної поліції про проведення допитів; про виселення з 
Польщі радянських громадян; про порядок отримання зарплати поліцей-
ськими; про правила подання звітів про діяльність постерунка. Донесення 
органів поліції про надзвичайні події на території Сарненського повіту 
і протоколи їх розслідувань. Листування з Волинським воєводським 
управлінням державної поліції з особового складу. Журнал обліку несення 
патрульної служби поліцейськими Сарненського повіту.
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Постерунок державної поліції у с. Залав’я
Posterunek Policji Państwowej w Załawiu

Ф. 350, 2 од. зб., 1924–1926 рр. Опис. Пол. мова.

Накази Сарненського повітового управління державної поліції з ад-
міністративно-організаційних питань. 

Постерунок державної поліції у с. Клесів
Posterunek Policji Państwowej w Klesowie

Ф. 111, 17 од. зб., 1924–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Накази коменданта воєводського управління державної поліції. 
Інструкції про осіб, які перебувають у розшуку.

Постерунок державної поліції у с. Остки
Posterunek Policji Państwowej w Ostkach

Ф. 330, 12 од. зб., 1928–1939 рр. Пол. мова.

Накази коменданта Сарненського повітового управління державної 
поліції з особового складу; з організаційних питань. Історична довідка 
про діяльність КПП. Протоколи зібрань профспілки працівників лісової 
промисловості. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції; обліку чергу-
вань поліцейських.

Постерунок державної поліції у м. Рокитне
Posterunek Policji Państwowej w Rokitnie

Ф. 99, 71 од. зб., 1926–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Волинського воєводського і Сарненського повітового 
управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та 
націоналістичних організацій; про нагляд за діяльністю збройних груп. 
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Накази коменданта Сарненського повітового управління з особового скла-
ду. Рапорти про суспільно-політичне становище на території постерунка; 
про розшук осіб, які переховуються від слідства. Списки працівників 
лісових маєтків. Наглядові справи за діяльністю товариств та організацій. 
Опис території, яка входить до складу дільниці.

Постерунок державної поліції у м-ку Степань
Posterunek Policji Państwowej w Stepaniu

Ф. 326, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.

Заяви жителів про видачу їм морально-політичних характеристик 
для отримання закордонних паспортів.

Постерунок державної поліції у с. Сновидовичі 
Posterunek Policji Państwowej w Snowidowiczach

Ф. 507, 1 од. зб., 1927 р. Опис. Пол. мова.

Накази Сарненського повітового управління державної поліції з 
особового складу.

Залізничні постерунки державної поліції
Як спеціальні постерунки державної поліції діяли на підставі Закону “Про 
державну поліцію” 1919 р. та розпорядження Головного управління державної 
поліції про створення спеціальних постерунків поліції. Здійснювали забезпечення 
правопорядку на залізничних станціях.

Постерунок державної поліції на залізничній станції у м. Рівне
Posterunek Policji Państwowej na Stacji kolejowej w Równem 

Ф. 129, 169 од. зб., 1921–1939 рр. Опис. Пол. мова. 
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Накази Волинського воєводського управління державної поліції. 
Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції про нагляд 
за діяльністю комуністичних організацій; політичних та громадських орга-
нізацій, релігійних сект; за особами, які нелегально перетнули кордон; які 
підозрюються в шпигунстві проти Польщі, в українській націоналістичній 
діяльності. Вказівки експозитури слідчого відділу в Рівне про розшук 
осіб, які переховуються від слідчих органів. Листування з Рівненським 
повітовим управлінням державної поліції про конфіскацію друкованих 
видань, заборонених польською цензурою. Списки постерунків державної 
поліції Волинського воєводства. Рапорти про суспільно-політичне стано-
вище на території постерунку. Протоколи зборів поліцейських державної 
поліції Рівненського повіту (1933–1934); протоколи перевірок постерунка. 
Книги обліку чергувань поліцейських. Щоденні інформаційні повідо-
млення про розшук осіб. Журнал реєстрації злочинів; затриманих осіб. 
Списки поліцейських; населення м. Рівне; українців, які дезертирували 
з польської армії; працівників залізничної станції Рівне. Характеристики 
на мешканців м. Рівне.

Залізничний постерунок державної поліції у м. Здолбунів
Posterunek Kolejowy Policji Państwowej w Zdołbunowie 

Ф. 152, 438 од. зб., 1922–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок заміни вій-
ськових квитків; про нагляд за діяльністю Сельробу та інших організацій. 
Вказівки Здолбунівського повітового управління державної поліції про 
розшук комуністів і нагляд за діяльністю комуністичних та націоналіс-
тичних організацій; про розшук осіб, які переховуються від слідства; про 
нагляд за особами, які прибули з-за кордону; про конфіскацію друкова-
них видань; про нагляд за діяльністю страйкових комітетів. Листування 
з Здолбунівським повітовим управлінням державної поліції з особового 
складу, про нагляд за особами, запідозреними у розвідувальній діяльності 
на користь інших держав; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства; про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій 
проти польської держави; з релігійних питань; про нагляд за особами, 
які нелегально перейшли радянсько-польський кордон; про розшук осіб, 
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які займаються підробкою грошей; про нагляд за діяльністю політичних 
партій, товариств та організацій; про збір характеристик на кандидатів по 
виборам до Сейму та Сенату; з адміністративно-організаційних питань; 
про діяльність збройних груп. Відомості про сплату членських внесків 
особами, які є членами поліцейського спортивного клубу і батьківського 
комітету. Інструкції про залізничну службу; про гасіння пожеж. Накази з 
особового складу. Протоколи перевірки роботи залізничного постерунка; 
показів свідка у справі “Української повстанської організації на Волині”. 
Посвідчення особи на право переходу польсько-радянського кордону. 
Списки осіб виселених за межі Польщі; іноземців, які прибули з-за кордо-
ну; поліцейських постерунка; іноземців, які виїжджають з Польщі; робіт-
ників і службовців залізничної станції Здолбунів; іноземних друкованих 
видань, заборонених польською цензурою; радянських залізничників, які 
вимагають візи на в’їзд у Польщу; чергувань поліцейських; членів ОУН; 
членів організації “Родина поліційна”. Структурна побудова поліційної 
дільниці. Бюлетені Волинського воєводського управління державної 
поліції про розшук осіб, які переховуються від слідства. Записники по-
ліцейських. Журнал обліку чергувань поліцейських; реєстрації вхідної 
та вихідної кореспонденції. Характеристики на жителів повіту. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка; про надання 
відпусток; про надання матеріальної допомоги.

Залізничний постерунок державної поліції у м-ку Клевань
Posterunek Kolejowy Policji Państwowej w Klewaniu 

Ф. 299, 76 од. зб., 1922–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Рівненського повітового управління державної поліції та 
Рівненського повітового староства про нагляд за особами, які підозрю-
ються в комуністичній діяльності, політичними партіями; про облік іно-
земців; про конфіскацію літератури, забороненої польською цензурою; 
про організацію збирання коштів на допомогу голодуючим. Список 
конфіскованих закордонних друкованих видань. Алфавітні покажчики до 
книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; до журналу реєстрації 
осіб, які розшукуються.
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Постерунок державної поліції на залізничному вокзалі м. Дубно
Posterunek Policji Państwowej na Dworcu Dubno 

Ф. 334, 19 од. зб., 1927–1936 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Дубенського повітового управління державної поліції про 
нагляд за діяльністю комуністичних організацій, спілок та товариств; про 
конфіскацію літератури, забороненої польською цензурою. Листування 
з повітовим управлінням державної поліції про діяльність комуністич-
них організацій.

Прикордонні постерунки державної поліції
Після встановлення польської влади на території Волині першими підрозділами, 
які були створені для організації охорони кордону, були митні батальйони. З липня 
1921 р. на підставі рішень вищого керівництва Польщі функції охорони кордону на 
території Волинського воєводства належали органам державної поліції. З 1922 р. 
ці функції були предані війську. Так була сформована прикордонна охорона . З 
червня 1923 р. по листопад 1924 р. державній поліції 13 округу знову були передані 
повноваження з охорони польсько-радянського кордону на території Волинського 
воєводства. У серпні 1924 р. Міністерством військових справ було прийнято 
рішення про створення спеціальної військової формації, здатної навести порядок 
на кордоні. 12 вересня 1924 р. було створено Корпус охорони прикордоння (КОП), 
який разом із місцевою адміністрацією і регулярними військами мав забезпечити 
спокій на східному кордоні.
В липні 1921 р. на підставі рішень вищого керівництва Польщі органам державної 
поліції були передані функції охорони кордону на території Волинського 
воєводства. В зв’язку з цим вздовж лінії кордону були створені прикордонні 
постерунки, кордон на території повіту було поділено на три відтінки: Рівненський, 
Острозький, Кременецький. Діяли на підставі Закону від 24 липня 1919 р. “Про 
державну поліцію”, інструкції Волинського воєводи для прикордонних постерунків 
державної поліції, розробленої згідно з рішенням Ради Міністрів Польщі від 20-
21 липня 1921 р. про створення прикордонної охорони. Депешею Міністерства 
внутрішніх справ від 19 серпня 1921 р. волинський воєвода для охорони східного 
кордону Польщі зобов’язувався направити до прикордонної території 3000 осіб 
пішої та 500 осіб кінної поліції.
До обов’язків постерунків прикордонної поліції входило запобігання нелегального 
переходу державного кордону як з боку Польщі, так і з боку Радянської України 
та нагляд за тим, щоб легальний перехід через кордон відбувався тільки 
через визначені Міністерством зовнішніх справ контрольно-пропускні пункти. 
Прикордонні постерунки мали право лише затримувати порушників, а для 
дізнання перепроваджували усіх затриманих до найближчого пропускного пункту. 
Очолювались комендантами. Підпорядковувались повітовому старості, окружному 
управлінню державної поліції, безпосередньо – начальнику відповідних районів. 
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Виконували службу на тих самих засадах, що і державна поліція. Ліквідовані в 
1922 р., коли охорона кордону була передана військовим владам.
В червні 1923 р. державній поліції 13 округу знову були передані повноваження 
з охорони польсько – радянського кордону на території Волинського воєводства. 
23 червня підрозділи державної поліції прийняли від війська справи забезпечення 
порядку на всьому відрізку кордону, який проходив територією воєводства. Цей 
відрізок становив 293 км. і був поділений на три підвідтинки – Рівненський – 91 км., 
Острозький – 111 км, Кременецький – 91 км. Для охорони кордону Рівненського 
підвідтинку Окружне управління утворило п’ять прикордонних рот: управління 1-ої 
роти знаходилося в Новій Гуті, 2-ої – в Усці, 3-ої – в Сторожеві, 4-ої – в Корці, 5-ої – 
в Богдановці. Острозький під відтінок був поділений на шість рот: управління 6-ої 
роти знаходилося в Пашуках, 7-ої – в Майкові, 8-ої – в Мощаниці, 9-ої – в Острозі, 
10-ої в Болотківцях, 11-ої – в Вілії. Проіснувала прикордонна поліція рік і три місяці. 
З 1 листопада 1924 р. у зв’язку з частими нападами на прикордонні території з 
боку радянської сторони, державна поліція була відкликана з прикордонної смуги і 
охорона кордону була передана військовому Корпусу охорони прикордоння (КОП).

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Борщівка 
Острозького повіту
Posterunek Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Borszczówce 

Ф. 407, 1 од. зб., 1922 р. Опис. Пол. мова.

Розпорядження Острозького повітового управління державної по-
ліції про створення атестаційної комісії.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Вілія 
Острозького повіту
Komenda Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Wilji

Ф. 516, 2 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.

Накази інспекції прикордонної дільниці з особового складу.

Прикордонний постерунок державної поліції для репатріантів 
у с. Могиляни Здолбунівського повіту
Posterunek Kompanji Granicznej Policji Państwowej dla 
repatrjantów w Mogilanach 

Ф. 508, 27 од. зб., 1923–1928 рр. Опис. Пол. мова.
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Вказівки Волинського воєводського і Здолбунівського повітового 
управлінь державної поліції про нагляд за діяльністю комуністичних та 
націоналістичних організацій; про правила ввозу і вивозу товарів за кор-
дон; про нагляд за діяльністю збройних груп. Листування Волинського 
воєводського управлінь державної поліції з особового склад; про нагляд 
за діяльністю політичних партій, товариств та організацій. Рапорти про 
суспільно-політичне становище на території постерунка.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бельмаж 
Острозького повіту
Posterunek Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Belmażu

Ф. 146, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Листування з 13-им Волинським прикордонним округом державної 
поліції з особового складу.

Прикордонний постерунок державної поліції на хуторі Дубки 
Острозького повіту
Posterunek Kompanji Granicznej Policji Państwowej w fw. Dubek

Ф. 73, 4 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Вказівки Острозького повітового управління державної полі-
ції з особового складу. Вказівки Експозитури слідчого управління по 
Рівненському і Острозькому повітах про розшук осіб, які нараховується 
від слідства.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Кураж 
Острозького повіту
Posterunek Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Kurazie

Ф. 559, 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Накази воєводського коменданта поліції за 1923-1924 роки.
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Прикордонний постерунок державної поліції у м. Острог 
Острозького повіту
Komenda Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Ostrogu

Ф. 520, 4 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова. 

Листування з Волинським воєводським управлінням державної по-
ліції і Острозького повітового староства про виселення з Польщі осіб, 
які прибули з СРСР; про осіб, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Стойло 
Острозького повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Stojle

Ф. 110, 8 од. зб., 1920–1923 рр. Опис. Пол. мова.

Канцелярські інструкції. Монографії українських партій ОУН і УВО. 
Циркуляри і вказівки Волинського воєводського та Острозького повіто-
вого управлінь державної поліції про розшук осіб, які переховуються 
від слідства. Листування з постерунками з особового складу. Журнал 
реєстрації вхідної та секретної кореспонденції.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бабин 
Рівненського повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Babinie

Ф. 522, 2 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Листування з повітовим управлінням державної поліції, з 5-ою при-
кордонною ротою державної поліції з особового складу.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бриків 
Рівненського повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Brykowie

Ф. 519, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.
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Листування з 5-ою прикордонною ротою державної поліції з осо-
бового складу.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Кралі 
Рівненського повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Kralach

Ф. 521, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.

Листування з 5-ою прикордонною ротою державної поліції з осо-
бового складу.

Прикордонний постерунок державної поліції у м. Корець 
Рівненського повіту
Komenda Kompanji Granicznej Policji Państwowej w Korcu 

Ф. 323, 16 од. зб., 1921–1923 рр. Опис. Пол. мова.

 Циркуляр Міністерства фінансів, Волинського воєводського та 
Рівненського повітового управління державної поліції з адміністратив-
но-організаційних питань; про умови і терміни перебування іноземців 
на території Польщі; про подання списків в’язнів. Списки поліцейських 
постерунка. Листування з Рівненським повітовим управлінням держав-
ної поліції з особового складу. Журнал реєстрації вхідної та вихідної 
кореспонденції. Книга реєстрації вхідних телефонограм. Інструкція по-
ліцейським про розшук осіб, які нелегально перейшли радянсько-поль-
ський кордон.

Прикордонний постерунок державної поліції у с. Пархими 
Рівненського повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Parchimach

Ф. 624, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Листування з управлінням державної поліції 4-го корпусу в Корці з 
особового складу.
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Прикордонний постерунок державної поліції у с. Хутір-Краля 
Рівненського повіту
Posterunek Kompanji granicznej Policji Państwowej w Chutor-Krali

Ф. 518, 1 од. Зб., 1923 р. Опис. Пол. мова. 

Листування з постерунками та Рівненським повітовим управлінням 
державної поліції з особового складу.

Прикордонні роти державної поліції

1-а прикордонна рота у с. Нова Гута Рівненського повіту
1 Kompanja Graniczna Policji Państwowej w Nowej-Hucie 
powiatu Rowieńskiego 

Ф. 329, 7 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Накази коменданта 1-ої прикордонної роти з особового складу. 
Вказівки і циркуляри Волинського воєводського і Рівненського повіто-
вого управлінняь державної поліції про переміщення постів для охорони 
польсько-радянського кордону у зв’язку з комуністичними впливами на 
поліцейських; про проведення перевірки роботи кордону. Списки полі-
цейських постерунка. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспон-
денції. Протоколи перевірки роботи постерунка.

2-га прикордонна рота у с. Устя Рівненського повіту
2 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Ujściu 

Ф. 325, 31 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Рівненським повітовим управлінням державної полі-
ції з особового складу; про нагляд за особами, які нелегально перейшли 
радянсько-польський кордон. Журнал реєстрації вхідної та вихідної ко-
респонденції. Списки поліцейських, осіб затриманих на кордоні; торго-
вих фірм на території дільниці; контрабандистів. Рапорти про суспіль-
но-політичне становище на території постерунка. Вказівки Міністерства 
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внутрішніх справ, Волинського воєводського та Рівненського повітового 
управління поліції про реорганізацію окремих постерунків. Протоколи 
перевірки роботи постерунка.

3-тя прикордонна рота у с. Сторожів Рівненського повіту
3 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Storożowie

Ф. 313, 21 од. зб., 1923–1928 рр. Опис. Пол. мова. 

Листування з постерунками та Рівненським повітовим управлінням 
державної поліції про осіб, запідозрених у комуністичній діяльності; з 
особового складу; про нагляд за особами, які нелегально перейшли ра-
дянсько-польський кордон; про розшук осіб, які переховуються від слід-
ства. Списки поліцейських роти. Плани обходів поліцейськими терито-
рії. Вказівки Рівненського повітового управління з питань організації 
служби поліцейських; про розшук осіб, які переховуються від слідства; 
про нагляд за особами, запідозреними в діяльності, спрямованій проти 
польської держави.

4-та прикордонна рота у м. Корець 
4 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Korcu 

Ф. 321, 36 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. Мова. 

Вказівки Міністерства внутрішніх справ і повітового управління 
державної поліції з особового складу; про методи боротьби з діяльністю 
комуністичних організацій; про нагляд за особами, запідозреними у роз-
відувальній діяльності на користь інших держав; про посилення охоро-
ни кордону. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Волинським 
воєводським та Рівненським повітовим управліннями державної поліції 
з особового складу; про затримання осіб, які нелегально перейшли ра-
дянсько-польський кордон; про виселення з Польщі нелегалів. Рапорти 
про суспільно-політичне становище на території постерунка. Списки 
поліцейських роти; осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський 
кордон; затриманих осіб; контрабандистів.
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5-та прикордонна рота у с. Богданівка Рівненського повіту
5 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Bogdanówce

Ф. 317, 31 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова.

Листування з повітовим управлінням державної поліції з особово-
го складу роти; про організацію при “Просвіті” скаутської організації 

“Пласт”; про діяльність комуністів на території дільниці. Протоколи 
перевірки роботи постерунків державної поліції; допиту осіб, які не-
легально перетнули радянсько-польський кордон. Списки поліцейських 
5-ої прикордонної роти. Вказівки повітового управління державної полі-
ції про розшук осіб, які переховуються від слідства; про нагляд за учас-
никами саботажу, спрямованого проти польської держави. Рапорти про 
суспільно-політичне становище на території постерунка. План м. Рівне.

6-та прикордонна рота у с. Пашуки Острозького повіту
Komęda 6 Kompanji Granicznej Policji Państwowei w Paszukach 

Ф. 68, 10 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Острозьким повітовим управлінням та постерунками 
державної поліції з особового складу; про розшук і встановлення нагляду 
за особами, які нелегально перейшли радянсько-польський та польсько-
радянський кордон; про вирубку лісу завширшки в 1 кілометр уздовж 
кордону. Списки власників лісу; поліцейських. Вказівки Острозького 
повітового управління державної поліції про розшук осіб, які перехову-
ються від слідства. Плани районів постерунків.

7-ма прикордонна рота у с. Майків Острозького повіту
7 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Majkowie 

Ф. 524, 8 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Острозьким повітовим управлінням державної поліції 
і експозитурою політичної поліції про нагляд за діяльністю комуністич-
них партій. Списки поліцейських постерунка. 
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9-та прикордонна рота у м. Острог
9 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Ostrogu 

Ф. 69, 13 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова. 

Вказівки Волинського воєводського та Острозького повітово-
го управління державної поліції з особового складу; про розшук осіб, 
які переховуються від слідства; про контроль за рухом на кордоні; про 
методи боротьби з контрабандою. Журнал реєстрації вхідної та вихід-
ної кореспонденції; заарештованих осіб; записів протоколів перевірки. 
Рапорти про суспільно-політичне становище на території постерунка. 
Плани постерунка. Списки осіб, які займаються контрабандою.

Прикордонна рота на ділянці кордону № 4 у м. Острог
Kompanja Policji Państwowei na granicy № 4 w Ostrogu

Ф. 66, 16 од. зб., 1923–1924 рр. Пол. мова.

Вказівки Острозького повітового управління державної поліції з 
організації прикордонної служби; про проведення реєстрації жителів 
Волині. Листування з Острозьким повітовим управлінням державної по-
ліції про встановлення нагляду за діяльністю комуністичних організацій.

10-та прикордонна рота у с. Болотківці Острозького повіту
10 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Bo łotkowcach 

Ф. 447, 1 од. зб., 1924 р. Опис. Пол. мова. 

Накази з особового складу.

11-та прикордонна рота у с. Вілія Острозького повіту
11 Kompanja Graniczna Policji Państwowei w Wilji 

Ф. 196, 11 од. зб., 1922–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з Острозьким повітовим управлінням державної поліції 
з особового складу; про нагляд за особами, які нелегально перейшли 
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радянсько-польський кордон; про розшук осіб, які переховуються від 
слідства. Рапорти про суспільно-політичне становище на території по-
стерунка. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

Контрольні пункти 

З метою забезпечення контролю за особовим та торговельним рухом на східних 
кордонах держави Комісаріатом земель Волині і Подільського фронту у грудні 
1919 р. було утворено контрольно-пропускні пункти. Командування лінією 
кордону підпорядковувалося Головному квартирмейстеру. Всього східний кордон 
налічував 6 прикордонних відтинків: Тернопіль, Рівне, Лунінець, Ліда, Свінчани, 
Гродно. Кожен з них ділився на ряд підвідтинків – контрольно-пропускних пунктів. 
Прикордонний відтинок Рівне ділився на підвідтинки: Шумськ, Острог, Могиляни, 
шосе Рівне–Корець, Клецька, Березне, Сарни, Річиця. Штат контрольно-
пропускного пункту складався з командира контрольно-пропускного пункту, 
вахмістра жандармерії, писаря, 10-20 рядових, оглядача, 2 ординарців, органу 
санітарного та ветеринарного контролю, цивільного працівника. 
Здійснювали: перевірку документів та багажу з метою контролю за поширенням 
інфекційних хвороб людей та тварин; інспекцію за експортом та імпортом товарів 
і сировини; попередження контрабанди; охорону від зовнішніх посягань.

Пункт перетину кордону прикордонного постерунку 
державної поліції у м. Острог
Punkt Przejściowy Posterunku Granicznego 
Policji Państwowei w Ostrogu

Ф. 78, 16 од. зб., 1923–1925 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки Міністерства внутрішніх справ, Волинського воєводсько-
го управління державної поліції щодо організації нагляду за особами, 
які нелегально прибули з-за кордону; про розшук осіб, які переховують-
ся від слідства; зразки печаток староств, консульських установ. Ескіз 
контрольно-пропускного пункту державної поліції в Острозі за 1923 р. 
Рішення староства про розміри штрафу за нелегальний перехід кордону. 
Протоколи допитів осіб, які нелегально перейшли радянсько-польський 
кордон. Журнали реєстрації виселених в СРСР осіб.
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Експозитура контрольного пункту державної поліції у м. Острог
Expozytura Stacji Kontrolnej Policji Państwowei w Ostrogu 

Ф.194, 2 од. зб., 1923–1924 рр. Опис. Пол. мова.

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції; обліку надходжень штра-
фів від населення.

Контрольний пункт державної поліції у м. Рівне
Stacja Kontrolna Policji Państwowei w Równem 

Ф. 301, 12 од. зб., 1920–1922 рр. Опис. Пол. мова.

Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції; осіб, які не-
легально перейшли радянсько-польський кордон; реєстрації розшукува-
них осіб. Списки членів посольства Радянської України в Варшаві за 
1921 р. Вказівки Еміграційного управління при Міністерстві праці і гро-
мадської опіки, Волинського воєводського управління державної поліції 
про порядок проведення репатріації громадян.

Контрольний пункт державної поліції у м. Дубровиця 
Сарненського повіту Волинського воєводства
Stacja Kontrolna Policji Państwowei w Dąbrowicy

Ф. 349, 3 од. зб., 1920–1921 рр. Опис. Пол. мова.

Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Алфавітний 
покажчик до журналу реєстрації осіб, які прибули з Росії.

Контрольний пункт державної поліції у м. Сарни
Stacja Kontrolna Policji Państwowei w Sarnach 

Ф. 351, 4 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.

Журнали реєстрації затриманих Сарненським контрольно-пропус-
кним пунктом. Алфавітні покажчики до журналу.
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Окружна школа поліції Волинського округу в м. Острог 
Здолбунівського повітуOkręgowa Szkola Policyjna w Ostrogu

Ф. 558, 6 од. зб., 1923–1926 рр. Опис. Пол. мова.
Створена на підставі Закону “Про державну поліцію” 1919 р., згідно з яким при 
кожному окружному управлінні державної поліції створювалися школи для різних 
поліцейських чинів.
Підпорядковувалася командуванню 13-го Волинського округу в м. Луцьк. 
Займалася перепідготовкою спеціалістів для роботи в поліції. Курс навчання 
тривав у залежності від звання службовця 3-5 місяців.

Накази головного управління державної поліції з кадрових питань. 
Списки постерунків державної поліції та дислокації слідчих відділів за 
1925 р. Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. 

Реміснича бригада державної поліції у м. Острог
Brygada rzemiesnicza Policji Państwowei w Ostrogu

Ф. 185, 1 од. зб., 1924 р. Описи. Пол. мова.
Діяла в 20-ті роки в Острозі. Підпорядковувалася командуванню державної поліції 
13-го Волинського округу, що знаходилася в Луцьку.

Листування з Острозьким повітовим управлінням державної поліції 
з особового складу.

Експозитура польської делегації польсько-білорусько-
російсько-української змішаної комісії з ліквідації 
прикордонних інцидентів у районі Рівне-Чортків
Ekspozytura Delegacji Polskiej do P.B.R.U. Miesza nej Komisji 
Roziemciej Równo-Czortków

Ф. 429, 1 од. зб., 1921–1922 рр. Опис. Пол., рос. мова.
Створена на підставі Ризького мирного договору від 12 жовтня 1920 р. з 
метою контролю за його виконанням, а також для вирішень непорозумінь, що 
виникали на прикордонній території, в т.ч. вирішували питання стосовно майна, 
залишеного на прикордонних територіях, проведення посівів та збору вражаю на 
землях, які відійшли до двох країн, у зв’язку з перенесенням кордону, змінювали 
місця розташування прикордонних постерунків. Розташовувалась у с. Житин 
Рівненського повіту. Підпорядковувалась Міністерству закордонних справ Другої 
Речі Посполитої. 
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Справа про розслідування випадку побиття польськими солдатами 
червоноармійця Короленка Івана.

Рівненська в’язниця, м. Рівне
Więzienie w Równem

Ф. 41, 1153 од. зб., 1919–1940 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Почала діяти в 1919 р. і підпорядковувалась Міністерству юстиції. Тут відбували 
покарання кримінальні злочинці та політичні в’язні. Ліквідована у 1939 р.

Циркуляри, накази, директивні вказівки Міністерства юстиції з ор-
ганізаційних та адміністративних питань (1921–1939).

Рапорти начальника в’язниці Міністерству юстиції (1935–1937).
Книги наказів з особового складу (1923–1937).
Заяви жителів м. Рівне про прийняття на роботу. Особові справи 

працівників в’язниці. Посвідчення службовців.
Протоколи засідань екзаменаційних комісій про прийняття заліків у 

службовців в’язниці (1936–1938).
Листування з Окружним судом, Рівненським староством, гмінни-

ми управами про надання відомостей про ув’язнених (1923–1939); з 
в’язницями Рівненського повіту про транспортування ув’язнених, вико-
ристання їх на примусових роботах (1928–1939). Договори з постачаль-
никами продуктів харчування у в’язницю (1925–1933).

Листи обліку ув’язнених. Списки ув’язнених у в’язницях м. Рівне 
(1922–1939), м. Острог (1934–1936), м. Дубно (1938).

Виписка із послужного списку в’язничного духівника (1938).
Фінансові документи і бюджети в’язниці, відомості про заробітну 

плату, пенсії працівників.
Інвентарні списки майна Рівненської в’язниці.
Книга реєстрації хворих ув’язнених.

Дубенська в’язниця, м. Дубно Волинського воєводства
Więzienie w Dubno

Ф. 483, 3 од. зб., 1924–1925 рр. Опис, каталог. Пол. мова.

Особові справи ув’язнених.
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7. ЕМІГРАЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Відділ еміграційного синдикату в м. Рівне
Oddział Syndykatu emigracyjnego w Równem

Ф. 39, 1066 од. зб., 1921–1939 рр.Опис, каталог. Пол. мова
“Еміграційний синдикат, товариство з обмеженою відповідальністю у Варшаві” 
було засноване у січні 1930 р. Відділ Еміграційного синдикату в Рівному розпочав 
діяльність у травні 1930 р. Здійснював технічну допомогу емігрантам перед 
виїздом – листувався з державними еміграційними установами з питань еміграції, 
виробляв закордонні паспорти, виїзні та в’їзні візи; допомагав вирішувати питання 
продажу майна, отримання кредитів, придбання квитків; опікувався емігрантами 
під час подорожі та за кордон. 

Розпорядження Центрального еміграційного синдикату про поря-
док відправки громадян та умови еміграції за кордон. Вказівки пові-
тового виконавчого комітету про проведення тижня емігранта. Статут 
каси взаємодопомоги працівників еміграційного синдикату. Протоколи 
інвентаризації майна у відділах еміграційного синдикату. Заяви жителів 
Рівненського повіту про оформлення документів для виїзду за кордон (в 
алфавітному порядку). Медичні довідки емігрантів. Листування з окре-
мими особами з питань відправки за кордон.



Державний архів Рівненської області

246

8. ФІНАНСОВІ, ПОДАТКОВІ І КРЕДИТНІ ОРГАНИ. 
УСТАНОВИ СТРАХУВАННЯ

Міські та повітові фінансові управління
Фінансові органи територій, приєднаних до Польщі, створювались і діяли 
відповідно до Закону від 31 липня 1919 р. “Про тимчасовий устрій фінансових 
органів і управлінь” та розпорядження Генерального комісара Східних земель 

“Про організацію і компетенцію фінансових управлінь” від 25 вересня 1919 р. Були 
створені фінансові органи першої і другої інстанцій. До органів другої інстанції 
відносились фінансові палати, до установ першої інстанції – фінансові інспекторати 
та фінансові каси. У м. Рівне з 1921 р. діяв фінансовий інспекторат, що поширював 
свою діяльність на місто та повіт. До функцій фінансових інспекторатів належав 
розрахунок прямих податків та гербових зборів, контроль та примусове стягнення 
податків та зборів, безпосередній нагляд за податками і зборами, нагляд за 
виконанням законів про податки, призначення покарань за їх невиконання. При 
інспекторатах діяли оціночні комісії, які займались розрахунком промислового 
податку. Підпорядковувались Міністерству фінансів, безпосередньо – Волинській 
фінансовій палаті. Згідно з розпорядженням Міністра фінансів від 1 квітня 
1925 р. фінансові інспектори змінюють назву на фінансові управління з податків 
і гербових зборів. У 1925 р. згідно з розпорядженням Міністра фінансів від 25 
червня 1925 р. фінансове управління з податків і гербових зборів у м. Рівне було 
реорганізовано в 1-е міське фінансове управління, створене 2-е міське фінансове 
управління й повітове фінансові управління з податків і гербових зборів. У 1932 р. 
повітове фінансове управління перейменоване у 3-е фінансове управління. 
Зазначені фінансові управління складалися з відділів: загального, податкового, 
розрахунково-касового, державних акциз та монополій, казначейських оплат. 
Управління займалися нарахуванням та стягненням податків з промислових 
і торговельних підприємств, а також із населення. Були підвідомчі фінансовій 
палаті в м. Луцьк. Ліквідовані в 1939 р.

Фінансовий інспектор у м. Рівне 
Inspektor skarbowy w Równem

Ф. 226, 41 од. зб., 1921 – 1930 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри Міністерства фінансів і фінансової палати у м. Луцьк 
про порядок стягнення податку зі спадкового майна. Списки плат-
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ників державного земельного податку сіл Березнівської, Гощанської, 
Деражненської, Дядьковицької, Здолбунівської, Клеванської, Корецької, 
Костопільської. Межиріцької, Рівненської, Степанської, Стидинської 
гмін. Заяви жителів про надання пільг і відстрочок від сплати податків.

Фінансове управління по податках та гербових зборах у м. Рівне
Urząd skarbowy podatków i opłat stemplowych w Równem

Ф. 102, 29 од. зб., 1923 – 1929 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри Міністерства фінансів і фінансової палати у м. Луцьк 
про порядок стягнення промислового податку; податку на прибуток. 
Звіти про діяльність відділу фінансових виплат.

Перше фінансове управління у м.Рівне
I Urząd skarbowy w Równem

Ф. 218, 394 од. зб., 1925 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри Міністерства фінансів і фінансової палати у м.Луцьк про 
порядок стягнення податку зі спадкового майна; контроль над діяльніс-
тю фінансових управлінь; надання рапортів про проведення перевірок 
правильності нарахування і стягнення податків; організацію та діяль-
ність фінансових палат та фінансових управлінь. Вироки Верховного 
адміністративного трибуналу на скарги фірм та ремісничих палат щодо 
неправильного стягнення податків. Заяви жителів про надання пільг і 
відстрочок від сплати податків. Огляд фінансової палати у м.Луцьк про 
діяльність фінансових управлінь Волинського воєводства. Особові спра-
ви працівників фінансового управління. Прейскуранти цін на промис-
лові товари та продукти харчування. Звіти про діяльність фінансового 
управління. Листування з фінансовою палатою у м.Луцьк з особового 
складу; про затвердження орендних договорів. Книги реєстрації влас-
ників нерухомого майна м.Рівне; списки працівників фінансової каси 
м. Рівне, переведених на роботу у фінансове управління. Протоколи 
проведених ревізій.
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Друге фінансове управління у м. Рівне
II Urząd skarbowy w Równem

Ф. 219, 283 од. зб., 1925 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри, розпорядження Міністерства фінансів про порядок стяг-
нення податку на капітал, на прибуток, військового податку; діяльність 
фінансових управлінь Волинського воєводства; організацію канцелярії 
при фінансовому управлінні; порядок складання звітів; ведення книг об-
ліку надходжень податків. Листування з фінансовою палатою в м.Луцьк і 
магістратом м.Рівне про стягнення податку з будівель; ліквідацію нестач, 
виявлених у ході перевірки фінансових управлінь; підтвердження права 
власності на майно; підвищення податку на землю. Протоколи засідань 
Рівненського повітового сеймику; нарад начальників фінансових управ-
лінь. Огляди фінансової палати у м.Луцьк про діяльність фінансових 
управлінь на території Волинського воєводства. Звіти про економіко-гос-
подарський стан округу. Вироки Верховного адміністративного трибуна-
лу на скарги фірм та ремісничих палат щодо неправильного стягнення по-
датків. Заяви жителів м.Рівне про надання їм пільг і відстрочок від сплати 
податків. Книга реєстрації нерухомого майна жителів м.Рівне.

Третє фінансове управління у м. Рівне
III Urząd skarbowy w Równem

Ф.42, 246 од. зб., 1923 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Списки платників державного земельного податку жителів 
Бугринської, Гощанської, Дядьковицької, Клеванської, Корецької, 
Кустинської, Майківської, Межиріцької, Олексинської, Рівненської, 
Тучинської, Шпанівської гмін. Заяви жителів на видачу довідок про 
сплату податків; надання пільг і відстрочок від сплати податків. Звіти 
фінансового управління; торгово-промислової палати м. Люблін. 

Фінансове повітове управління у м. Дубно
Urząd skarbowy w Dubnie

Ф. 619, 1 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова.

Книга платників державного земельного податку Дубенського повіту.
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Фінансове повітове управління у м. Костопіль
Urząd skarbowy w Kostopolu

Ф. 475, 2 од. зб., 1936 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Справа про списання податкової заборгованості з Березнівського та 
Невірківського маєтків, які власники заповіли монастирю сестер уршу-
лянок. Книга нарахувань податків з населення повіту за 1936 рік.

Фінансова каса в м. Рівне 
Kasa skarbowa w Równem

Ф.220, 78 од. зб., 1921–1933 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Рівненська фінансова каса діяла на підставі Закону від 31 липня 1919 р. “Про 
організацію тимчасових фінансових органів і управлінь” та розпорядження 
Генерального комісара Східних земель “Про організацію і компетенцію фінансових 
управлінь” від 25 вересня 1919 р. Входила в систему Міністерства фінансів, 
безпосередньо підпорядковувалась Волинській фінансовій палаті в Луцьку. 
Займалась прийомом та зберіганням грошей та інших цінностей на рахунок 
державного Казначейства, здійснювала виплати на підставі відповідних рішень, 
проводила підрахунки надходжень і видатків державних коштів. Компетенція 
фінансової каси поширювалася на територію Рівненського повіту.

Вказівки Міністерства фінансів та фінансової палати у м. Луцьк про 
порядок оподаткування, виплати конверсійної позики, надання дотацій, 
кредитів держслужбовцям, перерахування коштів на поточні рахунки 
ощадкас, ліквідації недоїмок за боргами, надання пенсій державним 
службовцям, проведення розрахунків при нарахуванні зарплати держ-
службовцям та оподаткування. Циркуляри та вказівки Міністерства фі-
нансів та фінансової палати у м. Луцьк про поліпшення роботи фінансо-
вих управлінь; Управління державних боргів про вилучення з обігу ану-
льованих цінних паперів. Звіти Волинської фінансової палати про прове-
дення інспекторських перевірок. Рішення фінансової палати у м. Луцьк 
про виплату пенсій інвалідам. Протоколи інспекторської перевірки 
роботи фінансової каси у м. Рівне; засідань фінансової каси у м. Рівне. 
Повідомлення державних установ про осіб, які мають право підписувати 
фінансові документи; Міністерства фінансів про надання кредитів для 
фінансових кас. Ремісничі свідоцтва та патенти на право торгівлі, ви-
дані мешканцям м. Рівне. Листування з фінансовою палатою у м. Луцьк 
про надання кредитів державним установам; з Міністерством фінансів 
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про поширення облігацій 3 % позики; з адміністрацією Шпанівського 
цукрового заводу про відрахування прибуткового податку з заробітної 
плати робітників та службовців заводу. Книги, журнали обліку загубле-
них облігацій державної позики; проведених ревізій фінансової каси 
м. Рівне; виданих ремісничих свідоцтв. Списки працівників, службовців 
фінансової каси м. Рівне; Корецького та Бабино-Томахівського цукро-
вих заводів. Списки фінансових кас Польщі; установ, що мають право 
розпоряджатися бюджетними коштами. Відомості на видачу заробітної 
плати робітникам цукрового заводу в с. Шпанів. Особові справи праців-
ників фінансової каси у м. Рівне.

Рівненське відділення державного “Банку Польського”, м. Рівне
Bank Polski. Oddział w Równem

Ф.273, 17од. зб., 1930–1939рр. Описи. Пол. мова.
Відділення “Банку Польського” у м. Рівне створене на підставі розпорядження 
Центральної дирекції “Банку Польського” у 1924 р. Рівненське відділення 
кредитувало промислові підприємства, торговельні, сільськогосподарські 
установи, організації, кооперативи; займалося операціями з цінними паперами, 
скуповувало акції промислових та торговельних підприємств, золото, валюту; 
приймало вклади; здійснювало позичкові операції з селянами та дрібними 
власниками. Відділення поширювало свою діяльність на весь повіт. У 
своїй діяльності було підзвітне Центральній дирекції “Банку Польського”, 
контролювалось Міністерством фінансів Речі Посполитої.

Циркуляри, вказівки Центральної дирекції “Банку Польського”, 
Міністерства фінансів, Польського розрахункового інституту у Варшаві, 
Спілки банків Польщі. Журнал обліку валютних операцій. Кошториси 
на проведення ремонту каси відділення “Банку Польського” у м. Рівне. 
Баланси маєтку “Сатиїв-Земблиця”. Фінансовий звіт Кооперативного 
купецького банку у м. Дубно. Списки фірм, акредитованих “Банком 
Польським”. Відомості на виплату заробітної платні працівникам відді-
лення банку. Заяви про надання роботи у відділенні банку.

Рівненське відділення “Банку господарства крайового”, м. Рівне
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Równem

Ф. 40, 1455 од. зб., 1925–1939 рр. Описи. Пол. мова.



Розділ ІІ. Фонди установ Другої Речі Посполитої

251

Польський “Банк господарства крайового” створений згідно з Законом Речі 
Посполитої від 7 квітня 1922 р. Був державною установою. На підставі 
розпорядження Президента Польщі від 30 травня 1924 р. до Банку були приєднані 
державні кредитні установи. Займався видачею довгострокових кредитів та 
іншими банківськими операціями. Відділ у Рівному був створений у 1925 р. згідно 
з розпорядженням Президента Польщі від 30 травня 1924 р. як державний 
заклад для кредитування органів самоврядування, промислових, будівельних 
підприємств, підприємств шляхів сполучення, господарських організацій, 
комунальних ощадних кас, кредитних, сільськогосподарських та торгівельних 
кооперативів, індивідуальних забудовників та інше. Поширював свою діяльність 
на Рівненський, Здолбунівський, Костопільський, Кременецький, Сарненський 
та частину Дубенського повітів. Банк мав право здійснювати кредитування 
будівництва на території цілого Волинського воєводства. З 31 липня 1935 р. 
Рівненське відділення отримало функції Луцького відділення цього ж банку у 
зв’язку з ліквідацією останнього. Припинив діяльність у 1939 р.

Циркуляри та інструкції “Банку господарства крайового”. Статут 
Земельного синдикату у м. Кременець. Річні звіти та щомісячні баланси 
відділення. Протоколи засідань контрольної ради банку. Листування з 
основної діяльності. Списки осіб, які підписались на державну позику; 
відділів “Банку господарства крайового” на території Польщі; іноземних 
фірм, що підтримують зв’язки з банком. Справи про надання довготермі-
нових позик та поширення облігацій державних позик. Особові рахунки 
боржників банку. Документи про перевірки фінансової діяльності уста-
нов та підприємств. Баланси ощадних кас, Луцького “Кооперативного 
банку”. Протоколи перевірок діяльності Рівненського відділення “Банку 
господарства крайового”. Акти приймання-передавання справ і архів-
них документів Луцького відділення “Банку господарства крайового”. 
Особові справи працівників відділення банку.

Повітові комунальні ощадні каси
Діяли на підставі розпорядження президента Речі Посполитої від 13 квітня 1927 р. 

“Про комунальні ощадні каси”, які створювались для сприяння мешканцям 
міст і сіл у накопиченні коштів та надання їм кредитів на різні господарські цілі. 
Підпорядковувались Союзу комунальних ощадних кас у Варшаві. Каси брали на 
зберігання заощадження від мешканців повітів та надавали їм кредити. Термінове 
повернення внесків громадянам каси гарантували власними коштами, з так 
званого гарантійного фонду. Каси відкривали чекові рахунки; брали векселі на 
інкасо; приймали на зберігання цінні папери. Структура повітових комунальних 
кас була однотипною: наглядова, або спостережна рада, до складу якої входили 
представники громадськості та призначені повітовою радою довірені особи; 
дирекція, або адміністрація, яка складалася із фахівців, обраних радою повітової 
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комунальної ощадної каси; ревізійна комісія, обрана радою повітової комунальної 
ощадної каси.

Повітова комунальна ощадна каса у м. Рівне
Komunalna kasa oszczędności powiatu Rówieńskiego

Ф.81, 1420 од. зб., 1927 – 1939 рр. Описи. Пол. мова.

Циркуляри центрального торговельного кооперативу, Рівненського 
міського земельного банку. Статут ревізійної комісії комунальної ощад-
ної каси. Положення про повітову комунальну ощадну касу Рівненського 
повіту; про права та обов’язки працівників міських комунальних закла-
дів; про пенсійне забезпечення працівників комунальних закладів та їх 
родин. Проект змін та поправок до статуту ревізійної комісії комуналь-
ної каси. Рішення комунальної каси у м. Рівне щодо надання кредитів 
приватним фірмам. Протоколи засідань ревізійної комісії комунальної 
ощадної каси в м. Рівне; загальних зборів; засідань ради Рівненської ко-
мунальної ощадної каси; засідань ревізійної комісії міського цивільного 
комітету “Дари для армії” у м. Рівне. Річні плани, звіти, бюджет, річні 
та щомісячні баланси, оборотні відомості комунальної ощадної каси у 
м. Рівне. Відомості про заборгованість Рівненського магістрату пові-
товій комунальній ощадній касі. Списки боржників каси. Справи про 
примусові стягнення боргів за невиплаченими векселями з мешканців 
Рівненського повіту, міст Рівне та Луцьк. Заяви мешканців Рівненського 
повіту про надання позик і прийняття на роботу. Листування Рівненської 
повітової комунальної ощадної каси з повітовою інспекцією державного 
управління загального страхування у м. Рівне.

Повітова комунальна ощадна каса у м.Костопіль
Komunalna kasa oszczędności powiatu Kostopolskiego

Ф.246, 8 од. зб., 1927 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Листування з промисловими підприємствами, кооперативами, при-
ватними особами щодо надання кредитів; з Волинським воєводським 
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бюро праці про порядок відрахування коштів. Пропозиції фірм про до-
ставку сільськогосподарських машин.

Кооперативні каси стефчика
Згідно зі Статуту каси Стефчика створювалися для піднесення добробуту 
власних членів, підтримки їх культурного розвитку. Каси брали під відсотки 
грошові заощадження від населення; кредитували промислові та торговельні 
підприємства, сільськогосподарські кооперативи; фінансували культурно-освітні 
заходи, що проводили землеробські товариства. Каси Стефчика здійснювали 
операції з цінними паперами; скуповували акції промислових підприємств, 
золото, валюту. Структура територіальних кас Стефчика була типовою: дирекція, 
або адміністрація; наглядова рада; загальні збори членів каси. Входили до 
Центральної каси сільськогосподарських товариств.

Кооперативна каса Стефчика у м. Рівне
Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowidzialnością nieograniczoną 
w Równem 

Ф. 44, 8 од. зб., 1927 – 1939 рр. Опис. Пол. мова.

Звіти окружної спілки сільськогосподарських кооперативів Волині 
за результатами перевірки діяльності каси Стефчика у м. Рівне. Договори 
про надання позик громадянам м. Рівне. Звернення організаційного ко-
мітету спілки сільськогосподарських кооперативів Польщі; профспілки 
бухгалтерів Польщі про вступ до спілки.

Кооперативна каса Стефчика у с. Верба, Дубенського повіту 
Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowidzialnością nieograniczoną 
w Wierbniu

Ф. 267, 8 од. зб., 1929 – 1937 рр. Опис. Пол. мова.

Статут каси Стефчика. Протоколи засідань контрольної ради та ін-
спекторських перевірок каси; загальних зборів членів каси. Звіти за ре-
зультатами роботи каси. Анкети осіб, які вибули з членів каси.
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Кооперативна каса Стефчика у с. Бистричі, 
Костопільського пові ту
Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowidzialnością nieograniczoną 
na osadzie wojskowej Bystrzyce

Ф. 268, 3 од. зб., 1928 – 1933 рр. Опис. Пол. мова.

Протоколи засідань контрольної ради та інспекторських перевірок 
каси. Анкети членів каси. Листування з центральнм відділенням каси 
Стефчика у м. Луцьк та з сільськогосподарським торговим кооперати-
вом „Рільник” про надання кредитів. 

Кооперативна каса Стефчика у м.Здолбунів
Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowidzialnością nieograniczoną 
w Zdołbunowie 

Ф. 269, 3 од. зб., 1937р. Опис. Пол. мова.

Статут каси Стефчика у м. Здолбунів. Звіти за результатами роботи 
каси Стефчика у с. Користь Корецької гміни. Книга обліку членів каси 
Стефчика у м. Здолбунів.

Кооперативна каса Стефчика у с. Малі Жабокрики 
Дубенського повіту 
Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowidzialnością nieograniczoną 
w Żabokrzykach Małych

Ф. 270, 13 од. зб., 1935 – 1936 рр. Описи. Пол. мова.

Вказівки Центральної каси сільськогосподарських товариств. 
Циркуляри та розпорядження Луцького відділу спілки сільськогосподар-
ських кооперативів Польщі. Звіти Луцького окружного відділення спілки 
сільськогосподарських кооперативів Польщі про перевірку роботи каси 
Стефчика у с. Малі Жабокрики. Бюджет каси Стефчика с. Малі Жабокрики 
Дубнівського повіту. Касова книга. Рішення Рівненського окружного суду 
про ліквідацію каси та протоколи і звіти комісії з її ліквідації. 
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Рівненська повітова інспекція державного управління 
загального страхування, м. Рівне
Powszechny zakład ubezpieczeń wzajemnych, Inspektor 
powiatowy w Równem

 Ф. 29, 273 од. зб., 1933–1938 рр. Опис. Пол. мова.
Повітова інспекція як орган Загального закладу взаємного страхування Польщі 
на території повіту діяла на підставі розпоряджень Президента Речі Посполитої 

“Про примусове страхування від вогню” та “Загальний заклад взаємного 
страхування” від 27 травня 1927 р. Інспекція займалася питаннями страхування 
майна та нерухомості громадян, у тому числі обов’язкового на випадок пожежі; 
відшкодуванням збитків, завданих пожежею; оцінюванням та переоцінюванням 
будівель; примусовим стягненням від боржників сум до страхових кас; контролем 
за діяльністю приватних страхових товариств; проведенням аукціонів з продажу 
нерухомості в Рівненському повіті.

Рішення повітової інспекції щодо примусового стягнення заборго-
ваності по страхових внесках; про виплату страхових сум; страхування 
нерухомості; зменшення суми страхових внесків. Протоколи про збір 
податків. Рапорти та звіти техніків інспекції з оцінювання та переоціню-
вання майна. Відомості про надходження готівки до каси; зведення про 
заборгованість по страхових внесках. Рахунки страхових зборів, розра-
хунки за страховими внесками; таблиці з нарахування страхових сум; 
касові документи; відомості про видачу зарплати; розрахункові картки. 
Іменні списки застрахованих осіб; боржників; списки погашених боргів; 
надходжень внесків до страхової інспекції; заборгованих сум. Справи 
про складання реєстрів страхових внесків; про страхування у приват-
них страхових товариствах; списки полісів, надісланих для реєстрації. 
Статистичні документи щодо страхування будівель. Реєстри відраху-
вань страхових внесків майнового страхування. Анульовані поліси на 
нерухоме майно. Переоцінювальні поліси на нерухомість. Листування з 
пожежною охороною, воєводським інспектором та іншими установами 
про надання допомоги погорільцям та відшкодування збитків, завданих 
пожежами; за скаргами та зверненнями громадян; про заборгованість 
за страховими сумами та рішення про примусові стягнення; з гмінними 
управами з питань збору страхових внесків; з воєводським інспектором 
з питань особового складу; з адміністративно-господарських питань; 
щодо страхування нерухомості; переоцінок та ревізій страхових полі-
сів; про надання копій свідоцтв; оцінювальних відомостей; полісів; про 
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оголошення та проведення публічних торгів; з правлінням Спілки пра-
цівників державної страхової інспекції про діяльність спілки. 

Рівненська міська страхова каса, м. Рівне
Ubezpieczalnia społeczna w Równem

Ф. 224, 40 од. зб., 1920–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова. 
Знаходилась у м. Рівне. Мала відділи у м. Сарни і контрольні пункти у Клесові, 
Костополі, Здолбунові, Століні. Складалася з відділів: страхового, фінансово-
господарського, лікарського. Очолювали відділи начальники, а лікарський – 
головний лікар страхової каси. Відділи складалися з секцій на чолі із завідуючим, 
найнижчою структурною одиницею був сектор. Страхова каса здійснювала 
приймання та виплату страхових коштів громадян. 

Розпорядження, інструкції директора страхової каси про організа-
цію роботи канцелярії каси. 

Особові справи службовців і працівників.
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8. ПРОМИСЛОВІ, ТОРГОВЕЛЬНІ УСТАНОВИ, 
ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВА

Акціонерне товариство пивоварний завод “Бергшльос” у 
м. Рівне Волинської губернії
Towarzystwo Akcyjne “Bergszlos” Spółka w Równem

Ф. 240, 59 од. зб., 1904–1939 рр. Описи. Пол., нім. мови.
28 березня 1903 р. проект на будівництво пивзаводу в маєтку купця другої гільдії 
Герші-Меєра Мовшовича Пісюка, який в м.Рівне володів нерухомим майном 
вартістю близько 100000 руб., був розглянутий Рівненською міською управою. 
Було дозволено будівництво кам’яного будинку для пивоварного заводу на розі 
вулиць Шосейної і Новаковської в м. Рівне. З 1909 р. існує як акціонерне товариство 
під назвою “Товариство броварів і фабрика спиртових дріжджів “Бергшльос” на 
підставі Статуту, затвердженого царським Указом 30 вересня 1909 р. Головними 
акціонерами товариства була родина Пісюків. Основний капітал підприємства 
становив 300 000 рублів, а дівіденди в 1909–1911 рр. обраховувались 3% на 
капітал. В 1908 році на підприємстві працював 31 робітник, в 1913 – 116. Під час 
Першої світової війни в результаті заборони виробництва й продажу алкогольних 
напоїв завод зазнав фінансових труднощів. 7 вересня 1922 р. пивоварний завод 

“Бергшльос” отримав дозвіл на виробництво своєї продукції і від польської влади, 
а саме від промислового відділу Волинського воєводського управління. В 1925 р. 
був відбудований після пожежі. Тоді спосіб виробництва пива був лише частково 
механізований, один паровий двигун, побудований ще в 1908 р., обслуговував 
цілий завод. В 1926 році у зв’язку з впровадженням повної державної 
монополії, вироб ництво спирту було зупинено. 10 червня 1926 р. Міністерством 
промисловості та торгівлі Польщі був затверджений статут акціонерного 
товариства “Бергшлос”. Крім виробництва пива, завод виготовляв і лимонад. На 
заводі щорічно вироблялось від 20 до 60 тис. гектолітрів пива та від 220 до 500 
тонн дріжджів. Продукція заводу була відома по всій Польщі. Націоналізований 
26 листопада 1939 р.

Протоколи зборів членів акціонерного товариства з затвердження 
бюджетів і балансів; оціночної комісії з оцінки майна і устаткування ак-
ціонерного товариства. Протоколи перевірок заводу, вимірювального об-
ладнання. Опис процесу виготовлення пива; заводських приміщень; тех-
нічного устаткування. Повідомлення пивоварної технічно-випробуваль-
ної станції в Ризі про визначення якості продукції. Проекти будівлі пиво-
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варного заводу і технічного устаткування. Прейскуранти цін технічного 
устаткування фірм виробників обладнання для заводу. Баланс акціонерно-
го товариства “Бергшльос” за 1927 р. Листування з іноземними фірмами 
з питань постачання технічного устаткування, з Волинським воєводським 
управлінням про реєстрацію парового котла. Список підприємств, зарахо-
ваних до Київського окружного страхового товариства. Заяви жителів про 
прийняття їх на роботу; спеціалістів заводу про надання матеріальної до-
помоги; про видачу довідок з місця роботи. Список виборців по виборах 
міських радних. Рахунки і накладні на видачу продукції заводу.

 
Акціонерне товариство заводу портланд-цементу “Волинь” у 
м. Здолбунів. 
Spółka akcyjna towarzystwa fabryki portland-cementu “Wołyń” 
w Zdołbunowie

Ф.602, 14 од. зб., 1929–1939 рр. Описи. Пол. мова.

У 1884 р. в селищі Здолбунів Волинської губернії чехи брати Єлінеки побудували 
невеличкий цементний завод, всі роботи на якому виконувались вручну. За добу 
тут виробляли 20–25 бочок цементу.
Для залучення додаткових капіталів власники заводу створили в 1889 р. 
компанію “Єлінек і К”, яка забезпечила розширення заводу, обладнала його більш 
досконалим обладнанням. Випуск цементу досяг 90 тонн на добу. Наприкінці 
90-х років ХІХ ст. на Здолбунівському цементному заводі працювало 200 чоловік. 
У 1899 р. компанію “Єлінек і К” засновано ливарно-механічний завод. У 1910 р. 
цементний завод придбало акціонерне товариство “Волинь”. Підприємство було 
реконструйоване, чисельність робітників зросла до 300 чоловіків. В 1939 р. завод 
був націоналізований. 

Журнали лабораторного контролю виробництва цементу.

Акціонерна спілка “Бабино-Томахівський цукровий завод”, 
с. Бабин Рівненського повіту
Spółka Akcyjna “Babino-Tomachowska Cukrownia”

Ф.551, 2 од. зб., 1934–1938 рр. Описи. Пол. мова.
Статут спілки затверджений 12 квітня 1913 р.. Розпочала діяльність 20 травня 
1913 р. Основними акціонерами спілки були Паула Могілевська, Дмитро Піхно, 
Володимир Тальберг, Василь Шульгін та Олександр Білімович. Установчий капітал 
складав 600000 рублів. Управління спілки знаходилось у с. Бабин Рівненського 
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повіту і складалось з трьох директорів, яких обирали на загальних зборах 
акціонерів. Польською владою акціонерна спілка зареєстрована в листопаді 
1921 р. Внесена до Торговельного реєстру окружного суду в Луцьку 27 жовтня 
1922 р. Найбільшими акціонерами були представники родини Бубнових.
Акціонерна спілка займалася виробництвом і продажем цукру. Націоналізована 
у 1939 р. 

Відомість машин та устаткування з переробки цукрового буряку. 
Акт з торгового реєстру Варшавського окружного суду.

Олійний завод “Волинь” Горенштейна Хаіма в м. Рівне 
Rafinerja olejów jadalnych “Wołyń” Chaima Gorensztejna 
w Równem

 Ф.289, 1 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол. мова.
Олійний завод “Волинь” був власністю Хаїма Горeнштейна, знаходився в Рівному 
за адресою вул. Біла,15. В 1937 р. кількість працівників заводу становила 10 осіб, 
троє з яких працювали постійно, інші наймалися при потребі.

Відомості на виплату заробітної плати працівникам олійного заводу 
“Волинь”.

Вальцевий млин “Н. Гам, М. Айзенман і компанія” в м. Рівне
N. Gam, M. Ajzenman i spółka dzierzawcy młyna walcowego 
w Równem

Ф. 187, 21 од. зб., 1933–1935 рр. Описи. Пол. мова.

Звіти (п’ятиденні, місячні, декадні) про роботу млина. Книга, лис-
ти обліку прийнятого і виданого млином зерна. Відомості про видане з 
млина борошно. Товарна книга. Поліси на страхування майна. Баланси. 
Відомості на виплату заробітної плати робітникам млина з найму. 

Фірма “Надзея” в м. Рівне Волинського воєводства
Spółka “Nadzieja” w Równem

Ф. 288, 3 од. зб., 1935–1937 рр.Опис. Пол. мова. 
Фірма, власниками якої були М. Львовський та Д. Фєльдман, розпочала діяльність 
як тартак (лісопильня) в 1902 році. В 1918 р. власниками тартака у колишнього 
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Рівненського повітового предводителя дворянства Д. Андро був викуплений 
млин, розташований у м. Рівне на вул. Білій, 22. Від польської влади дозвіл на 
роботу тартака був отриманий у промисловому відділі Волинського воєводського 
управління 24 січня 1923 р., на роботу млина – 7 квітня того ж р., а 7 квітня 1923 р. 
існуюче підприємство було зареєстровано як акціонерне товариство під назвою 

“Хлєболяс”. В 1937 р. фірма змінила свою назву на “Надзея”. Млин в 1938 р.за 
зміну виробляв 3 тонни борошна, за рік – 2 тис., склад при млині був розрахований 
на 3 тис. тонн готової продукції. Лісопильня та млин були націоналізовані у 1939 р.

Відомості на виплату заробітної плати працівникам млина. Списки 
службовців фірми, які сплатили страхові та членські внески у фонд праці.

Торговельне товариство з обмеженою відповідальністю 
“Стандартзеєд” в м. Рівне
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Równem, 
Towarzystwo handlowe “Standartseed”

Ф.189, 2 од. зб., 1936–1938 рр. Описи. Пол., швед. мови.
Займалось закупівлею і продажем конюшини.

Листування з торгово-промисловою палатою в м. Люблін про екс-
порт товарів, з фірмою в м. Малмьо (Швеція) про закупівлю товарів.

Торговельне товариство з обмеженою діяльністю “Клеверсид” 
в м. Рівне
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Równem, 
Towarzystwo handlowe “Clowerseed” 

Ф. 180, 30 од. зб., 1936–1939 рр. Опис. Пол., нім., швед., мови.
Фірма займалась торгівлею насінням сільськогосподарських культур. Власником 
фірми був Меєрович, який в 1939 р. виїхав з міста, залишивши все майно. 
Майно було передано земельному відділу Тимчасового управління м. Рівне, а 
приміщення на вул. Вокзальній, 3 зайняв штаб 14 кавалерійської дивізії. 

Листування з фірмами і акціонерними товариствами в Варшаві, 
Вільно, Львові, Станіславові, Цюриху, Бельско (Сілезія), Малме 
(Швеція) про закупівлю і доставку товарів; з торгово-промисловою па-
латою в м.Люблін про експорт товарів за кордон; з “Польським товари-
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ством концесійної торгівлі” у Варшаві; станцією з оцінки насіння при 
Волинській сільськогосподарській палаті в м. Луцьк; про експорт насін-
ня сільськогосподарських культур.

Торговельний кооператив “Об’єднаний Людвипіль” в містечку 
Людвипіль Костопільського повіту 
Spółdzielnia handlowa “Zjednoczony Ludwipol” w Ludwipolu

Ф. 230, 2 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова
Керівник Іцько Рабер. Загальна кількість працівників – 7. У власності кооперативу 
знаходилося чотири склади, три з яких працювало постійно, четвертий 
використовувався при потребі. Входив до ревізійної спілки “Центральної спілки 
самодопомогових кооперативів” у Львові. 

Місячні звіти кооперативу. Відомості на виплату заробітної плати 
робітникам за десять місяців 1933 р.

Фірма “Сільськогосподарські продукти “Нігетар”, 
Тарговецький і компанія” в м. Рівне Волинського воєводства
“Produkty rolne “Nigetar” Targowiecki i spolka w m. Rownem”

Ф. 175, 1 од. зб., 1936 р. Опис. Пол. мова.
Фірма займалася купівлею-продажем сільськогосподарських продуктів. Мала 
склад із заготівлі висівок. Знаходилась на вул. Понятовського, 104. Входила до 
зернової і товарної Гільдії в Любліні. 

Листування з приватними фірмами і млинами Львова, Гданська, 
Варшави, Познані та ін. з питання доставки висівок і макухи, насіння 
ріпака, льону.

Молочний кооператив у с. Дермань Здолбунівського повіту
Spółdzielnia Mleczarska w Dermaniu 

Ф. 49, 10 од. зб., 1928–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Кооператив було відкрито 3 липня 1928 р.. Статут зареєстровано 12 травня 1929 р.. 
Займався доставкою молока в міста безпосередньо від виробника, переробляв 
молоко на масло та сири для забезпечення власних потреб та експорту залишків. 
Кооператив входив до Польської ревізійної спілки сільськогосподарських 
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кооперативів та до Спілки молоко- та яйцезаготівельних кооперативів. Нагляд за 
молочними кооперативами здійснювала Волинська сільськогосподарська палата. 
Молочний кооператив у с. Дермань поширював свою діяльність на 5 сіл. 
Кооператив мав філії в с. Будераж (гміна Будераж) та с. Верхів (гміна Хорів).
Припинив існування відповідно до розпорядження Міністра сільського 
господарства та сільськогосподарських реформ від 15 жовтня 1935 р., згідно з 
яким закривались кооперативи, які мали оборот менше ніж 300 літрів молока 
щоденно.

Циркуляри спілки молочних кооперативів у Варшаві. Протоколи за-
сідань правління. Листування з Ревізійною спілкою сільськогосподар-
ських та спілкою молочних кооперативів з питань заготівлі продуктів, 
ведення діловодства, звітності, ліквідації кооперативу. Реєстраційна 
книга членів кооперативу.

Молочний кооператив у м-ку Степань Костопільського повіту
Spółdzielnia Mleczarska w Stepaniu

Ф.163, 4 од. зб., 1930–1935 рр. Опис. Пол. мова.
Кооператив було створено 9 липня 1928 р., Статут зареєстровано 1 жовтня 
1927 р. Свою діяльність поширював на 5 сіл. Кооператив входив до Польської 
ревізійної спілки сільськогосподарських кооперативів та до Спілки молоко- та 
яйцезаготівельних кооперативів. Припинив існування відповідно до розпорядження 
Міністра сільського господарства та сільськогосподарських реформ від 15 жовтня 
1935 р., згідно з яким закривались кооперативи, які мали оборот менш ніж 300 
літрів молока щоденно.

Протоколи засідань правління. Річні фінансові, технічні звіти, про-
токоли ревізій. Листування з ревізійною спілкою кооперативів з питань 
ліквідації.

Рівненське відділення центрального союзу купців і 
промисловців у Варшаві 
Związek kupców i przemysłowców centrala w Warszawie, 
Oddział w Równem

Ф.50, 645 од. зб., 1929–1939 рр. Описи. Пол. мова. 
Утворене у вересні 1922 р. під назвою “Союз купців і промисловців м Рівне і 
повіту”.
Справами союзу керували: загальне зібрання, рада і ревізійна комісія. 
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Основні завдання Союзу: діяльність спрямована на розвиток торгівлі і 
промисловості; відстоювання перед владою спільних інтересів; репрезентація 
позиції підприємців через засоби інформації; залагодження суперечок між 
підприємцями за їх згодою у судових органах та між робітниками та роботодавцями; 
сприяння розвитку товариських стосунків між членами союзу, їх зближення та 
дотримання етики організації; ознайомлення членів союзу з новинками техніки.

Циркуляри Центрального союзу купців у Варшаві, розпорядження 
Міністерства фінансів з питань торгівлі; про надання пільг при отриман-
ні промислових свідоцтв; з питань роботи контори Рівненського відділу 
Союзу. Статути Центрального союзу купців; комітету секції купців папе-
рової промисловості. Декларація Рівненського відділення Союзу купців. 
Протоколи загальних зборів членів союзу; засідань арбітрів третейського 
суду. Звіти про діяльність Центрального союзу купців у Варшаві. Касові, 
інвентарні книги, описи майна. Листування з фінансовими органами з 
питань обкладання податками цегельного, лісопильного, миловарно-
го заводів, фабрики свічок, мануфактурних фірм, власників магазинів, 
млинів, крупорушок, зернових, аптечних складів, перукарень, підпри-
ємств із заготівлі утилю Рівненського повіту. Списки купців продоволь-
чої, мануфактурної секцій; працівників фірм; кандидатів у судові екс-
перти. Бюлетені єврейського господарського агентства “Загос”. Проекти 
норм середніх прибутків усіх галузей торгівлі. 
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9. ОРГАНИ АРХІТЕКТУРИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Управління Рівненського міського архітектора, м. Рівне

Ф.474, 2 од. зб., 1938–1940 рр. Описи. Пол. мова.
Міський архітектор займався розробкою та затвердженням проектів розбудови 
міста, плануванням житлових, промислових, громадських та культових будівель 
і споруд, мостів тощо. Контролював дотримання вимог чинного законодавства в 
галузі будівництва. 

Зауваження до проекту плану забудови м. Рівне. Бюджет на 1939–
1940 рр.

Телефонно-телеграфне окружне управління в м. Рівне
Urząd Telegrafno-telefoniczny w Równem

Ф. 234, 37 од. зб., 1933–1938 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Розпочало роботу 15 жовтня 1919 р. Діялo на підставі Закону Польщі від 27 
травня 1919 р., яким вся діяльність, пов’язана з поштою, телефоном і телеграфом, 
відносилась виключно до компетенції держави та Законом від 18 грудня 1920 р. 

“Про пошту, телефон і телеграф під час війни”. Підпорядковувалось Міністерству 
пошт і телеграфів, створеному в лютому 1919 р., безпосередньо – Дирекції 
пошт і телеграфів у Любліні. Згідно з Законом Польщі від 3 червня 1924 р. 

“Про пошту, телеграф і телефон” була підвідомча Генеральній дирекції пошт і 
телеграфів у складі Міністерства ремесла та торгівлі; на підставі розпорядження 
Президента Польщі від 19 січня 1927 р. – Міністерству пошти і телеграфів; згідно 
з розпорядженням Президента від 22 березня 1928 р. – підприємству “Польська 
пошта, телеграф і телефон” у складі Міністерства пошти і телеграфів. Займалось 
створенням, утриманням і експлуатацією всіх підприємств, які займались 
передаванням і отриманням інформації на відстані.

Особові справи працівників телеграфно-телефонного управління.

Кооператив автобусного сполучення в м. Рівне
Spółdzielnia Komunikacji Autobusowej w Równem 

Ф. 214, 8 од. зб., 1931–1934 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
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Створений 20 листопада 1930 р., зареєстрований в Рівненському окружному 
суді 12 грудня того ж р.. Засновниками кооперативу було 12 осіб, до складу 
підприємства входило 39 осіб. Керівними органами кооперативу були: правління, 
наглядова рада, вільні збори. Кооператив займався міжміськими перевезеннями 
на лінії Рівне-Гоща-Межиріч-Корець та міськими перевезеннями пасажирів та 
пошти. В 1934 р. перевезення здійснювали 15 автобусів.

Листування з дирекцією пошт та телеграфів у Любліні про відкрит-
тя автобусних ліній на території Рівненського повіту; з Волинським во-
єводським управлінням про проведення реєстрації автобусів; з торгово-
промисловою палатою в Любліні про надання дозволу на перевезення 
товарів; з спілкою єврейських кооперативів про прийняття в члени спіл-
ки. Пропозиції приватних фірм про доставку запасних частин до авто-
мобілів; розклади руху автобусів. 
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11. УСТАНОВИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ, СІЛЬСЬКОГО 
ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Волинське окружне земельне управління у м. Луцьк 
Волинського воєводства1

Okręgowy Urząd ziemski w Łucku

Ф. 633, 24 од. зб., 1921–1936 рр. Опис, каталог, географічний 
покажчик. Пол. мова.
Створене згідно з розпорядженням Ради Міністрів Польщі від 20 березня 
1922 р. як керівний орган для повітових земельних управлінь. Основне завдання 
управління – проведення аграрних реформ 1920 та 1925 рр. з метою звільнити 
великих землевласників від зайвої землі, а самостійним господарям допомогти 
у придбанні нової землі. Займалося оформленням актів купівлі-продажу 
нерухомого майна, земельних ділянок, роздробленням (парцеляцією) земельних 
ділянок, проведенням меліоративних робіт, ліквідацією сервітутів та обміном 
земельних ділянок. Підпорядковувалось Міністерству аграрних реформ, а з 
1932 р. – Міністерству землеробства та аграрних реформ. Згідно з постановою 
Президента Польщі від 27 жовтня 1933 р. було злите з адміністративною владою 
і передало свої функції воєводському управлінню, в складі якого був створений 
реферат землеробства та земельних реформ.

Технічна документація: план земель у маєтку с. Оженин Здол-
бунівського повіту; ескізи земельних ділянок Рівненського повіту; 
Острозького повіту, які підлягають парцеляції; розпарцельованих земель 
у Здолбунівському повіті. Реєстр обмірів земельних ділянок. Справи по 
ліквідації земельного черезсмужжя в селах Костопільського повіту; з про-
ведення парцеляції в державних маєтках Костопільського повіту; маєтку 
Новий Двір Рівненського повіту.

1 Справи сформовані з розсипу в 1962 році. Стосуються населених пунктів сучасної Рівненської 
області. У 2007 році у ході проведеної експертизи до фонду долучено 10 справ з фонду “Відділ 
землеробства та земельних реформ Поліського воєводського управління м. Брест”.
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Відділ землеробства та земельних реформ Поліського 
воєводського управління, м. Брест 
Oddział Pomiarów Rolnych, Urząd Wojewódzki Poleski w 
Brześciu nad Bugiem

Ф.653, 270 од. зб., 1924–1939 рр. Описи, каталог, географічний 
покажчик. Пол. мова.
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів Польщі від 20 березня 1922 р. було 
створене Поліське окружне земельне управління як керівний орган повітових 
земельних управлінь, в т.ч. Сарненського і Столінського повітів, населені 
пункти яких пізніше увійшли до складу Волинського воєводства. Основне 
завдання управління – проведення аграрних реформ. Займалося оформленням 
актів купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок, роздробленням 
(парцеляцією) земельних ділянок, проведенням меліоративних робіт, ліквідацією 
сервітутів та обміном земельних ділянок.
Підпорядковувалось Міністерству аграрних реформ, з 1932 р. – Міністерству 
землеробства та аграрних реформ. Згідно з постановою Президента Польщі від 
27 жовтня 1933 р. було злите з адміністративною владою і передало свої функції 
воєводському управлінню, в складі якого був створений відділ землеробства та 
земельних реформ.

Постанови окружної земельної комісії про затвердження проекту 
ліквідації черезсмужжя в с. Вичівка Пінського повіту; поліського воє-
води про розмір винагороди за передачу частини маєтку в с. Войткевичі 
Столінського повіту державі. Протоколи засідання ради з ліквідації че-
резсмужжя на території Пінського повіту; з встановлення кордонів між 
землями маєтку Борове і с.Млинок Пінського повіту. Справи з ліквідації 
земельного черезсмужжя в селах Пінського та Столінського повітів; з 
ліквідації сервітутів у селах Пінського, Столінського повітів; з прове-
дення парцеляції в державних маєтках Пінського, Столінського пові-
тів; з проведення парцеляції земель для встановлення державного зе-
мельного податку; з виділення земельного еквівалента для жителів сіл 
Пінського та Столінського повітів у зв’язку з ліквідацією сервітутів; з 
оцінки землі в маєтку Хомич Столінського повіту. Технічні справи з під-
готовки планів земель сіл, маєтків Пінського повіту; з проведення роз-
межування земель частини приватного маєтку Неньковичі Пінського 
повіту, маєтку Войткевичі Столінського повіту; з проведення поділу 
спільних пасовищ у селах Столінського повіту; про оцінювання лісу в 
с. Кухоцька Воля Пінського повіту. Реєстри земельних вимірів з лікві-
дації земельного черезсмужжя в селах Пінського та Столінського пові-
тів; с. Сапожин Рівненського повіту. Журнали польових вимірів під час 
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ліквідації земельного черезсмужжя в селах Пінського та Столінського 
повітів. Алфавітні покажчики до реєстру земельних вимірів у селах 
Лютинськ, Войткевичі Столінського повіту. Списки власників, які отри-
мали землю в результаті ліквідації черезсмужжя с. Вичівка Пінського 
повіту; списки землевласників с. Бизів Столінського повіту, наділи яких 
з’єднувались в єдині масиви.

Повітові земельні управління
Створені згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 20 березня 1922 р. 
Костопільське повітове земельне управління розпочало діяльність в 1925 р. 
згідно з постановою Ради Міністрів Польщі від 16 липня 1924 р. про створення 
Костопільського повіту. Підпорядковувались Волинському та Поліському окружним 
земельним управлінням. До їх компетенції входило проведення аграрних реформ 
1920 і 1925 рр. Розпорядженням Президента Речі Посполитої від 27 жовтня 1933 р. 
повітові земельні управління злились з адміністративними органами і 31 грудня 
1933 р. були ліквідовані. Їх функції передані відділам сільського господарства 
повітових староств. 

Здолбунівське повітове земельне управління 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Zdołbunowie

Ф.242, 45 од. зб., 1921–1938 рр. Описи. Міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова. 

Справи про об’єднання, парцеляцію земельних ділянок, маєтків. 
Алфавітні покажчики до реєстру земельних ділянок; оціночно-вимірю-
вальні реєстри земельних ділянок, складені для проведення земельної 
реформи. Плани земельних ділянок, які відводились під домобудівни-
цтво в м. Острог, м. Здолбунів; плани земельних ділянок сіл та маєтків 
повіту. Списки землевласників, орендарів. Листування з Волинським 
окружним земельним управлінням про наділення землею селян; про пе-
редачу у власність держави частини землі церковної парафії в с. Хорів.
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Дубенське повітове земельне управління, м. Дубно 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Dubnie

Ф. 243, 14 од.зб., 1921–1935 рр. Опис. Міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Справи про об’єднання, комасацію, парцеляцію земельних ділянок, 
маєтків. Плани земельних ділянок повіту.

Костопільське повітове земельне управління, м. Костопіль 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Kostopolu

Ф.213, 359 од.зб., 1921–1939 рр. Описи. Міжфондовий географічний 
покажчик; географічний, іменний покажчик до оп. 4. Пол. мова.

Циркуляри і розпорядження Міністерства землеробства та аграр-
них реформ, Волинського земельного управління з питань парцеляції, 
об’єднання земель; про порядок примусового викупу земельних діля-
нок, що знаходяться в користування мешканців повіту; про наділення 
землею реемігрантів; про військове осадництво; про надання позик на 
проведення меліорації. Постанова Волинського воєводського управлін-
ня про розділ р. Горинь на риболовні ділянки. Інструкції Державного 
земельного банку та вказівки Луцького окружного земельного управлін-
ня про порядок надання довготермінових позик особам, землі яких під-
лягають об’єднанню. Документи про реорганізацію системи управління 
державними маєтками в повіті; про збір облікових анкет про проведен-
ня комасації землі на території повіту в 1914 р. Службова інструкція 
для повітових земельних відділів. Плани та звіти про роботу повіто-
вого земельного управління; земельного комісара з комасації, ліквіда-
ції сервітутів. Фінансовий звіт управління за 1934-1935 рр. Протоколи 
роботи Костопільського земельного управління; господарської комі-
сії з інвентаризації майна управління; інспекторської перевірки робо-
ти Костопільського земельного управління. Листування з Волинським 
воєводським управлінням про затвердження планів роботи земельного 
управління, планів парцеляції землі; про видачу позик учасникам ко-
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масації на проведення меліорації; з окружним земельним управлінням 
про надання позик військовим осадникам; про наявність приватних зе-
мельних фондів на території повіту; про отримання дозволу на купівлю-
продаж земельних ділянок у повіті; з комісією з наділення земельними 
ділянками про ліквідацію сервітутів та наділення землею мешканців 
Костопільського повіту; з гмінними управами про проведення класифі-
кації, парцеляції землі. Справи про об’єднання, парцеляцію земельних 
ділянок, маєтків, ліквідацію сервітутів; про управління державними ма-
єтками; про передачу приватних, церковних маєтків у державну влас-
ність; продаж приватних маєтків; про встановлення та уточнення прав 
власності. Заяви мешканців повіту про наділення їх землею. Журнали 
обліку оплати за користування земельними ділянками. Реєстри обміру 
земельних ділянок; позик, виданих у зв’язку із проведенням земельної 
реформи. Плани земельних ділянок жителів повіту. Список мешканців 
повіту, які отримали право на викуп земельних ділянок, які були у них в 
користуванні; осіб, які отримали землю з державних угідь. Справа про 
передачу військовим осадникам землі в осаді Печалівка (Пілсудщизна).

Рівненське повітове земельне управління, м. Рівне 
Волинського воєводства
Powiatowy Urząd Ziemski w Równem

Ф. 229, 106 од. зб., 1866, 1921–1939 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик. Пол. мова.

Циркуляри Головного земельного управління про організацію пар-
целяції земельних ділянок. Листування з гмінними управами з питань 
ліквідації сервітутів, парцеляції, об’єднання земельних ділянок. Справи 
про об’єднання, парцеляцію земельних ділянок, маєтків. Списки зем-
левласників гмін повіту. Кваліфікаційно-вимірювальні реєстри земель-
них ділянок, складені для проведення земельної реформи; плани зе-
мельних ділянок мешканців Рівненського повіту; плани домобудівель 
м. Рівне та повіту. Копії нотаріальних актів про купівлю-продаж зе-
мельних ділянок. Геометричний спеціальний план Бугринського маєтку 
Острозького повіту Волинської губернії (копія з оригіналу за 1889 р.) 
Анкета з опитування мешканців с. Посягва Бугринської гміни у зв’язку 
з об’єднанням земельних ділянок. Протести селян на проведення робіт 
з ліквідації черезсмужжя. 
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Сарненське повітове земельне управління
Powiatowy Urząd Ziemski w Sarnach

Ф. 241, 162 од. зб., 1866–1939 рр. Описи. Міжфондовий 
географічний покажчик. Пол. мова.

Рішення Волинської воєводської земельної комісії про об’єднання 
земельних ділянок у селах Клесівської гміни. Протоколи загальних збо-
рів Сарненської земельної комісії. Інструкція з проведення земельної ре-
форми. Листування з Волинським воєводським управлінням, Поліським 
земельним управлінням, Сарненським повітовим староством про прове-
дення парцеляції маєтків. Справи про об’єднання, парцеляцію земельних 
ділянок, маєтків, ліквідацію сервітутів. Технічна документація про прове-
дення земельної реформи. Оціночно-вимірювальні реєстри земельних ді-
лянок, складені для проведення земельної реформи. Протоколи загальних 
зборів селян сіл повіту з питань проведення земельної реформи. Списки 
землевласників сіл повіту, малоземельних і безземельних селян. Угоди на 
продаж землі малоземельним селянам. Заяви мешканців сіл про наділен-
ня їх землею. Ескіз лісових дільниць маєтку графа Броеля-Пляттера.

Повітові комісії з класифікації земель
Створені в 1935 р. при повітових фінансових управліннях для проведення 
класифікації землі з метою встановлення державного податку на землю. 
Підпорядковувались Волинській воєводській комісії з класифікації землі. 
Ліквідовані в 1939 р.

Повітова комісія з класифікації землі при 3-му фінансовому 
управлінні в м. Рівне
Powiatowa komisja klasyfikacyjna przy 3 Urzędzie skarbowym 
w Równem

Ф. 101, 514 од. зб., 1932–1939 рр. Описи. Міжфондовий географічний 
каталог. Пол. мова.

Проект декрету Президента Польщі про зміни статуту класифікації 
землі для встановлення земельного податку. Циркуляри, вказівки та ін-
струкції Головної та воєводської класифікаційних комісій про методи та 
порядок проведення роботи з класифікації землі повітовими комісіями 
і надання їм звітності про виконану роботу. Листування з воєводською 
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класифікаційною комісією з організаційних питань; про проведення 
класифікації землі; про визначення економічних округів повіту; про про-
ведення аерозйомки. Протоколи засідань комісії; проведення класифікації 
землі в селах Рівненського повіту. Рішення комісії про визначення кате-
горій земельних ділянок для обкладання податком. Плани та звіти про 
проведення вимірювальних робіт. Щоденник роботи голови Рівненської 
повітової класифікаційної комісії. Справи про проведення класифікації 
землі; плани класифікації земель для встановлення державного податку 
сіл повіту (синька, калька). Списки землевласників сіл повіту. Перелік 
державних земельних угідь. Книга обліку промислових, торговельних 
та інших приватних підприємств, які підлягають обкладанню податком.

Повітова комісія з класифікації землі при фінансовому 
управлінні у м. Дубно
Powiatowa komisja klasyfikacyjna przy Urzędzie skarbowym 
w Dubnie

Ф. 620, 24 од. зб., 1929–1939 рр. Опис. Міжфондовий географічний 
каталог. Пол. мова

Справи з проведення класифікації землі в селах повіту. Плани кла-
сифікації земель сіл повіту для встановлення державного податку (синь-
ка, калька). Списки землевласників.

Повітова комісія з класифікації землі 
при фінансовому управлінню в м. Сарни 
Powiatowa komisja klasyfikacyjna przy Urzędzie skarbowym 
w Sarnach

Ф. 621, 58 од. зб., 1931–1938 рр. Описи, міжфондовий географічний 
каталог. Пол. мова.

Плани класифікації земель сіл повіту для встановлення державного 
податку (синька, калька).
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Повітова комісія з класифікації землі при фінансовому 
управлінні в м. Костопіль
Powiatowa komisja klasyfikacyjna przy Urzędzie skarbowym 
w Kostopolu

Ф. 622, 7 од. зб., 1936 р. Опис. Пол. мова. 

Плани класифікації земель сіл повіту для встановлення державного 
податку (синька, калька).

Повітова комісія з класифікації землі при фінансовому 
управлінні в м. Здолбунів
Powiatowa komisja klasyfikacyjna przy Urzędzie skarbowym 
w Zdołbunowie

Ф. 626, 201 од. зб., 1934–1939 рр. Описи, міжфондовий 
географічний покажчик. Пол. мова. 

Справи з проведення класифікації землі в селах повіту. Список зем-
левласників, землі яких підлягають класифікації. Плани класифікації зе-
мель для встановлення державного податку сіл повіту (синька, калька).

Комісії з проведення викупу земельних ділянок
Створені в 1924р. при повітових земельних управліннях, з 1935р. перебували при 
повітових староствах. Комісії займалися питанням надання громадянам права 
на викуп земельних ділянок. До складу комісій входили: голова, суддя, один 
представник від староства і два – від землевласників. Ліквідовані в 1939р.

Комісія з проведення викупу земельних ділянок при 
Костопільському повітовому земельному управлінні
Kostopolska Komisja Uwłaszczeńowa przy 
Powiatowym Urzędzie Ziemskim

Ф. 211, 774 од. зб., 1922–1939 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Постанови Волинської окружної земельної комісії з розгляду справ 
про викуп земельних ділянок. Протоколи засідань комісії з наділен-
ня земельними ділянками при Костопільському повітовому земель-
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ному управлінні. Листування з Волинським воєводським управлін-
ням з об’єднання земельних ділянок у селах Підлужне, Кричильськ; з 
Волинським земельним управлінням і гмінними управами з особового 
складу, про розгляд рішень комісії з наділення земельними ділянками 
жителів Костопільського повіту; Костопільського повітового староства 
з Волинським воєводським управлінням з питання встановлення опла-
ти за ліквідацію черезсмужжя земель у Костопільському повіті. Справи 
з розгляду заяв громадян Костопільського повіту про викуп земельних 
ділянок; про надання права власності на земельні ділянки. Перелік 
справ, які розглядалися на засіданнях комісії. Журнал реєстрації вхід-
ної кореспонденції комісії Костопільського повіту. Списки власників 
земельних ділянок с. Підлужне Костопільського повіту, ґрунти яких під-
лягають об’єднанню; власників земельних ділянок, які внесли плату за 
ліквідацію черезсмужжя земель у с. Мар’янівка Костопільської гміни; 
власників земель с. Степань Костопільського повіту. Плани земельних 
ділянок жителів Костопільського повіту; земель маєтку в с. Дюксин 
Костопільського повіту, лісового маєтку “Дюксин”; розташування уро-
чищ “Пляшева”, “Забережниця”, “Багнище” на території с. Князь Село 
Костопільського повіту.

Комісія з проведення викупу земельних ділянок при 
Здолбунівському повітовому земельному управлінні
Zdołbunowska Komisja Uwłaszczeńowa przy Powiatowym 
Urzędzie Ziemskim

Ф. 627, 126 од. зб., 1924–1936 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Справи про продаж колишнім орендарям землі, яка належала 
Державному земельному банку, приватним власникам. 

Комісія з проведення викупу земельних ділянок при 
Рівненському повітовому земельному управлінні
Komisja Uwłaszczeńowa przy Powiatowym Urzędzie Ziemskim 
w Równem

Ф. 631, 1 од. зб., 1924–1929 рр. Опис, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова. 
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Справа про викуп Людвігом Держанським земельної ділянки, яка ра-
ніше належала його батькові в маєтку Новомалин Здолбунівського повіту.

Повітові комітети з наділення землею солдатів 
польського війська
Утворені в 1920 р. згідно з законом від 17 грудня 1920 р. “Про надання землі 
солдатам польської армії”. Займалися наділенням польських військових осадників 
земельними ділянками. До складу комітетів входили: повітовий староста, повітові 
референти як представники Міністерств землеробства та земельних реформ, 
фінансів і військових справ та представники від місцевих землевласників. Нагляд 
і контроль у справах військового посадництва здійснювали Головне земське 
управління, Міністерство військових справ, Міністерство сільського господарства, 
державного майна. Припинили діяльність у 1939 р.

Рівненський повітовий комітет з наділення землею солдатів 
польського війська
Powiatowy komitet nadawczy dla osad żołnierskich w Równem

Ф. 190, 81 од. зб., 1922–1938 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Протоколи засідань комітету про передачу у власність держави без-
господарних земельних ділянок та листування з повітовим земельним 
управлінням з цього питання. Справи про передачу у власність держави 
безгосподарних земельних ділянок на території повіту.

Костопільський повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська
Powiatowy komitet nadawczy dla osad żołnierskich w Kostopolu

Ф. 79, 30 од. зб., 1920–1939 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Протоколи засідань повітового комітету про наділення земельними 
ділянками солдатів польського війська. Рішення повітового комітету про 
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наділення землею військових осадників у м. Костопіль, про передачу у 
державну власність безгосподарних земельних ділянок. Заяви військо-
вих осадників про безкоштовне наділення їх землею та акти про наді-
лення землею. Справи про передачу у власність держави безгосподар-
них земельних ділянок на території Костопільського повіту. Інформація 
про військових осадників, які отримали і втратили право на отримання 
земельних ділянок у Костопільському повіті. Листування з Волинським 
окружним земельним управлінням та гмінними управами про наді-
лення землею військових осадників; з повітовим земельним відділом у 
м. Костопіль та Союзом польських осадників у м. Рівне про безкоштовне 
наділення землею військових осадників та надання їм допомоги на зве-
дення будинків на території Людвипільської гміни. Перелік переданих 
державі маєтків у Костопільському повіті. Списки військових осадників.

Острозький повітовий комітет з наділення землею солдатів 
польського війська
Powiatowy komitet nadawczy dla osad żołnierskich w Ostrogu

Ф. 227, 9 од. зб., 1921–1933 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Акти про наділення землею військових осадників в Острозькому 
повіті. Справи про перехід колишніх приватних маєтків у державну 
власність.

Здолбунівський повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська
Powiatowy komitet nadawczy dla osad żołnierskich w 
Zdolbunowie

Ф.233, 9 од. зб., 1921–1939 рр. Описи, міжфондовий географічний 
покажчик. Пол. мова.

Виписки з протоколів засідань Здолбунівського повітового комітету 
про розгляд скарг громадян на рішення комітету, про наділення землею 
військових осадників, про передачу у державну власність безгосподар-
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них земельних ділянок на території повіту. Заяви громадян про відведен-
ня їм земельних ділянок. Акти про наділення землею військових осад-
ників. Списки колишніх землевласників, наділи яких передані у влас-
ність держави.

Лісове господарство
Згідно з постановою Ради Міністрів Польщі від 30 грудня 1918 р. усі ліси, в т.ч 
і приватні, підлягали нагляду та контролю з боку державних управлінь охорони 
лісів у складі Міністерства сільського господарства та державного майна. Згідно 
з розпорядженням Генерального комісара Східних земель від 11 вересня 1919 р. 
при комісаріаті створювався відділ державного майна та його місцеві органи – 
окружні управління державного майна, в т.ч. і Волинське окружне управління 
державним майном. До складу утвореного управління входили лісні інспектори, які 
проводили контроль за станом лісового господарства. Згідно з розпорядженням 
Генерального комісара Східних земель від 11 вересня 1919 р. “Про організацію 
відділу державних маєтків при Комісаріаті та територіальних органів державних 
маєтків” усі державні ліси поділялись на надлісництва на чолі з надлісничими 
та лісництва на чолі з лісничими. Згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 
9 серпня 1921 р. було утворено Окружне управління державних лісів у м.Луцьк, 
яке керувало лісовою справою на території Волинського воєводства. З 1925 
по 1939 рр. лісове господарство Волинського воєводства підпорядковувалось 
Дирекції державних лісів у Луцьку, до складу якої входило 22 надлісництва. На 
1933 р. до складу лісового господарства входило вже 33 надлісництва, з яких 
31 знаходилось на території Волинського воєводства, 2 частково – на території 
Поліського воєводства. Морочнівське надлісництво підпорядковувалось Дирекції 
державних лісів у м. Сідлець. Здійснювали роботи з експлуатації, впорядкування, 
меліорації лісу, проводили лісонасадження, продаж лісоматеріалів, встановлення 
меж лісових ділянок, боротьбу з крадіжками лісу.

Комісаріат охорони лісів у Костополі 
Кomisariat Ochrony Lasów w Kostopolu

Ф.286, 3 од. зб., 1921–1935 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Утворений згідно з розпорядженням Ради Міністрів від 19 липня 1921 р. про 
введення в дію на землях, приєднаних до Польщі, Декрету від 16 січня 1919 р. 

“Про організацію управлінь з охорони лісів”. Комісар охорони лісів здійснював 
нагляд за станом лісового господарства на своїй території, вів лісову статистику, 
контроль над використанням та відновленням лісу; складання господарчих 
планів та кошторисів; заохочував дрібних сільських господарів до закладання 
лісових розсадників; надавав консультації з технічних питань ведення лісового 
господарства.
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З 1919 р.підпорядковувався окружній комісії охорони лісів у Луцьку, до складу 
якої входили: головний інспектор охорони лісів, окружні інспектори, комісари 
і підкомісари охорони лісів; з 1925 р. по 1939 р. – дирекції державних лісів у 
Луцьку. Призначався Міністром землеробства та аграрних реформ. Волинське 
воєводство було поділено на 7 областей, які підпорядковувались комісарам 
охорони лісів. Комісару охорони лісів у Костополі в 1933 р. підлягало 118 646 га 
лісів у Костопільському і Рівненському повітах. 

Опис лісової ділянки Заслучанського лісництва. План вирубки лісу 
в маєтку Стецького Межирицької гміни. Заяви жителів Костопільського 
повіту про отримання дозволу на вирубку лісу.

Карпилівське надлісництво дирекції державних лісів у м.Луцьк
Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku, Nadleśnictwo Karpiłówka

Ф. 651, 4 од. зб., 1937 р. Описи. Пол. мова.

Перспективний план розвитку лісового господарства у Карпи-
лівському надлісництві Луцької дирекції державних лісів.

Мащанське надлісництво дирекції державних лісів у м. Луцьк
Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku, Nadleśnictwo Maszcza

Ф. 186, 43 од. зб., 1927–1938 рр. Опис. Пол. мова.

Заяви працівників надлісництва про виділення лісових ділянок для 
випасу худоби. Договори з фірмами та приватними особами про продаж 
та здачу в оренду лісових ділянок. Листування Мащанського надлісни-
цтва з Луцькою дирекцією лісів з питань продажу та доставки лісома-
теріалів; забезпечення обмундируванням та зброєю працівників лісової 
охорони; з особового складу; про надання кредиту на 1931–1932 рр.; з 
лісопильними заводами та гмінними управами про доставку сировини. 
Списки лісових ділянок Мащанського надлісництва. Вказівки дирекції 
державних лісів у Луцьку про заготівлю та експорт лісоматеріалів; про 
охорону лісів та боротьбу зі шкідниками; про порядок видачі дозволу на 
випас худоби в Мащанському надлісництві. Місячні, річні фінансові зві-
ти; прейскуранти цін на лісоматеріали. Рапорти лісничих про наявність 
лісу на ділянках Мащанського надлісництва. Журнал реєстрації вхідної 
кореспонденції. 
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Острозьке надлісництво дирекції державних лісів у м.Луцьк
Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku, Nadleśnictwo Ostrog 

Ф. 636, 11 од. зб., 1924–1938 рр. Опис. Пол. мова.

Зауваження Департаменту лісового господарства до господарсько-
го плану Острозького надлісництва. Плани вирубки лісу в Острозькому 
надлісництві. Матеріали справи по клопотанню Дерманського монас-
тиря на право вирубки церковного лісу в Острозькому надлісництві 
(є план лісової ділянки). Копії квитанцій на продаж лісоматеріалів в 
Острозькому надлісництві. 

Сновидовицьке надлісництво дирекції державних лісів у 
м.Луцьк
Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku, Nadleśnictwo 
Snowidowicze 

Ф. 652, 1 од. зб., 1933 р. Опис. Пол. мова.

Перспективний план розвитку лісового господарства у 
Сновидовицькому надлісництві Луцької дирекції державних лісів.

Надлісництво “Стрільськ” дирекції державних лісів у м.Луцьк 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku, Nadleśnictwo Strzelsk 

Ф. 494, 2 од. зб., 1931-1932 рр. Опис. Пол. мова.

Перспективний план розвитку лісового господарства у Стрільському 
надлісництві Луцької дирекції державних лісів.

Морочнівське надлісництво дирекції державних лісів у 
м.Сідлець Пінського повіту Поліського воєводства
Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach, Nadleśnictwo 
Moroczne 

Ф. 417, 9 од. зб., 1933–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Господарські плани експлуатації та утримання церковних лісів па-
рафій Невель, Погост-Зарічнянський Морочнівського над лісництва. 



Державний архів Рівненської області

280

Документи про використання та облік лісоматеріалів, які знаходяться на 
складах Морочнівського надлісництва. Кошторис на побудову господар-
ських споруд у надлісництві.

Лісові господарства приватних маєтків
У лісових господарствах приватних маєтків проводилися роботи з лісонасаджень, 
експлуатації лісових ділянок, збору насіння лісових культур. Зважаючи на те, що 
внаслідок інтенсивних лісорозробок і розорювання зрубів зникали великі масиви 
лісів, лісорозробки могли здійснюватись тільки на підставі затверджених планів 
лісових господарств. Усі плани лісових господарств приватних маєтків підлягали 
реєстрації і затвердженню в окружній комісії охорони лісів, а з 1925 р. – Дирекції 
державних лісів.

Управління маєтку “Буща” с. Буща Здолбунівського повіту 
Zarząd Dobr Majątku “Buszcza” w Buszczy

Ф. 181, 3 од. зб., 1935–1936 рр. Опис. Пол. мова. 

Маєток був власністю Юлії Мортон.

План лісового господарства маєтку. Відомості на виплату заробіт-
ної плати робітникам, касові документи.

Управління маєтку “Городець” Антонівської гміни 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Horodec”

Ф. 556, 1 од. зб., 1939 р. Опис. Пол. мова. 

Маєток був власністю Каміла Поурбайксa. Загальна площа лісового маєтку 
становила 5 053.61 га.

План управління лісовим господарством маєтку ”Городець” на 
1938/39 – 1947/48 рр. 

Управління маєтку “Града” Клесівської гміни 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Grada”

Ф. 488, 1 од. зб., 1938 р. Опис. Пол. мова. 
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Маєток був власністю Владислава Шичевського. Межував з маєтком 
“Томашгород”, землями маєтку “Ладо” та маєтком “Ізбіца”. Центральна садиба 
маєтку знаходилася на відстані 18 км від залізничної станції Томашгород та 50 км 
від м. Сарни. Площа маєтку становила 1 465,97 га, з них лісу – 512,40 га (34, 9 %). 

План управління лісовим господарством маєтку ”Града” на 1937–
1947 рр.

Управління маєтку “Камінне” Клесівської гміни 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Kamienne-Małe Siedliszcze”

Ф. 490, 2од. зб., 1930 р. Описи. Пол. мова.
Маєток був власністю Генріха Млодзяновського. Загальна площа маєтку 
становила 3 708 891 га.

План управління лісовим господарством на 1930–1940 рр.

Управління маєтку “Тинне” Клесівської гміни 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Tynne”
Ф. 492, 3 од. зб., 1928–1936 рр. Опис. Пол. мова. 
Власність Іполита Млодзяновського. Площа маєтку становила 3633,76 га, з них 
лісу – 3077,94 га. Знаходився на відстані 26 км від м. Сарни та 8 км – від залізничної 
станції Малинськ. Після смерті І.Млодзяновського, в 1935 р. маєток був поділений 
між спадкоємцями – Марією Лещинською, яка отримала 3267,5436 га, Хеленою 
Нелюбович-Тукальською, власність якої склала 3765,3724 га, та Генрихом 
Млодзяновським, якому відійшов маєток “Чабель”, загальна площа якого 
становила 1148,33 га, з них лісу – 1023,57 га, що межував з лісом маєтку “Камінне-
Мале Сідлище”, “Бердуха” і “Чабель”, а також з лісом надлісництва Карпилівка, та 
маєток “Камінне” в с. Мале Сідлище площею 370,8891 га.

План розподілу лісового господарства, програма і класифікаційний 
опис лісонасаджень маєтку.

Управління маєтку “Томашгород” Клесівської гміни 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Tomaszgród”

Ф. 489, 2 од. зб., 1933–1946 рр. Опис. Пол. мова. 
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В 1921 р. ділянка В маєтку “Томашгород”, спільної власності Казиміра Шичевського 
та Марії Богуш-Шишко, спадкоємців Станіслава Шичевського, була виділена із 
загального маєтку “Томашгород” і разом з маєтком “Ізбіца” перейшла у власність 
Марії Богушовій-Шишко. Загальна площа маєтку “Ізбіца” становила 2171,20 га, з 
них лісу – 2140,25 га. Садиба маєтку знаходилася на відстані 0.4 км від залізничної 
станції Томашгород, 15 км. – від Клесова, 40 км. – від м.Сарни. 

План управління лісовим господарством маєтку “Ізбіца” на 1933–
1936 рр; 1938–1946 рр.

Управління маєтку “Шичево-Осницьк” Клесівської гміни, 
Сарненського повіту
Zarząd Dobr Majątku “Szyczewo-Osnyck”

Ф. 493, 1 од. зб., 1937-1938 рр. Опис. Пол. мова. 
Маєток був власністю Владислава Шичевського, який успадкував його після смерті 
батька – Кароля Йосифа Шичевського. Межував з землями села Томашгород та 
осадою “Бісєдка”, маєтком “Рокитне-Північне”, землями с. Осницьк та осадою 
Пугачівка. Знаходився на відстані 1,5 км від залізничної станції Томашгород та 
35 км від м. Сарни. Площа маєтку становила 2668,2413 га, з них лісу – 2338,08 га. 

План управління лісовим господарством маєтку ”Шичево-Осницьк” 
на 1937–1947 рр. 
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12. ОРГАНИ ОСВІТИ, НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, 
НАУКОВІ УСТАНОВИ 

Шкільні інспекторати
Відповідно до закону від 4 червня 1920 р. “Про тимчасовий устрій шкільних влад”, 
введеного в дію на “східних землях” розпорядженням Ради Міністрів від 13 квітня 
1922 р. мережа освітніх установ Польщі ділилася на навчальні округи (кураторії). 
Кожна кураторія була поділена на шкільні повітові інспекторати (з урахуванням на 
кожен повіт). Головними завданнями інспекторатів була організація, керівництво 
і нагляд за державними і приватними школами та установами з виховання 
дітей дошкільного віку. За розпорядженням міністра віросповідань і публічної 
освіти Польщі в травні 1922 р. був утворений Волинський шкільний округ на 
чолі з куратором округу. Шкільні інспектори підпорядковувались Кураторіуму 
Волинського шкільного округу, який з 1 грудня 1922 р. знаходився в м. Рівне. 
Ліквідовані у вересні 1939 р.

Шкільний інспекторат у м. Володимир 
Володимирського повіту 
Inspektorat szkolny w Włodzimierze
Ф. 540, 3 од. зб., 1921 р. Опис. Пол. мова.

 Статистичні дані про навчальні заклади Володимирського повіту. 
Відомості на видачу заробітної плати. Списки передплатників журналу, 
що видавався кураторіумом Волинського шкільного округу. 

Шкільний інспекторат у м.Дубно
Іnspektorat szkolny w Dubnie 
Ф. 541, 1 од. зб., 1928–1929 рр. Опис. Пол. мова.

Списки вчителів Дубенського повіту.

Шкільний інспекторат у м.Костопіль
Іnspektorat szkolny w Kostopolu 

Ф. 252, 13 од. зб., 1925–1939 рр. Опис. Пол. мова.
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Списки початкових шкіл Костопільського повіту. Списки вчителів 
повіту. Заяви вчителів про збільшення годин викладання; про перехід на 
іншу роботу. Статистичні звіти шкіл повіту. Листування з Кураторіумом 
Волинського шкільного округу про організацію будівництва шкіл у 
м. Костопіль. Протоколи засідань педагогічних рад шкіл м-ка Людвипіль 
Костопільського повіту, м. Березне Рівненського повіту; педагогічного 
гуртка на території Березнівської гміни. План шкільного округу с. Нова-
Гута Костопільського повіту. Відомості на отримання позики вчителями 
Костопільського повіту. Анкети вчителів. Розклади уроків.

Шкільний інспекторат у м.Рівне
Inspektorat szkolny w Równem 

Ф. 248, 6 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол. мова.

Циркуляри, розпорядження Кураторіуму Волинського шкільно-
го округу. Протоколи засідання педагогічної ради семирічної школи 
в м. Березне та листування з дирекцією цієї школи з особового складу. 
Екзаменаційні роботи учнів приватної коедукаційної гімназії з російською 
мовою навчання Рівненського російського доброчинного товариства.

Школи
Діяли на підставі положення про шкільництво, згідно з яким основою шкільництва 
були установи для обов’язкової початкової освіти, т.зв. семирічки. Початкове 
шкільництво поділялось на: 1-2 класові школи (нижчий рівень); 3-4 класові школи 
(середній рівень); 5-7 класові школи (вищий рівень). Згідно із законом Польської 
держава про шкільництво від 31 липня 1924 р. на території Волинського 
воєводства існувало три типи початкових шкіл за мовами викладання: польські 
школи з українською мовою як предметом; двомовні (утраквістичні) школи; 
польські школи
На підставі Закону від. організаційною і програмною базою шкільництва в Польщі 
була початкова семилітня (освіта) школа, яка складалась з трьох ступенів. 
Початкова школа I ступеня реалізовувала програму лише першого рівня; 
початкова школа II ступеня реалізувала перший і другий рівень; початкова школа 
III ступеня реалізувала всі три рівня начальної програми. 11 березня 1932 р. 
1932 р. був прийнятий новий закон про систему освіти в Польщі. Закон розрізняв 
державні (państwowe), громадські (publiczne) і приватні (prywatne) школи. Державні 
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утримувалися за рахунок держави. Громадські - частково за рахунок держави, 
частково з місцевого бюджету. За рівнем освіти вони поділялись на загальні та 
середні (гімназії та ліцеї). Закон ухвалив, що обов’язкова освіта триває сім років і 
охоплює всіх дітей у віці від семи до тринадцяти років. У зв'язку з цим в загальних 
школах був 7-ми річний курс навчання. Проте загальні школи відрізнялися між 
собою шкільною програмою і в звязку з цим ділилися на ступені, тобто загальна 
школа 1-го, 2-го, 3-го ступеня. З них тільки школи 3-го ступеня охоплювали повну 
програму загальної освіти. Школа першого ступеня включали в себе чотири класи, 
школи другого ступеня - шість класів і третього ступеня - сім класів. Ступінь школи 
залежав від кількості учнів і числа вчителів, які викладали у школі. 

Початкова школа третього ступеня 
в с. Грушвиця-Влостянська Рівненського повіту
Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna 
w Gruszwicy-Włościańskiej 

Ф. 530, 1 од. зб., б/д. Опис. Пол. мова.

Класний журнал.

Початкова двокласна школа в с. Квасилів Рівненського повіту
Szkola Powszechna dwuklasowa w Kwasilowie

Ф. 531, 7 од. зб., 1920–1929 рр. Опис. Пол. мова.

Вказівки попечителя Волинського шкільного округу та Рівненського 
шкільного інспектора про збір коштів для безробітних; про надання 
звітів про організацію початкових шкіл. Циркуляри і розпорядження 
Рівненського шкільного інспектора про підвищення кваліфікації вчите-
лів. Інструкція шкільного інспектора про порядок обліку метричних ви-
тягів учнів. Табелі успішності. Класні журнали.

Публічна початкова школа в с. Грушвиця-Чеська 
Дядьковицької гміни Рівненського повіту
Publiczna Szkola Powszechna w Gruszwicy-Сzeskiej 

Ф. 532, 11 од. зб., 1925–1938 рр. Опис. Пол. мова.
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Циркуляри Рівненського шкільного інспектора. Листування з шкіль-
ним інспектором з організаційних та господарських питань. Заяви вчи-
телів про надання відпусток. Список учнів, дітей шкільного віку, журнал 
обліку дітей, які вступили до школи в 1929 р. Табелі успішності.

Початкова семикласна школа ім. Станіслава Сташіца в 
м.Костопіль Костопільського повіту 
Siedmioklasowa Powszechna Szkola im. Stanisława Staszica 
w Kostopolu 

Ф. 251, 1 од. зб., 1932 р. Опис. Пол. мова.

Журнал успішності 3 класу.

Публічна початкова школа у с. Суйми Будеразької гміни 
Здолбунівського повіту 
Рubliczna Szkola Powszechna w Sujmach, gmina Buderarz 
powiatu Zdołbunowskiego

Ф. 285, 1 од. зб., 1925–1939 рр. Описи. Пол. мова.

Циркуляри попечителя Волинського шкільного округу про органі-
зацію курсів для вчителів початкових шкіл. 

Приватна початкова єврейська релігійна школа “Талмуд-Тора” 
в м.Сарни
Prywatna Żydowska religijna szkoła powszechna „Talmud-Tora” 
w Sarnach

Ф. 533, 1 од. зб., 1932–1933 рр. Опис. Пол. мова.

Списки вчителів школи.
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Жіноча семикласна школа в с. Верба Дубенського повіту
Siedmioklasowa Рubliczna Szkola Powszechna w Werbie 
powiat Dubieński 

Ф.509, 1 од. зб., 1931 р. Пол. мова.

Свідоцтво про закінчення школи Міслер Люби.

Українська початкова школа в м.Дубно
Ukraińska powszechna szkola w Dubnie 

 Ф. 505. 1 од. зб., 1921 р. Опис. Пол., укр. Мова.
Семикласна школа була організована в 1921 р. Всі господарські витрати на 
утримання школи, а саме: плата за приміщення, його опалювання, ремонт, а 
також оплату сторожу, за квартиру керівникові школи брали на себе батьки. В 
перший рік існування школи магістрат м. Дубно виділив для школи одноразову 
допомогу.

Листування комітету зі утворення української школи в м. Дубно 
з магістратом про видачу дозволу на проведення зборів про відкриття 
школи. Списки учнів. Заяви батьків про бажання вчити своїх дітей в 
українській школі і взяти на себе обов’язки з її утримування. Заяви бать-
ків про зарахування дітей до школи.

Публічна початкова школа ІІІ ступеня ім. Сенкевича в м. Рівне 
Siedmioklasowa Рubliczna Szkola Powszechna im. Sienkiewicza 
w Równem

Ф. 253, 1 од. зб., 1933–1934 рр. Опис. Пол. мова.
 Розпочала діяльність у 1917 р. під час діяльності Центральної Ради як перша вища 
початкова школа, навчання в якій, уперше в м. Рівне, велося українською мовою. 
Не закрила її на перших порах і польська влада, яка і фінансувала цей міський 
навчальний заклад. Офіційно на початку 20-х років вона називалася публічною 
семикласовою загальною школою №1. На початку 30-х років була перетворена 
на польську загальноосвітню школу ім. Сенкевича, на честь відомого польського 
письменника. В школі, в різних частинах будинку навчались дівчата і хлопці. В 
радянські часи і зараз тут діє загальноосвітня школа №3.

Табель успішності учнів школи.
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Початкова школа №2 в м-ку Тучин Рівненського повіту
Szkola Powszechna № 2 w Tuczynie 

 Ф. 250, 1 од. зб., 1933–1941 рр. Опис. Пол. мова. 
Діяльність простежується з 1933 р. Викладання проводилось польською мовою. 
При школі діяв учнівський кооператив з закупівлі та продажу канцелярських 
товарів та книг, до складу якого входило 270 дітей, ощадна шкільна каса та 
молодіжна організація харцерів. Продовжувала працювати і після входження 
західноукраїнських земель до складу Української РСР. У 1939 р. в двох окремих 
будинках навчались 448 учнів українців та 136 учнів поляків. В українському 
відділенні було 11 класів, в польському – 7. З 1940 р. школа стала восьмирічною. 
При школі існував гуртожиток та вечірня школа. 

Протоколи засідань педагогічної ради.

Гімназії
Середня загальноосвітня школа була шестирічна і складалась з чорирьохрічного 
навчання в гімназії і дворічного в ліцеї.

Державна гімназія ім. Владислава Ягелли в с. Красний Став 
Острозького повіту
Gimnazjum Państwowe im. Władysława Jagiełły w 
Krasnymstawie

Ф. 528, 1 од. зб., 1923 р. Опис. Пол. мова.

Відомості на видачу заробітної плати вчителям гімназії.

Коедукаційна гімназія з польською мовою навчання 
єврейського батьківського товариства “Освіта” в м. Рівне
Gimnazjum Koedukacyjne z polskim językiem nauczania 
Żydowskiego Towarystwa Rodzicielskiego „Oswiata” w Równem

Ф. 543, 21 од. зб., 1921–1938 рр. Опис. Пол., укр., рос. мови.
Коедукаційна гімназія з польською мовою навчання єврейського батьківського 
комітету “Освіта” мала значну матеріальну базу, бібліотеку, різноманітний 
ілюстративний матеріал для реалізації програм навчання. Вчителі мали хорошу 
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фахову підготовку, здобули освіту у містах Вільні, Варшаві, Одесі. Викладали 
основи іудаїзму, польську, французьку, німецьку мови, історію, географію, 
природознавство, фізику, хімію, співи. Учні займалися фізичною підготовкою. 

Заяви про приймання учнів до Рівненської гімназії змішаного навчан-
ня “Освіта”, допуски до складання випускних іспитів на атестат зрілості.

Публічна перепідготовча фахова (вчительська) школа в 
м.Костопіль 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa (Nauczycielskiego) w 
Kostopolu

Ф. 534, 1 од. зб., 1935–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Свідоцтва про закінчення школи в 1935–1939 рр.

Ремісничо-промислова школа Костопільської повітової 
комунальної спілки в м.Костопіль
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Kostopolskiego Powiatowego 
Związku Komunalnego w Kostopolu

Ф. 536, 5 од. зб., 1928–1939 рр. Опис. Пол. мова.

На підставі пункту 24 Закону від 11 березня 1932 р., крім загального шкільництва, 
існувала професійна освіта, мета якої була підготовка кваліфікованих працівників 
засобами теоретичної і практичної фахової підготовки, отримання загальної 
освіти та громадянського виховання. 

Свідоцтва про складання екзаменів на підмайстрів та закінчення ре-
місничої школи. Відомості про успішність.

Волинський регіональний комітет з підготовки польського 
біографічного словника в м.Рівне
Wołyński Regionalny Komitet Polskiego Słownika Biograficznego

Ф. 202, 6 од. зб., 1931–1934 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
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Заснований у 1931 р. для збору біографічних матеріалів про видатних діячів 
Польської держави на території Волинського воєводства. Підпорядковувався 
Академії наук Польщі. Роботу місцевого комітету очолювала президія комітету, 
яка складалася з голови, секретаря та членів. Науковий колектив у м.Рівне 
протягом 1932 – 1935 рр. очолював Якуб Гофман. Припинив діяльність у 1935 р.

Тимчасовий статут регіонального комітету біографічного словника. 
Протокол організаційного засідання комітету. Копії протоколів засідань 
Ради Польського біографічного словника, президії Волинського коміте-
ту. Інструкції для учасників збору біографічних відомостей, складання 
картотеки. Листування з Академією наук і приватними особами про збір 
історичних матеріалів по Волині для біографічного словника. Списки 
осіб, відомості про яких планувалося включити до словника. Журнал 
вхідної кореспонденції.
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13. УСТАНОВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Острозька комунальна лікарня у м.Острог
Szpital Komunalny w Ostrogu

Ф. 641, 265 од. зб., 1920–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Розпочала роботу в листопаді 1920 р. З листопада 1920 р. по січень 1924р. діяла 
як Острозька повітова лікарня; з січня 1924 р. по травень 1924 р. – Острозька 
державна епідемічна лікарня; з травня 1924 р. по 1939 р. – Острозька комунальна 
лікарня. В 1930 р. лікарні присвоєно ім’я Юзефа Пілсудського. Острозька 
комунальна лікарня безпосередньо підпорядковувалась Острозькому (з 
1925 р. – Здолбунівському) повітовому сеймику. В лікарні працювали стаціонарне 
та амбулаторне відділення. В 1926 р. при лікарні відкрито поліклініку. 

Циркуляри, розпорядження Міністерства охорони здоров’я про 
надання медичної допомоги державним службовцям; отримання меди-
каментів незаможними громадянами; охорону чистоти повітря в гро-
мадських місцях; підвищення заробітної плати медичним працівникам. 
Циркуляри Польського онкологічного інституту у Львові про збір інфор-
мації щодо захворювання громадян на рак. Розпорядження Міністерства 
громадської опіки про складання плану підготовки лікарні на випадок 
війни. Вказівки Польського протитуберкульозного союзу про надання 
відомостей про захворювання на туберкульоз. Рішення Здолбунівського 
повітового сеймика про покриття витрат на лікування бідних громадян. 
Річні звіти роботи лікарні, поліклініки. Звіти про зроблені щеплення, 
медичне обстеження школярів. Протоколи засідань Здолбунівського по-
вітового сеймика. Інформації про санітарно-гігієнічний стан в школах 
Острозького повіту. Акти прийому-передачі медикаментів лікарняної 
аптеки; майна лікарні Острозького повітового сеймика. Інструкції про 
використання медикаментів шкільних аптечок. Листування з різними 
установами про направлення престарілих громадян у будинок для пре-
старілих; постачання медичного обладнання, медикаментів; продук-
тів харчування для лікарні. Щоденні, місячні щоденники руху хворих. 
Книги запису стаціонарних та амбулаторних хворих; громадян, що по-
мерли від інфекційних хвороб. Історії хвороб хворих. Описи хвороб та 
способи їх лікування. Матеріали фінансово-господарської діяльності: 
рахунки видатків на утримання персоналу лікарні, хворих, відомості 
про вартість лікування; інвентарні списки господарського майна лікарні.
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14. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ, КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ, 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНІ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ТОВАРИСТВА

Волинське Українське Об’єднання в м. Рівне
Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie w Równem

Ф. 479, 10 од. зб., 1930–1938 рр. Описи. Укр., пол. мови.
Волинське Українське Об’єднання (ВУО) – провідна про урядова українська 
організація на Волині, яка легально діяла на території Волинського воєводства. 
ВУО зареєстроване урядом Волинського воєводства 27 червня 1931 р. Рівненське 
відділення ВУО зареєстроване 8 грудня 1933 р. Головним своїм завданням ВУО 
визначило піднесення національної свідомості волинян. Вищим органом ВУО був 
Крайовий з’їзд, а виконавчим – Управа, при якій існував дорадчий орган – Рада, 
яка керувала внутрішнім життям організації. Існували також повітові і районні 
відділи об’єднання. У ВУО існували секції: культурно-освітня, громадського 
виховання, кооперативно-господарська, ревізійна та інші.
Першим головою Управи ВУО було обрано Петра Певного, заступником – Сергія 
Тимошенка, генеральним секретарем – Микиту Бура. В середині 30-х років 
відбулися зміни у керівництві: протягом 1936 – 1938 рр. головою Рівненської 
Управи був Степан Скрипник.
Члени ВУО проводили культурно-освітню діяльність: відкривали просвітянські 
хати, організовували українські хори, ставили вистави, проводили вечори пам’яті 
визначних українських діячів. Легальна організація вільно діяла на українських 
землях протягом 30-х років ХХ ст.

Статути товариств: “Рівненський боян”, “Союз сільської молоді”, 
Український спортивний клуб. Декларації Головної Управи про політич-
не і економічне положення українського населення на Волині. Інструкція 
для уповноважених Українського театрального товариства. Звернення 
депутата Сейму С. Скрипника до прем’єр-міністра про становище пра-
вославної церкви в Польщі. Посвідчення видане Управою Волинського 
українського театрального Товариства депутату С. Скрипнику. Свідоцтва 
про освіту членів його сім’ї. Об’яви про проведення ВУО концер-
тів, ювілейних дат у Рівному з нагоди: 120-річчя від дня народження 
Т. Шевченка, 10-річчя з дня заснування Рівненської української гімназії. 
Скарги парафіян на священиків, які не бажали вести церковну службу 
українською мовою.
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Українська парламентарна репрезентація Волині
Ukraińską Parlamentarną Reprezentacją Wołynia

Ф. 478, 4 од. зб., 1933–1937 рр. Опис. Укр., пол. мови.
Перша Українська парламентарна репрезентація сформована в 1922 р. 
депутатами, обраними до польського Сейму та Сенату українським населенням 
Волині, проіснувала до 1927 р. Друга – в 1928 р. і складалася з 46 депутатів, 
30 з яких було обрано до Сейму. Вищим органом парламентарної репрезентації 
був Пленум Українського посольського клубу. Виконавчим та адміністративним 
органом клубу була Президія. В обов’язки членів клубу входили захист 
національних та політичних інтересів українського населення шляхом подання 
інтерпеляцій до Сейму і Сенату, агітаційна робота на місцях. Утворення у 
польському Парламенті Української репрезентації мало велике значення для 
розгортання на Волині українського національного руху. Це продемонструвало, 
що можлива легальна боротьба за власні права. Українська парламентарна 
репрезентація припинила свою роботу в 1938 р.

Меморіали Української парламентарної репрезентації Волині Раді 
Міністрів Польщі про суспільно-політичне та економічне становище 
українського населення Волині. Виступи депутата Сейму С. Скрипника 
на засіданні бюджетної комісії. Промова депутата Сенату З. Бечковича 
на Пленумі Сенату. Скарги парафіян с. Княгинин Дубенського повіту 
на священика Федора Гайденка, якого звинувачують в аморальній по-
ведінці.

“Союз українок” в м.Рівне
“Sojuz Ukrainok” w Równem

Ф. 3, 5 од. зб., 1926–1938 рр. Опис, каталог. Укр., пол. мови. 
“Союз українок” виник у м. Рівне в 1918 р., але діяв не довго. В 1927 р. відновлений і 
зареєстрований польською владою. Метою “Союзу українок” була активізація жінок; 
піднесення їхнього освітнього й економічного рівня (зокрема, фахового досвіду 
у ділянці хатнього господарства), суспільної праці; участь у світовому жіночому 
русі тощо. Серед окремих напрямків роботи було поширення кооператвної 
свідомості серед сільського жіноцтва, вишкіл сільських господинь; освітня робота 
(організовував бібліотеки, читальні, видавав часописи, заснувував дитячі садки, 
курси для неписьменних; влаштовував театральні вистави, концерти, літературні 
вечори, доповіді, виставки, відзначав різні річниці). Припинив діяльність у вересні 
1939 р.

Статут товариства. Матеріали про відкриття філій. Вітання з 
Галичини. Протоколи засідань. Фінансові звіти.
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Український клуб “Рідна хата” у м.Рівне
Zarząd Klubu Ukraińskiego “Ridna Chata”

Ф. 481, 1 од. зб., 1932–1934 рр. Описи, каталог. Укр., пол. мови.
Зареєстрований урядом Волинського воєводства 31 березня 1931 р. Ініціатором 
утворення клубу був Степан Скрипник. Мета клубу – піднесення культурно-
освітнього рівня українського народу. Згідно з статутом організацією керувала 
Управа клубу в складі 7 осіб. Організовували бібліотеки, читальні, аматорські гуртки.

Листування Управи українського клубу “Рідна хата” з дирекці-
єю Рівненської української приватної гімназії про надання приміщен-
ня для проведення гімназистами вечорів; звернення голови правління 
С. Скрипника до редакції газети “Руське слово” із запереченням окре-
мих фактів, викладених в статті “Обшук у Рівненській “Рідній хаті””, 
яка була надрукована 21 липня 1934 р. в цій газеті.

Повітовий союз сільської молоді у м.Рівне 
Powiatowy Zarząd Związku Młodzierzy Wiejskej w Równem

Ф. 188, 33 од. зб., 1921–1936 рр. Опис, каталог. Пол., укр. мови.
Зареєстрований Рівненським повітовим староством 30 липня 1934 р., хоча окремі 
гуртки сільської молоді почали діяти на території повіту ще в 1919 р. Повітовий 
Союз сільської молоді організовував по селах гуртки сільської молоді з метою 
згуртування її для спільної праці, навчання та відпочинку. Підпорядковувався 
правлінню Волинського Союзу сільської молоді. Вирішенням питань у повіті 
займались повітові інструктори. Гуртками сільської молоді по селах керували 
Загальні збори його членів, які обирали президію, ревізійну комісію. Проводили 
легальну культурно-освітню діяльність: організовували вечори, екскурсії рідним 
краєм, читальні, надавали матеріальну допомогу для навчання здібної молоді. 
Спілка існувала за рахунок членських внесків, пожертв. На 7 січня 1939 р. 
нараховувалось 827 членів, з них 89 – поляків, 738 – українців.

Розпорядження Волинського управління Союзу сільської молоді 
про організацію обжинок. Вказівки повітового союзу про організацію 
екскурсії по Волині. Статут Союзу сільської молоді. Заяви громадян про 
прийняття їх до Волинського Союзу сільської молоді. Звіти про діяль-
ність гуртків сільської молоді у селах: Новий Двір, Янівка, Радивилівка. 
Протоколи зібрань голів і секретарів гуртків сільської молоді, конфе-
ренції вчителів, які співпрацювали з гуртками сільської молоді, орга-
нізаційних зборів гуртків сільської молоді в м. Костопіль, с. Платочне 
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Костопільського повіту, с. Гориньград, с. Дядьковичі Рівненського пові-
ту; засідань правління в м. Костопіль. Акти інспекторської перевірки ро-
боти гуртка в с. Старожуків Рівненського повіту. Списки членів Союзу 
сільської молоді, які сплатили членські внески. Листування з Волинським 
управлінням про утворення Союзу молоді у м. Рівне; з шкільним інспек-
тором про організацію масової роботи серед сільської молоді; з гурт-
ками Союзу сільської молоді с. Іполитівка, с. Липники Костопільської 
гміни з організаційних питань; з с. Залісся з питання збору членських 
внесків. Касові документи Правління Союзу сільської молоді.

Повітовий комітет допомоги голодуючим в Україні, м. Рівне

Ф. 480, 1 од. зб., 1933–1934 рр. Опис, каталог. Укр. мова.
Утворений в 1933 році для збирання пожертв, інформування населення про 
голод в Радянській Україні. З цією метою комітет поширював листівки, звернення 
до церкви, громадських організацій, населення. Підпорядковувався Волинському 
комітету допомоги голодуючим в Україні, який розміщувався в м. Луцьк. 

Інструктивні листи Волинського комітету допомоги голодуючим в 
Україні в м. Луцьк про надання звітності про діяльність Рівненського 
повітового комітету допомоги голодуючим. Зразок відомості про зібрані 
пожертви Рівненським повітовим комітетом.

Правління Волинської окружної спілки польських вчителів у 
м. Рівне 
Zarząd Wołyńskiego Okręngowego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Równem

Ф. 184, 73 од. зб., 1926–1939 рр. Опис, каталог. Пол., укр. мови
Ідея утворення спілки польських вчителів на території Волині виникла ще в 
1919 р., а в 1923 р. була утворена Волинська комісія Головного управління 
Спілки польських вчителів. У 1929 р. на підставі нового статуту була змінена 
назва організації на Правління Волинського округу спілки вчителів Польщі. З 
1923 р. по 1926 р. головою правління організації вчителів був А. Сковронський, 
з 1926 р. по 1928 р. – Я. Кремень, з 1928 р. по 1935 р. – Я. Гофман. Метою 
спілки було підвищення освітнього, культурного і професійного рівня вчителів усіх 
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ступенів і типів шкіл на території Волинського воєводства, здійснення захисту 
їхніх матеріальних інтересів. Організовувало навчання з підвищення кваліфікації, 
закладало бібліотеки, переважно педагогічні; каси взаємодопомоги. Видавало 
науковий орган “Рочник Волинський”.
Спілка діяла через повітові відділи і низові осередки. У 1932 р. в організацію 
було об’єднано 1823 вчителів з 3200 вчителів Волинського шкільного округу з 86 
осередків 10 волинських повітів. Припинило діяльність У 1939 році.

Постанови, розпорядження та інструкції Головного і Волинського 
правлінь округу спілки вчителів Польщі з питань організаційної та 
методичної роботі; фінансових питань. Проект закону про службо-
ву відповідальність учителів у школах. Статути: громадського фонду 
збирання коштів на будівництво початкових шкіл на Волині; коопера-
тивно-ощадної каси для вчителів. Правила вступу і програми занять у 
педагогічних закладах Волинського воєводства. Звіти про роботу прав-
ління Волинського округу спілки вчителів Польщі; Волинського прав-
ління “Польської мацежі шкільної” в м.Луцьк, повітових і первинних 
осередків спілки; фінансові звіти осередків спілки. Протоколи: �ІІ, �ІІІ 
з’їздів вчителів Волинського округу спілки; засідань президії правління 
і контрольної комісії; повітових конференцій і зборів осередків спілки, 
контрольної ради ощадно-кредитної каси при Рівненській повітовій ор-
ганізації спілки. Поточна інформація: про організаційну і освітньо-ви-
ховну діяльність низових і повітових осередків спілки вчителів Польщі; 
про організацію бібліотек у школах; про збирання грошей на організацію 
бібліотек у польській армії; про розподіл книг між первинними організа-
ціями. Повідомлення вчителів з місць про стан медичного обслуговуван-
ня населення, про організацію курсів підвищення кваліфікації вчителів. 
Книга адрес первинних організацій. Списки вчителів – членів спілки 
вчителів Польщі та їх облікові картки. Списки педагогічних закладів 
Польщі і установ, приватних осіб, які одержують “Рочник Волинський”. 
Список ліцеїв, семінарій та інститутів Польщі. Відкритий лист сенато-
ра Станіслава Новака, голови Головного правління спілки вчителів до 
Польського єпископства у зв’язку із відозвою, спрямованою проти спіл-
ки вчителів. Лист голові Ради Міністрів про стан народної освіти в схід-
них воєводствах. Листування: з редакцією журналу “Ілюстрація шкіль-
на” з питань історії та краєзнавства Волині; з видавництвами, міськими 
управліннями, приватними особами про організацію збору етнографіч-
них, фольклорних, сфрагістичних і геральдичних матеріалів Волині (в 
листах є замальовки, витяги з книг про народні обряди з відповідними 
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поясненнями); про надсилання книг для бібліотек; з вчителями – про 
надання їм роботи та матеріальної допомоги. Зошити-програми для 
практичного вивчення педагогіки. Рукопис “Кілька днів у Берестечку” 
(нотатки туриста). Список книжок, переданих окружному правлінню 
Польською Академією наук. Рецензії інспектуючих на відвідані уроки. 
Журнал реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції.

Повітова спілка осадників у м.Здолбунів
Powiatowy Zarząd Związku Osadników w Zdołbunowie

Ф. 223, 31 од. зб., 1923–1939 рр. Описи. Пол. мова.
Центральний союз осадників був утворений у 1922 р. Його мета – об’єднання 
осадників на приєднаних до Польщі східних територіях, взаємодія з органами 
державної влади в проведенні заходів, пов’язаних з переселенням та 
адаптацією родин осадників; моральна та матеріальна опіка над осадниками 
та їх сім’ями, культурно-освітня діяльність. З політичного погляду сприяли 
реалізації польської державницької політики на прикордонних територіях. В 
1929 р., у зв’язку з уніфікацією сільськогосподарських установ приєднаних 
територій, Центральний союз осадників був розформований, а повноваження 
щодо вирішення сільськогосподарських питань Центральний союз осадників 
передав Центральному товариству сільськогосподарських організацій. Тоді ж 
було утворено нову організацію – Союз осадників, який займався всіма справами 
попередньої організації, крім питань сільського господарства. Повітова спілка 
осадників у Здолбунові утворена 4 квітня 1923 р., як повітовий відділ Центрального 
союзу військових осадників. Проіснувала до 1939 р. 

Циркуляри союзу осадників з організаційних питань. Бюлетень го-
ловного правління союзу військових осадників. Звернення союзу вій-
ськових осадників до осадників Здолбунівського повіту в зв’язку з на-
падом гітлерівської Німеччини. Листування з головним управлінням 
військових осадників у м. Варшава про видачу позики на будівництво 
парафіяльного костелу в с. Тайкури; воєводським управлінням союзу 
військових осадників про організацію курсів і підготовку вчителів для 
навчання осадників; Здолбунівським староством про видачу позики на 
будівництво клубу “Дім людовий”. План роботи повітового союзу вій-
ськових осадників в Здолбунові. Протоколи засідань воєводського управ-
ління союзу військових осадників; управління союзу військових осадни-
ків у м. Острог; організаційного комітету союзу військових осадників у 
м. Здолбунів; зборів членів союзу військових осадників у с. Тайкури, у 
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м. Здолбунів, на хуторі Яломалин, в с. Ляхів-Подчапки. Списки військо-
вих осадників: Здолбунівського повіту; хутора “Кургани”; осадників, які 
отримали кредити; земельні наділи в с. Тайкури, с. Хорів, на хуторах 
Кургани та Ляхів; які мають право на носіння зброї. Заяви осадників про 
зарахування їх членами спілки військових осадників; про видачу осад-
никам Здолбунівського повіту позик на будівництво, пільг і відстрочок 
від сплати податків; осадників с. Верхів про видачу їм добрив; про на-
дання осадникам с. Хорів земельних ділянок. 

Здолбунівський повітовий відділ спілки інвалідів війни
Powiatowy Zarząd Związku Inwalidow Wojennych w Zdołbunowie

Ф. 275, 51 од. зб., 1915–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова.
Заснований під час Першої світової війни. Контролював виплату пенсій 
військовим інвалідам та допомогу членам їхніх сімей, відстоював права інвалідів. 
Утворював реабілітаційні центри та заклади для професійного навчання, трудові 
кооперативи. Керівним органом союзу була Головна Рада, на рівні повітів – Рада 
повіту, Повітовий з’їзд делегатів, загальні збори членів. Припинив діяльність у 
1939 р. 

Особові справи інвалідів Першої світової війни для виплати пенсій.

Управління повітової групи “Легіону Волинських повстанців” 
м. Здолбунів 
Legja Powstanców Wołynskich w Zdolbunowie

Ф. 547, 1 од. зб., 1931–1932 рр. Опис. Пол. мова. 

Реєстраційні картки легіонерів м.Здолбунів.

Управління повітової групи “Легіону Волинських повстанців” 
м. Рівне
Legja Powstanców Wołyńskich w Równem

Ф.546, 1 од. зб., 1932 р. Пол. мова. 

Реєстраційні картки легіонерів у м.Рівне.
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Правління відділу Союзу унтер-офіцерів резерву Польщі у 
м.Здолбунів
Zarząd Koła Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczpospolitej w 
Zdolbunowie

Ф. 192, 12 од.зб, 1920–1938 рр. Описи. Пол. мова.
Заснований в травні 1928 р. Підпорядковувався Головному правлінню Союзу 
унтер-офіцерів резерву Польщі у Варшаві. Займався наданням матеріальної 
допомоги, працевлаштуванням, нагородженням медаллю Незалежності. Входив 
до Федерації польських союзів захисників Вітчизни.

Накази та розпорядження Головного управління союзу щодо органі-
зації роботи керівництвом. Програма навчання членів союзу. Протоколи 
зборів правління; інспекторських перевірок. Листування з Головним 
управлінням союзу у Варшаві, відділом союзу у Мізочі з організаційних 
питань, фінансовим управлінням про податки та митний збір. Анкети чле-
нів союзу нагороджених “Хрестом Волині”. Видаткові касові документи.

Повітова команда резервістів у м. Костопіль
Powiatowy Zarząd Związku Rezerwistów w Kostopolu

Ф. 402, 1 од. зб., 1935–1936 рр.Опис. Пол. мова.
Діяла в 30-х роках у м. Костопіль. До повітової команди резервістів Костопільського 
повіту входили товариства сіл Людвипіль, Янова Долина, Деражне, Степань, 
Березне, Омелянка та м. Костопіль. Керівними органами були: головне управління, 
ревізійна комісія. Займалася громадським, патріотичним і фізичним вихованням 
своїх членів – офіцерів, унтер-офіцерів та рядових резервістів. Організовувала 
лижні, фехтувальні, стрілецькі курси та гуртки.

Циркуляри Волинського окружного управління “Союзу резервістів” 
про організацію курсів для офіцерів та унтер-офіцерів запасу, про поря-
док прийому у члени союзу.

Товариство “Поліційна сім’я”, відділ у м.Здолбунів
Koło Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna” w Zdołbunowie

Ф. 431, 1 од. зб., 1936 р. Описи, каталог. Пол. мова.
Підпорядковувалося окружному управлінню, що знаходилося у м. Луцьк. 
Опікувалося сім’ями загиблих поліціянтів.

Листування із Здолбунівським повітовим староством про дозвіл на 
проведення вечорів та різних заходів.
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Повітовий комітет “Євреї Волині–польській армії”
Komitet Powiatowy “Żydzi Wołynia-Armji Polskiej”

Ф. 225, 16 од. зб., 1933–1934 рр. Описи, каталог. Пол. мова
У листопаді 1933 р. з ініціативи єврейських організацій у Рівному як подяка 
польському урядові за допомогу біженцям з Німеччини та прихильне ставлення 
до євреїв, було утворено громадський комітет “Євреї Волині – армії польській”. 
Метою організації було збір коштів на території Волинського воєводства на 
будівництво літака для польської армії. Головний комітет знаходився у м. Рівне. 
В усіх повітових містах були утворені повітові комітети, яким підпорядковувалися 
гмінні.

Листування з гмінними комітетами про організацію допомоги поль-
ській армії на території Волинського воєводства.

Товариство розвитку східних земель, відділ у м. Рівне
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich. Odział w Równem

Ф. 182, 13 од. зб., 1921–1939 рр. Описи, каталог. Пол. мова.
Утворене 1 жовтня 1936 р. Підпорядковувалося головному управлінню, що 
знаходилося у Варшаві. Головною метою товариства була відбудова могутності 
польської держави на східних територіях, втраченої за часів бездержавності. 
Відділ у м. Рівне займався опікою малозабезпечених громадян польської 
національності. З цією метою утворювалися позичкові каси, пересувні бібліотеки, 
відкривалися польські магазини, дешеві їдальні, табори відпочинку для робітників. 
З відділом співпрацювало 11 вчителів – поляків з різних гмін, які проводили 
облік осіб польської національності і направляли працездатних осіб до Бюро 
посередництва праці для отримання роботи. Члени товариства брали участь в усіх 
культурно – масових заходах міста і повіту і впливали на підвищення добробуту 
поляків. З метою економічного розвитку повіту, члени товариства брали участь 
в будівництва товарної залізниці Корець–Олександрія. Філія товариства діяла в 
м. Корець. 

Розпорядження цивільної охорони м. Рівне про поділ міста на округи 
та введення постерунків безпеки. Положення про клуб “Дешева кухня” при 
товаристві. План організації “Тижня пропаганди польської промисловості, 
торгівлі та ремесел“. Протоколи загальних зборів, засідань, перевірок бух-
галтерії “Дешева кухня”. Звіт про роботу Рівненського відділу товариства. 
Повідомлення товариства про організацію екскурсії для купців та ремісників 
на “Волинські торги” в м. Рівне. Листування з Волинським головним управ-
лінням з особового складу, з організаційних питань. Список працівників 
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охорони Рівненської тюрми, які отримали земельні ділянки від товариства 
“Розвитку східних земель”. Фінансові документи.

Господарське об’єднання Здолбунівського повіту на Волині в 
м. Здолбунів
Zjednoczenie Gospodarcze Powiatu Zdołbunowskiego na Wołyniu 
w Zdołbunowie

Ф. 557, 1 од. зб., 1929–1930 рр. Опис. Пол. мова.
Розпочало діяльність у жовтні 1928 р. після поразки на виборах того р. 
пропольських організацій та в рамках підготовки до наступних виборів. Заявило 
про себе як аполітична організація, метою якої було патріотичне виховання 
громадян через розвиток освіти, сільського господарства, народних промислів, 
кредитування, на противагу українським громадським і політичним організаціям, 
таким, як “Просвіта”, "Рідна хата”, “Спілка українських кооперативів”, “Сельроб”, 
УСРП. Для організаційної роботи була утворена Наглядова рада з лояльних до 
влади українців на чолі з поляком, та Правління на чолі з українцем. Для реалізації 
своїх планів організували безкоштовну ткацьку школу. Сприяли розвитку 
шовкопрядіння, для чого щорічно проводили 4-и тижневі курси та реалізовували 
на вигідних умовах дерева шовковиці з власного розсадника. Організували 24 
сільські бібліотеки, самодіяльні хор та театр. Займалися організацією фахових 
курсів, радіоточок, дослідних станцій, позичкових кас, проведенням вистав та 
показів. На території повіту діяло 38 гуртків, до яких входило 1800 осіб. Існувало 
за рахунок членських внесків та допомоги Сеймику і комунальної ощадної каси в 
м. Здолбунів.

Меморіал і звіт про діяльність товариства.

Товариство з відбудови Олександрійської церкви в м.Рівне

Ф. 482, 2 од. зб., 1931 р. Опис, каталог. Укр. мова.
Утворене в 1931 р. Метою діяльності товариства була відбудова церкви на честь 
Св. Олександра Невського. Членами товариства були юридичні та повнолітні 
фізичні особи православної віри, не позбавлені громадянських прав. 

Статут товариства. Звернення парафіян Олександрійської церкви до 
митрополита Варшавського і всієї Польщі Діонісія про видання дозволу 
на збирання пожертв та на початок відбудови церкви. Протокол загаль-
них зборів парафіян.
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15. РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ

Єврейські релігійні громади
Єврейські релігійні громади (гміни) були громадсько-релігійною одиницею 
самоврядування. Керувала громадою рада і правління, які обиралися членами 
громади. Крім функцій релігійного характеру, громадяни займалися громадськими 
справами. Утримувались за рахунок членських та благодійних внесків. Припинили 
свою діяльність у 1939 р.

Єврейська релігійна громада у м-ку Клевань Рівненського повіту
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Klewaniu

Ф. 217, 1 од. зб., 1928 р. Опис. Іврит, пол., мови.

Заяви євреїв, які проживають у м-ку Клевань, про включення до ви-
борчих списків для обрання правління єврейської гміни.

Єврейська релігійна громада у м. Корець Рівненського повіту
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Korcu

Ф.216, 2 од. зб., 1923 р. Опис. Іврит, пол., мови.

Списки членів єврейської гміни м. Корець, які сплатили членські 
внески.

Єврейська релігійна громада у м. Рівне Рівненського повіту
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Równem

Ф.221, 28 од. зб., 1925 – 1938 рр. Опис. Іврит, пол., мови.

Протоколи засідань комісії про встановлення членських внесків. 
Списки членів єврейської гміни, які сплатили членські внески; виборців 
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1-го виборчого округу єврейської гміни м. Рівне по виборах в гмінну 
раду. Бюджет єврейської гміни м. Рівне 1934-1938 рр. Відомості на ви-
дачу заробітної плати працівникам бойні. Заяви членів єврейської гміни 
про зменшення розміру членських внесків; про включення до вибор-
чих списків для обрання правління єврейської гміни. Журнал реєстрації 
вхідної кореспонденції Рівненської єврейської громади.

Георгієвська церква у с. Пляшева Радивилівської гміни 
Дубенського повіту

Ф. 642, 10 од. зб., 1921–1938 рр. Опис, каталог. 
Побудована в 1914 р. на острові Журавлиха за проектом архітектора В. Максимова 
при безпосередній участі інженера В. Леоновича на честь козаків, полеглих у 
Берестецькій битві, і є одним з найсамобутніших витворів архітектурного модерну 
в Україні. Внутрішній розпис церкви картинами на біблійну тему проведено під 
керівництвом відомого українського художника І. Їжакевича. В 20-ті роки тут діяв 
Свято-Георгіївський скит, в якому проживав 21 чоловік. У дитячому притулку при 
монастирі виховувалось 27 дітей. Георгіївська церква розміщена на території 
сучасного музея-заповідника “Козацькі могили”. В ній знаходиться саркофаг із 
останками воїнів, які загинули в бою під Берестечком в 1651 р. В церкві є камінний 
підземний хід до дерев’яної Михайлівської церкви – унікальної пам’ятки 1650 р., 
яку перевезли на о. Журавлиха в 1910 р. В 1990 р. після тривалої перерви в 
Георгіївській церкві відбулося перше богослужіння.

Копія наказу Варшавсько-Холмської консисторії про організацію 
молоді в гуртки при церковних братствах. Книги шлюбних запові-
дей. Виписки із метричних книг про померлих за 1920 р. Листування з 
Варшавсько-Холмською консисторією про командирування ієромонаха 
Калістрата в с. М’яке, з настоятелями церков сіл Берестечко, Перемиль, 
Смолява Горохівського повіту про вступ у шлюб парафіян. Списки слу-
жителів Свято-Георгієвського скиту, працівників дитячого притулку на 
Козацьких могилах. Документи про заміщення посад священнослужите-
лів. Реферат про філософські погляди К. Маркса невідомого автора.
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16. ОСОБОВІ ФОНДИ

Якуб Гофман, педагог, історик-краєзнавець, 
громадський і політичний діяч

Ф.160, 93 од. зб., 1914–1939 рр. Опис, каталог. Пол. мова
Якуб Гофман (1896–1964 рр.) – педагог, історик-краєзнавець, громадський і 
політичний діяч. Протягом 1923–1940 рр. проживав і працював у Рівному. З 1928 р. 
по 1935 р. обіймав посаду голови правління Волинської окружної спілки польських 
вчителів у м. Рівне. Започаткував видання науково-освітнього альманаху “Рочник 
Волинський”. Очолював Рівненський науковий колектив з підготовки “Польського 
біографічного словника”. Автор праць “Путівник по Волині”, “Бібліографія Волині”. 
Обирався послом до Польського Сейму, був головою багатьох громадських 
організацій. За радянської влади був репресований, після Другової світової війни 
опинився в еміграції, жив у Лондоні, де і помер. 

Автобіографія Я. Гофмана. Копія облікової картки поручика 
Я. Гофмана. Щоденники Якуба Гофмана за 1915-1916 рр. та його дружи-
ни Ядвіги Гофман (1914-1920 рр.). Проект закону про службове станови-
ще вчителів шкіл, які перебувають на утриманні спілок територіальних 
самоврядувань, поданого до Сейму послом Я. Гофманом. Статути: дис-
кусійного клубу послів Сейму і Сенату Волинського комітету Польського 
біографічного словника; Польського історичного товариства; Музейно-
бібліотечної комісії “Волинського товариства наук”; товариства 
“Об’єднання польської політичної думки на Волині”. Проекти статутів 
парламентської культурно-освітньої групи депутатів Сейму і Сенату; 
Волинського наукового інституту при Кременецькому ліцеї. Проект ор-
ганізації гуртка з підвищення культурного рівня села та програма за-
нять гуртка. Програма діяльності політичної організації “Спілка білого 
орла”. Програми: з вивчення історії Польщі; конференції з підвищення 
кваліфікації працівників вищої освіти, чотиримісячних вечірніх курсів з 
вивчення польської мови та літератури і загальноосвітніх курсів, орга-
нізованих у м. Луцьк Головним управлінням Спілки польських вчителів. 
План лекцій з історії Волині, передбачених “Волинським товариством 
друзів науки”. Повідомлення про діяльність правління гуртка шостого 
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батальйону. Звіти про діяльність шкільної бібліотеки державної гімназії 
імені Тадеуша Костюшко в м. Рівне за 1928 – 1930 рр.; про діяльність 
Гуманітарної комісії за 1935 – 1937 рр.; етнографічних досліджень на 
Волині; проведення розкопок у Заборолі, Новому Рильську на Волині, в 
Горохівському повіті. Звіт делегатам Археологічного музею Польської 
академії мистецтв у Кракові Ленчика Габріеля про перебування його на 
Волині. Протоколи засідань з організації Волинського комітету польсько-
го біографічного словника; засідань Гуманітарної комісії Волинського 
наукового інституту і засідань комісії пропаганди Волинського воєвод-
ського комітету фізичного виховання та військової підготовки. Копії 
протоколів загальних зборів та засідань парламентської групи. Рукописи 
статей Я. Гофмана з історії міст Рівного та Олики; по генеалогії князів 
Острозьких; про повстання поляків на озері Байкал у 1865 р. Рукописи 
робіт Яна Фіялека про виникнення Холмського і Волинського єпис-
копств у Володимирі на початку ХІ�-Х� ст. Копії рапортів та розпо-
ряджень про організацію парафіяльної школи в с. Бережниця; копія 
листівки “Партизан”, виданої в Перемишлі у 1862 р. Історична довідка 
про Волинь. Виписки з статей, розміщених у місцевій пресі під час ви-
борів до Сейму і Сенату; з газет для “Рочника Волинського” з “Архіву 
Південно-Західної Росії”. Стенографічні записи виступів Я. Гофмана у 
Сеймі, виступів Міністра освіти Польщі Свентославського; стенограми 
дискусійних вечорів з бухгалтерського обліку. Списки: кандидатів до 
Головного управління Спілки польських вчителів; осіб, які брали участь 
у польському повстанні під керівництвом генерала Едмунда Ружицького 
в 1863 – 1864 рр.; закордонних друкованих видань, необхідних для вико-
ристання під час написання бібліографії Волині. Листування: з рідними 
під час перебування в армії (1914–1916 рр.); з Кураторіумом Волинського 
шкільного округу про призначення Ядвіги Гофман на посаду вчителя 
Державної гімназії у м. Рівне; з Головним управлінням польських ле-
гіонерів у Варшаві, магістратом у м Рівне та приватними особами про 
герб м. Рівне та інші матеріали для видання “Рочника Волинського”; з 
Головним управлінням у Львові про організацію відділу Польського іс-
торичного товариства у м. Рівне; з Волинським “Товариством друзів на-
уки” та видавництвами про видання “Хроніки польських дворянських 
родів Поділля, Волині та України”; з куратором Кременецького ліцею, 
бібліотекою Польської Академії мистецтв про видання праці Я.Фіялека 
“Про початок Володимирського та Холмського єпископств”; з редакцією 
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Польського біографічного словника про список осіб, біографії яких бу-
дуть включені до словника; з Волинським краєзнавчим товариством про 
купівлю експонатів народної творчості для виставки у Познані. Копія 
листа графа С. Булонського невідомій особі про ставлення поляків до ро-
сіян. Матеріали до збірника з генеалогії польських дворянських родів на 
Волині; з історії організації Волинського єпископства. Збірка скорочених 
лекцій, прочитаних Я. Гофманом для керівників громадських установ у 
м. Варшава. Записки з історії встановлення влади Гітлера та програма 
гітлеризму. Анкети про топоніміку назв на території Волинського воєвод-
ства і природні явища та народні звичаї на Волині, зібрані для написання 
історичної монографії по Волині. Спогади Крижанівського Станіслава – 
учасника польського повстання 1863 р. Відозва членів “Товариства іс-
тинних патріотів” до жителів м. Львів. Реферат А. Рудзинського про гро-
мадсько-господарче становище Дядьковицької гміни.

Куженецький Юзеф – землевласник с. Октавин-Копитково 
Здолбунівського повіту

 Ф.643, 62 од. зб., 1873–1939 рр. Опис, каталог. Рос. мова.
Згідно з заповітом померлого в 1915 р. Олександра Ільїнського власником 
родинного маєтку Копитково-Октавин Острозького ( з 1925 р. - Здолбунівського) 
повіту площею 800 десятин в 1922 р. став його племінник Куженецький Йозеф. 
Станом на 1934 р. до складу маєтку входило 443 га землі, з них орної землі – 184, 
саду – 10 га, лісу – 190 га тощо. 

Матеріали (заповіт, вирок суду) про наслідування маєтку с. Октавин-
Копитково за Скермунтовою Марією та Куженецьким Юзефом. Рішення 
Волинської земельної окружної комісії в Луцьку про надання права 
власності на землю Куженецькому Юзефу; про припинення розсліду-
вання суперечки між селянами і поміщиком Куженецьким. Інформація 
Волинського фінансового управління про порядок проведення публіч-
них торгів. Відомості Рівненського повітового староства і Здовбицької 
гмінної управи про сплату податків та внесків поміщиком Куженецьким. 
Податкові листи Острозького земського управління про встановлення 
розміру земельного податку з маєтку Октавин-Копитково, який нале-
жить поміщику Ільїнському. План земель маєтку Октавин-Копитково 
та характеристика земельних ділянок, які підлягають парцеляції. 
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Спрощений план лісового господарства маєтку Октавин, складений 
в 1899 р. Договори про видачу вексельних позичок господарчим бан-
ком у м.Луцьк поміщику Куженецькому; про оренду поміщицької землі 
селянами с. Октавин-Копитково; про купівлю–продаж земельних діля-
нок, нерухомого майна в маєтку Октавин-Копитково. Акти про купів-
лю–продаж земельних ділянок з маєтку Куженецького. Списки жителів 
с. Октавин-Копитково, які орендували земельні ділянки, купували зем-
лю в маєтку поміщика Куженецького. Списки працівників фільварку в 
маєтку Куженецького. Листування з Волинським союзом землеробів про 
зміни до декрету про державний податок та збір членських внесків; із 
судовими органами у Варшаві про заповіт маєтку с. Октавин-Копитково 
Куженецькому Юзефу, про призначення довіреної особи поміщика 
Куженецького для вирішення господарських справ; з господарчим бан-
ком у Варшаві про видачу позики особам, які купили земельні ділянки в 
маєтку Октавин-Копитково; з фінансовою палатою в м.Луцьк про подат-
кову заборгованість поміщика Куженецького; з Здолбунівським повіто-
вим староством про надання медичної допомоги сільськогосподарським 
працівникам с. Октавин-Копитково; з господарчим банком у м. Луцьк 
та фірмою сільськогосподарських машин у м. Здолбунів про випла-
ту боргів, надання позик, купівлю машин; з земельним управлінням у 
Здолбунові про дозвіл на проведення парцеляції в маєтку с. Октавин-
Копитково, з кредитним банком і земельним відділом в Острозі про при-
бутки, виплати рахунків; з управляючим маєтком Октавин-Копитково з 
господарчих питань; з донькою з особистих питань. Пам’ятка класифі-
кації землі з встановлення земельного податку. Повідомлення земель-
ного банку у Вільно про продаж поміщицьких маєтків за невиплату по-
зики. Справа про притягнення до судової відповідальності поміщика 
Ю.Куженецького за невиплату позики розміром 5 тис. зол. господарчому 
банку в м. Луцьк. Страхові свідоцтва поміщика Ю. Куженецького. Фото 
доньки Ю. Куженецького. Фінансові документи, рахунки, відомості про 
прибутки, касові книги. Прейскурант цін на лісові насадження.
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17. КОЛЕКЦІЇ

Колекція листів колишніх офіцерів армії УНР та їх сімей, 
які емігрували за кордон 

Ф.625, 1 од. зб., 1922–1939 рр. Описи. Укр., рос. мови.
Колекція створена з необлікованого розсипу в 1961 р. 

Колекція листів.

Колекція свідоцтв та атестатів

Ф.544, 27 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.

Свідоцтва і атестати про закінчення шкіл та гімназій на території 
Волинського воєводства.
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Прищепа Б. А., Прищепа О. П. Леонова Л.А.

Історична довідка про територіально-адміністративний устрій
 Рівненської області

Рівненська область як сучасна територіально-адміністративна оди-
ниця у складі України нарівні із Волинською, Житомирською, північни-
ми частинами Тернопільської та Хмельницької областей асоціюється з 
історичною Волинню.

Як історико-географічна одиниця Волинська земля почала формува-
тися починаючи з середини І тисячоліття в басейнах рік Західного Бугу, 
Стиру, Горині з притокою Случ та верхів’ях Прип’яті. 

Різноманітність рельєфу місцевості та відмінності в родючос-
ті ґрунтів зумовили особливості заселення в давнину різних терито-
рій Рівненщини. Найбільш щільно заселеною була Волинська висо-
чина, і слабо заселеними – поліські райони. Безперервний розвиток 
слов’янського населення в межах сучасної Рівненської області просте-
жується із середини І тисячоліття. 

Саме в цей час формуються відомі тут пам’ятки празько-корчакської 
культури. З повідомлень писемних джерел, зокрема, “Повісті минулих 
літ”, дізнаємося, що на Волині в цей час проживали племена дулібів1. Як 
свідчать дані археології та топоніміки, це племінне об’єднання займало 
територію від верхів’їв Вісли на заході – до межиріччя Горині та Случі 
на сході, від верхів’їв Прип’яті на півночі – до верхів’їв Дністра на пів-
дні2. Межі племінної території окреслюють давні назви населених пунк-
тів – похідні від етноніму “дуліби”. Для прикладу, згадаємо с. Дуліби 
Гощанського району Рівненської області.

Подальша організація території Волині відбувається в останній 
чверті І тисячоліття, коли тут після розпаду дулібського союзу форму-
ються племінні об’єднання бужан і волинян.

Як відомо, в ІХ–Х ст. на території волинян сформувалося одне з 
племінних княжінь, виникають численні фортеці, деякі з них були зна-
чними племінними та общинними центрами або ж використовувались 
як сховища під час ворожого нападу. 
1 Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца XI� столетия. – К., 1887. – С.24-2; 
Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К.:Наукова думка, 1984. – С. 57.
2 Баран В.Д. Ранні словяни між Дністром і Припятю. – К.: Наукова думка, 1972. – С.131.
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Під 981 р. “Повість минулих літ” згадує про похід київського кня-
зя Володимира на захід і захоплення ним Червенських міст, тобто зе-
мель між ріками Західний Буг і Вепр. З цього часу територія між ріками 
Горинь і Стир була включена до складу Київської Русі.3

Як свідчать літописні повідомлення, найбільшими центрами 
Погориння, яке в цей час входило до складу Київського князівства 
були Дорогобуж (1084 р.) (тепер село Гощанського р-ну) і Пересопниця 
(1149 р.) (сучасне село Рівненського р-ну). У літописах є також згадки 
про міста Острог (1100 р.), Дубен (1100 р.) (сучасне м. Дубно), Муравиця 
(1149 р.) (тепер у складі смт Млинів), Корчеськ (1150 р.) (сучасне 
м. Корець), Зарічеськ (1151 р.) (с. Заріцьк Рівненського р-ну), Мильськ 
(1151 р.) (с. Новомильськ Здолбунівського р-ну), Сапогинь (1151 р.) 
(с. Сапожин Корецького р-ну).

У середині ХІІ ст. Погориння було приєднано до Луцького князівства. 
З літописного повідомлення під 1183 р. довідуємося, що в Дорогобужі 
князював Інґвар, син луцького князя Ярослава. Центром невеликого уді-
лу залишалася Пересопниця.

У другій половині ХІІ – першій половині ХІІІ ст. починають актив-
ніше освоюватися поліські райони сучасної Рівненської області. Тут 
з’являються нові міста, зокрема, Дубровиця (1183 р.), Степань (1292 р.). 
на Горині, Нобель (1262 р.) на Прип’яті. 

За правління волинського князя Романа Мстиславича в 1199 р. 
Волинь і Галичина були об’єднані в Галицько-Волинське князівство. Але 
після його загибелі в 1205 р. почалася внутрішня боротьба за галицький 
престол, яка тривала до 1238 р., коли Данило Романович остаточно ово-
лодів Галичем, а на Волині став княжити його брат Василько.

Монголо-татарський погром перекреслив державницькі здобутки 
Романовичів. Узимку 1240–1241 рр. орди Батия, як і повсюди на Волині 
та Галичині, розорили більшість міст на території сучасної Рівненщини. 
Так, про руйнування одного з них – Дорогобужа – переконливо засвідчу-
ють археологічні матеріали. Нових спустошень Волині завдали війська 
Бурундая в 1259 р.4. 

На початку ХІ� ст. більша частина території сучасної Рівненської об-
ласті відносилася до Луцького князівства – складової Волинської землі.
3 Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси 
ІХ–ХІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1985. – C. 12–14.
4 Цимбалюк В. І., Прищепа Б. А., Волков П. М. Погоринські землі в часи боротьби Данила 
Галицького з монголо-татарами у ХІІІ ст.: Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2003. – 68 с.
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У другій половині ХІІІ – на початку ХІ� ст. такі значні міські осеред-
ки на Рівненщині як Дорогобуж, Пересопниця занепадають. Водночас 
активно освоюються північні та південно-західні території Волині5. 

Процес формування Волинської землі продовжувався у ХІ�–X� ст. 
в умовах вирішального впливу зовнішньополітичних факторів – бо-
ротьби Польського королівства і Литви за Галицько-Волинську Русь 
при активній участі Золотої Орди. У ході цієї боротьби територія су-
часної Рівненщини увійшла до складу Великого князівства Литовського 
(1340 р.) на правах удільного князівства. Після смерті Любарта в 1384 р. 
цю територію успадкував його син Федір. Але вже 1386 р. польський 
король Володислав Яґайло (1386–1434) відібрав у нього спочатку 
Луцьке, а потім і Володимирське князівства – складові Волинської зем-
лі. Вони були передані правителю Великого князівства Литовського 
Вітовту (1393–1430), а згодом – Свидриґайлу (1440–1452). Після смерті 
Свидригайла Волинь остаточно затверджується у ранзі однієї з числен-
них провінцій Литви. Адміністративно литовська частина колишньої во-
линської землі поділялася на три староства: Володимирське, Луцьке та 
Кременецьке. Територія сучасної Рівненщини майже повністю входила 
до складу Луцького староства. 

У кінці Х� – першій половині X�I ст. волинські землі стали влас-
ністю найбільш заможних князівських родів (Острозьких, Заславських, 
Гольшанських-Дубровицьких, Збаразьких, Вишневецьких, Корецьких, 
Чорторийських, Сангушків, Четвертинських).

Так, земельні володіння Острозьких сягали третини усієї площі цьо-
го регіону України (включно з територією сучасної Рівненщини). 

У Волинській землі після ліквідації удільного княжіння вся повнота 
влади належала луцькому старості, а також маршалку Волинської землі, 
які призначалися Великим князем литовським.

Як територіально-адміністративна одиниця Волинська земля про-
існувала до 60-х років Х�І ст. Згідно з постановою Віленського сейму 
1565–1566 рр., вона була перетворена на Волинське воєводство, яке скла-
далося з трьох повітів – Луцького, Володимирського і Кременецького. 
Переважна більшість населених пунктів сучасної Рівненської області 
розміщувалася на території Луцького повіту. У свою чергу повіти ді-
лилися на волості. Особливими територіально-адміністративними оди-
5 Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – К.: Техніка, 
2002. – C. 55.
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ницями виступали володіння волинських магнатів. Площа Волинського 
воєводства становила 40 тис. кв. км, з них 22 тис. кв. км. припадали на 
Луцький повіт – найбільший на теренах воєводства. 

У цей час багатьом містам на території сучасної Рівненщини нада-
ється Магдебурзьке право. Зокрема – це Рівне (1492 р.), Дубно (1507 р.), 
Острог (1585 р.). 

За умовами Люблінської унії 1569 р. вказана адміністративна оди-
ниця була збережена і увійшла до складу Речі Посполитої.

Майже без змін Волинське воєводство проіснувало до кінця Х�ІІІ ст. 
Лише в роки Хмельниччини у зв’язку із формуванням полкового тери-
торіально-адміністративного устрою України східне пограниччя Волині 
входило до складу кількох козацьких полків. 

Розмежування між козацькою Україною та польськими володіннями 
Речі Посполитої проходило по р. Случ. Таким чином, за Погоринням (те-
риторією між Горинню і Случчю) був визнаний особливий статус. Воно 
вважалася нейтральною смугою, і сюди заборонялося самовільно вводи-
ти війська обох воюючих сторін6.

Кінець X�III – початок ХІХ ст. був часом важливих політичних і 
соціальних змін на українських землях. Вони були започатковані напри-
кінці X�III ст., коли в результаті трьох поділів (1772 р., 1793 р., 1795 р.) 
перестала існувати Річ Посполита.

13 квітня 1793 р. за наказом російської імператриці Катерини ІІ із 
східної частини колишнього Волинського та північної частини Київського 
воєводств Речі Посполитої була утворена Ізяславська губернія. Після 
того як у 1795 р. до Російської імперії відійшла й західна частина Волині, 
ці території також включили до новоствореної губернії. 

Царським указом від 1 травня 1795 р. Ізяславську губернію було 
перейменовано на Волинську, а з 1804 р. центром Волинської губернії 
офіційно стає Житомир. Територія сучасної Рівненської області в осно-
вному увійшла до складу трьох із дванадцяти повітів новоствореної гу-
бернії – Острозького, Дубенського, Рівненського. При цьому територія 
трьох волостей (Більсько-Вольської, Володимирецької і Рафалівської) 
увійшла до Луцького повіту, Радзивилівська волость – до Кременецького 
повіту, Корецька волость – до Новоград-Волинського повіту, Кисорицька 
6 Ярошинський О. Б.. Волинь у роки Української національної революції середини Х�ІІ ст. – К.: 
Видавничий дім “Стилос”. – 2005. – С. 99.
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волость – до Овруцького повіту Волинської губернії7. Такий адміністра-
тивний поділ Волині проіснував до початку ХХ ст. 

Територія сучасного Зарічненського району Рівненської області, а 
також північні околиці Дубровицького та Рокитнівського районів, які за-
раз межують з територією Білорусі, в добу царської Росії відносилися до 
Мінської губернії.

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття на території сучасної 
Рівненської області були розташовані Рівненський повіт (Березнівська, 
Висоцька, Вирівська, Деражненська, Дубровицька, Клеванська, 
Костопільська, Кустинська, Любиковицька, Межирицька, Немовицька, 
Рівненська, Селищанська, Степанська, Стидинська і Тучинська волості) 
та волості повітів Дубнівського (Боремельська, Будеразька, Варковицька, 
Вербська, Дубнівська, Княгининська, Крупецька, Малинська, Мізоцька, 
Млинівська, Судобицька, Теслугівська, Ярославицька), Кременецького 
(Радзивилівська), Луцького (Більсько-Волська, Володимирецька 
і Рафалівська), Новоград-Волинського (Корецька), Овруцького 
(Кисорицька) і Острозького (Бугринська, Гощанська, Здовбицька, 
Сіянецька, Хорівська).

Територія Рівненського повіту складала трохи більше 7,5 тис. кв. 
верст (8 тис. кв. км.). Дубенський та Острозький повіти за площею були 
значно меншими, відповідно – 3,4 тис. кв. верст (3, 62 тис. кв.км.) та 2,7 
тис. кв. верст (2,88 тис. кв.км)8. 

У 1832 р. Волинська губернія була включена до новоствореного 
Київського генерал-губернаторства. 

У межах Волинської губернії нараховувалося більше 5 тисяч насе-
лених пунктів. За чисельністю жителів одним із найбільших міст було 
Рівне, в якому у 1913 р. проживало 34 923 чол. У 1903 р. перелік волин-
ських міст поповнило містечко Здолбунів, яке після відповідного цар-
ського указу стало позаштатним містом Острозького повіту. У 1917 р., за 
часів Тимчасового уряду, до розряду міст було переведено Сарни9.

Міськими поселеннями на той час були й містечка. Поміж них у межах 
Рівненської області найбільш динамічно розвивалися Радзивилів (сучас-
ний Радивилів) (Кременецький повіт), Корець (Новоград-Волинський по-
віт), Клевань, Степань, Костопіль, Сарни (Рівненський повіт).
7 Ровенський обласний державний архів: путівник. – К.: Наукова думка, 1970. – С. 211.
8 Каретников С. Волынская губерния. Географическо-исторический очерк. – Ковель, 1905. – С. 6.
9 Дмитрієнко М. Ф. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919–1920 р. // 
Укр. іст. журн. – 2003. – № 6. – С. 74.
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Цікаво, що такі повітові міста як Рівне, Дубно і Острог та декіль-
ка десятків містечок однойменних повітів в цей час продовжували пе-
ребувати у приватній власності, що не було характерним на той час в 
царській Росії. Так, м. Рівне належало князям Любомирським. У 80-х 
рр. ХІХ ст. Дубно було власністю княгині Є. Борятинської, а на початку 
ХХ ст. належало графині К. Шуваловій. З кінця ХІХ ст. Удільному ві-
домству належав Острог. 

Окрему сторінку в історію Рівненщини вписали події Першої світо-
вої війни та національно-визвольних змагань 1917–20-х рр. У 1915–1917 
рр. по її території проходила лінія фронту. Улітку 1915 р. австрійські 
та німецькі війська окупували всю Західну Волинь. Запеклі бої точили-
ся на Рівненщині влітку 1916 р. під час Луцької наступальної операції 
(Брусиловського прориву)10. 

Створення у березні 1917 р. Центральної Ради, як всеукраїнського 
керівного органу, підтримали на Рівненщині військові частини, які дис-
локувалися на той час у Сарнах та Рівному. Як відомо, наприкінці січня 
1918 р., після захоплення більшовиками Києва, Центральна Рада деякий 
час тимчасово перебувала в Сарнах. А в квітні 1919 р. у Рівному працю-
вав уряд Директорії. Тут була проведена її реорганізація та сформований 
об’єднаний соціалістичний уряд, головою якого став Б. Мартос.

Адміністративно Рівненщина залишалася у межах Волинської гу-
бернії з центром у Житомирі. У ті нелегкі роки було завдано значних 
руйнувань економіці волинського краю, а намір українців створити 
власну державу залишився нереалізованим. Польська держава – Друга 
Річ Посполита, відроджена у 1918 р. в результаті розпаду Російської ім-
перії, скористалася поразкою визвольних змагань українського народу і 
приєднала до себе значну територію західноукраїнських земель, в тому 
числі і землі сучасної Рівненщини. 

В серпні 1919 р. територію Рівненщини захопили польські вій-
ська. Адміністративно захоплені землі підпорядковувались Цивільному 
управлінню Східних земель. На чолі управління стояв Генеральний ко-
місар Східних земель, посада якого була запроваджена на підставі де-
крету Головнокомандувача польських військ від 19 лютого 1919 р. 

Відповідно до розпорядження Генерального комісара Східних зе-
мель від 7 червня 1919 р. створено управління повітів Волині з тимча-
10 Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині: Навчальний посібник /Б. А. Прищепа, 
О. П. Прищепа. – Рівне: ПП ДМ, 2008. – С. 278–279.
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совим адміністративним центром у м. Ковелі. 9 вересня 1919 р. на базі 
управління повітів організований Волинський адміністративний округ, 
до якого увійшли Володимирський, Ковельський, Луцький, Дубенський, 
Рівненський, Кременецький, Острозький, Заславський і Звягельський 
повіти. Його очолював окружний комісар (з жовтня 1919 р. − начальник 
округу). 20 листопада 1919 р. місцеперебування Волинського окружного 
управління перенесено з Ковеля до Луцька. 

Згідно з розпорядженням Головнокомандувача польських військ від 
17 січня 1920 р. на базі Волинського адміністративного округу створено 
Цивільне управління волинських земель і Подільського фронту, яке під-
порядковувалося Генеральному комісарові Східних земель.

1 червня 1920 р. з підпорядкування Цивільного управлін-
ня волинських земель і Подільсього фронту було вилучено повіти: 
Володимирецький, Ковельський, Луцький, Дубенський, Рівненський ( у 
межах, які існували на 1 серпня 1914 р.), частину Острозького, вклю-
ченого вже до Рівненського повіту, а також північно-західну частину 
Кременецького повіту, які були передані в підпорядкування уряду Речі 
Посполитої.

З 6 липня по вересень 1920 р. внаслідок контрнаступу радянських 
військ польська влада тимчасово припинила свою діяльність на теритоії 
Рівненщини. 

З 15 вересня 1920 р. по 27 листопада 1920 р. ця територія знову уві-
йшла у підпорядкування польській владі, а саме – Тимчасового управ-
ління прифронтових і етапних територій; а з листопада 1920 р. по вере-
сень 1939 р. підпорядковувалася Міністерству внутрішніх справ Польщі 
та безпосередньо волинському воєводі (з лютого 1921 р.).

Сарненський повіт було створено 15 березня 1920 р. з гмін 
Рівненського повіту (Висоцьк, Домбровиця, Любиковичи, Немовичи і 
Віри) та з гмін Овруцького повіту (Кисоричі, Олевськ, Юрово). 

4 лютого 1921 р. територія Рівненщини була включена до скла-
ду новоутворених Волинського та Поліського воєводства. Три повіти: 
Дубенський, Острозький і Рівненський увійшли до складу Волинського 
воєводства, а Сарненський повіт – до складу Поліського воєводства. Усі 
повіти поділялися на гміни, які об’єднували декілька десятків населених 
пунктів.

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів Польщі від 16 лип-
ня 1924 р. з 1 січня 1925 р. з Рівненського повіту були вилучені гміни: 
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Деражне, Стидин, Степань, Березне, Костопіль і Людвипіль, з яких був 
утворений Костопільський повіт.

Тоді ж відбулисяі наступні адміністративно-територіальні зміни:
а) гміна Олика передана з Дубенського в Луцький повіт;
б) гміна Берестечко передана з Дубенського в Горохівський повіт;
в) гміна Здовбицька та м.Здолбунів передані з Рівненського в 

Острозький повіт;
г) гміна Радзівілів передана з Кременецького в Дубенський повіт;
д) гміна Майків передана з Острозького у Рівненський повіт.
Острозький повіт перейменовано на Здолбунівський повіт.
29 листопада 1930 р. Сарненський повіт передано зі складу 

Поліського до Волинського воєводства.
Фактично такий поділ проіснував до грудня 1939 р. Указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. було створено Рівненську об-
ласть. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 січня 1940 р. замість 
повітів та волостей було створено 30 районів, а саме:

1. Березнівський – з Березнівської волості Костопільського повіту.
2. Вербський – з Вербської та Судобицької волостей Дубенського повіту.
3. Висоцький – з частин Вичівської, Висоцької, Столінської волостей 

Сарненського повіту.
4. Володимирецький – з Володимирецької волості Сарненського повіту.
5. Гощанський – з Бугринської і Гощанської волостей Рівненського 

повіту.
6. Демидівський – з Боремельської, Княгининської і частини 

Ярославицької волостей Дубенського повіту.
7. Деражненський – з Деражненської і Стидинської волостей 

Костопільського повіту.
8. Дубровицький (Домбровицький) – з Дубровицької волості та 

м. Дубровиця Сарненського повіту.
9. Дубенський – з Варковицької і Дубенської волостей та м. Дубно 

Дубенського повіту.
10. Здолбунівський – із Здовбицької волості і м. Здолбунова 

Здолбунівського повіту.
11. Клеванський – з частини Клеванської волості Рівненського повіту.
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12. Клесівський – з частини Березнівської і Клесівської волості 
Сарненського повіту.

13. Корецький – з Корецької волості і м. Корець Рівненського повіту.
14. Козинський – з Теслугівської волості Дубенського повіту.
15. Костопільський – з Костопільської волості і м. Костопіль 

Костопільського повіту.
16. Людвипільський (Соснівський) – з Людвипільської волості 

Костопільського повіту.
17. Межиріцький – з Межиріцької волості Рівненського повіту.
18. Млинівський – з Млинівської волості Дубенського повіту.
19. Морочнівський (Зарічнянський) – з Бродницької, Морочнівської та 

Кухотсько-Вольської волостей Сарненського повіту.
20. Мізоцький – з Будеразької та Мізоцької волостей Здолбунівського 

повіту.
21. Олександрійський – з Олександрійської та частини Клеванської 

волостей Рівненського повіту.
22. Острожецький – з Малинської та частини Ярославицької волостей 

та м. Острог Здолбунівського повіту.
23. Острозький – з Новомалинської, Сіянецької і Хорівської волостей 

та м.Острог Здолбунівського повіту.
24. Рафалівський – з Більсько-Вольської та Рафалівської волостей 

Сарненського повіту.
25. Ровенський – з Дядьковицької та Рівненської волостей Рівненського 

повіту.
26. Рокитнівський – з Кисорицької волості і м. Рокитне Сарненського 

повіту.
27. Сарненський – з Немовицької волості і м. Сарни Сарненського повіту.
28. Степанський – з Степанської волості Рівненського повіту.
29. Тучинський – з Тучинської волості Рівненського повіту.
30. Червоноармійський – з Кременецькою і Радзивилівською волостей 

та м. Радзивіллів Дубенського повіту. 
Ці райони існували до січня 1959 р. Указом Президії Верховної Ради 

УРСР від 22 січня 1959 р. “Про ліквідацію деяких районів Рівненської 
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області” одинадцять районів області ліквідовано. Адміністративно-
територіальні зміни видно з такої таблиці:

№ 
п/п

Назва ліквідованого 
району До яких районів відійшла територія

1 Вербський Демидівського і Дубенського
2 Висоцький Дубровицького і Зарічнянського
3 Дережнянський Клеванського і Степанського
4 Клесівський Сарненського і Рокитнівського
5 Козинський Демидівського і Червоноармійського
6 Мізоцький Здолбунівського
7 Межиріцький Корецького і Соснівського

8 Олександрійський Клеванського, Костопільського, 
Рівненського

9 Острожецький Демидівського і Млинівського
10 Рафалівський Володимирецького

11 Тучинський Гощанського, Костопільського, 
Рівненського, Сосніського

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 
1962 р. “Про укрупнення сільських районів Української РСР” було про-
ведене укрупнення районів, а саме :

1. Березнівський район – з Березнівського, Костопільського (за ви-
нятком Криничківської та Милятинської сільрад) та Соснівського 
районів.

2. Гощанський район – з Гощанського, Корецького та Острозького 
районів, Криничківської і Милятинської сільрад Костопільського 
району.

3. Дубенський район – з Дубенського і Червоноармійського районів 
та Майданської сільради Здолбунівського району.

4. Дубровицький район – з Володимирецького, Дубровицького та 
Зарічнянського районів.

5. Млинівський район – з Демидівського та Млинівського районів.
6. Рівненський район – із Здолбунівського (за винятком Майданської 

сільради), Клеванського та Рівненського районів.
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7. Сарненський район – з Рокитнівського, Сарненського і Степанського 
районів.

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 4 січня 
1965 р. було проведено розукрупнення районів. Додатково створені 
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Острозький та 
Рокитнівський райони, в основному, в межах, що існували до 30 грудня 
1962 р., а саме:

1. Березнівський район (центр – смт Березне) в складі Березнівської, 
Першотравневої та Соснівської селищних Рад і сільрад 
Березнівського району: Балашівської, Бистрицької, Більської, 
Богушівської, Бронської, Великопільської, Вітковицької, 
Голубненської, Городищенської, Грушівської, Губківської, 
Друхівської, Зірнівської, Кам’янської, Малинської, Марининської, 
Мочулянської, Поліської, Полянської, Прислуцької, Тишицької, 
Устівської, Хмелівської, Хотинської, Яблунської, Яринівської та 
Яцьковицької.

2. Володимирецький район (центр – смт Володимирець) у складі 
Володимирецької та Рафалівської селищних Рад і Антонівської, 
Балаховицької, Більсько-Вільської, Великожолудської, 
Великоцепцевицької, Воронківської, Галузійської, Городецької, 
Довговільської, Жовкинівської, Заболоттівської, Каноницької, 
Кідрівської, Красносільської, Лозківської, Любахівської, 
Мульчицької, Озерецької, Полицької, Половлівської, Ромейківської, 
Серхівської, Собіщицької, Сопачівської, Старорафалівської, 
Суховільської та Хиноцької сільрад Дубровицького району.

3. Гощанський район (центр – смт Гоща) в складі м. Корець, Гощанської 
селищної Ради і сільрад Гощанського району: Бабинської, 
Бочаницької, Бриківської, Бугринської, Великоклецьківської, 
Великомежирицької, Веснянської, Вільгірської, Головницької, 
Горбаківської, Дорогобузької, Дроздівської, Жаврівської, 
Жадківської, Залізницької, Коловертівської, Копитівської, 
Користівської, Красносільської, Крилівської, Криничківської, 
Курозванівської, Липківської, Майківської, Малинівської, 
Малятинської, Морозівської, Невірківської, Новокорецької, 
Посягвівської, Рясниківської, Садівської, Самострілівської, 
Світанівської, Симонівської, Синівської, Сіннянської, 
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Стовпинської, Томахівської, Тучинської, Федорівської, Харалузької 
та Щекичинської.

4. Дубенський район (центр – м. Дубно) в складі міст Дубно та 
Червоноармійськ і сільрад Дубенського району: Башарівської, 
Берегівської, Березинівської, Боратинської, Бугаївської, 
Варковицької, Вербської, Гірницької, Добриводської, Дружбівської, 
Іваннівської, Іващуківської, Княгининської, Козинської, Крупецької, 
Майданської, Малосадівської, Мильчанської, Мирогощівської, 
Михайлівської, Немирівської, Озерянської, Підзамчівської, 
Плосківської, Пляшівської, Привільненської, Птицької, 
Пустоіваннівської, Рачинської, Сатиївської, Семидубівської, 
Сестрятинської, Ситненської, Соснівської, Страклівської, 
Тараканівської, Хотинської та Шепетинської.

5. Дубровицький район (центр – м. Дубровиця) в складі м. Дубровиця, 
Зарічнянської селищної Ради і сільрад Дубровицького району: 
Бережківської, Бережницької, Берестівської, Біленської, Борівської, 
Великоозерянської, Великотелковицької, Вербівської, Висоцької, 
Вичівської, Вовчицької, Городищенської, Жаденської, Залізницької, 
Залузької, Колківської, Кутинської, Кухітсько-Вільської, 
Кухченської, Лісівської, Локницької, Людинської, Лютинської, 
Миляцької, Морочнівської, Мочулищенської, Неньковицької, 
Нобельської, Омитської, Осівської, Пребродівської, Перекальської, 
Річицької, Сварицевицької, Селецької, Серницької, Соломіївської, 
Судченської, Трипутнянської та Удрицької.

6. Здолбунівський район (центр – м. Здолбунів) в складі Мізоцької 
селищної Ради і Білашівської, Будеразької, Бущанської, Глинської, 
Здовбицької, Ільпінської, Маломощаницької, Миротинської, 
Новомильської, Новосілківської, Півченської, Спасівської, 
Старомощаницької, Ступнівської, Уїздецької, Урвенської та 
Устенської сільрад Рівненського району.

7. Костопільський район (центр – м. Костопіль) в складі м. Костопіль 
і Злазненської, Іваницької, Малолюбашівської, Мащанської, 
Мирнівської, Пеньківської, Перемінківської, Підлужненської, 
Пісківської та Яполотської сільрад Березнівського району; 
Деражнянської, Дюксинської, Звіздівської та Постійненської 
сільрад Рівненського району; Великомидської, Гутянської, 
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Золотолинської, Маломидської та Малостидинської сільрад 
Сарненського району.

8. Млинівський район (центр – смт Млинів) у складі Демидівської 
та Млинівської селищних Рад і сільрад Млинівського району: 
Берегівської, Бокіймівської, Боремельської, Вербенської, Війницької, 
Владиславівської, Вовковийської, Вовницької, Добрятинської, 
Довгошиївської, Золочівської, Ільпибоцької, Княгининської, 
Кораблищенської, Коритівської, Коритненської, Малинської, 
Малівської, Малодорогостаївської, Мальованської, Митницької, 
Новосілківської, Новоукраїнської, Острожецької, Певжівської, 
Перемилівської, Підгаєцької, Підбрусинської, Пітушківської, 
Пляшівської, Посниківської, Пугачівської, Рогозненської, 
Рудківської, Смордвівської, Ставрівської, Торговицької, Уїздецької, 
Хорупанської, Хрінницької та Ярославицької.

9. Острозький район (центр – м. Острог) в складі м. Острог і 
Білашівської, Бухарівської, Верхівської, Вілійської, Вільбівської, 
Волосковецької, Грем’яцької, Кутянківської, Межирицької, 
Милятинської, Могилянівської, Новомалинської, Новородчицької, 
Оженинської, Садківської, Тесівської, Української та Хорівської 
сільрад Гощанського району.

10. Рівненський район (центр – м. Рівне ) в складі Клеванської 
і Оржівської селищних Рад і сільрад Рівненського району: 
Білокриницької, Бронниківської, Великожитинської, Велико-
омелянської, Великошпаківської, Верхівської, Гориньградської, 
Городищенської, Городоцької, Грушвицької, Дядьковицької, 
Жобринської, Зорянської, Іваницької, Корнинської, Кустинської, 
Новоукраїнської, Обарівської, Олександріївської, Радухівської, 
Старожуківської, Тайкурської, Хотинської та Шпанівської.

11. Рокитнівський район (центр – смт Рокитне) в складі Рокитнівської 
та Томашгородської селищних Рад і Березівської, Біловізької, 
Блажівської, Борівської, Вежицької, Глиннівської, Кам’янської, 
Карпилівської, Кисорицької, Масевицької, Рокитнівської, 
Сновидовицької, Старосільської та Томашгородської сільрад 
Сарненського району.

12. Сарненський район (центр – м. Сарни) в складі м. Сарни, 
Клесівської та Степанської селищних Рад і сільрад Сарненського 
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району: Великовербченської, Вирівської, Кам’яно-Случанської, 
Карасинської, Коростської, Кричильської, Кузьмівської, 
Любиковицької, Люхчанської, Немовицької, Ремчицької, 
Сарненської, Селищенської, Стрільської, Тинненської, Тутовицької 
та Чудельської. Указом Президії ВР УРСР від 04.01.1965 
Біленську, Борівську, Великотелковицьку, Кухітсько-Вільську та 
Перекальську сільські Ради Дубровицького району передано до 
складу Володимирецького району. 

Наприкінці 1966 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 
грудня в Рівненській області шляхом дальшого розукрупнення були 
створені додатково три райони, а саме: 

1. Зарічненський район (центр – смт Зарічне) у складі Зарічненської 
селищної Ради і Вичівської, Вовчицької, Кутинської, Кухченської, 
Локницької, Морочненської, Неньковицької, Нобельської, 
Новорічицької, Омитської, Річицької та Серницької сіль-
рад Дубровицького району; Борівської, Кухітсько-Вільської та 
Перекальської сільрад Володимирецького району.

2. Корецький район (центр – м. Корець) у складі м. Корець і 
Бриківської, Великоклецьківської, Великомежиріцької, Веснянської, 
Головницької, Жадківської, Залізницької, Коловертівської, 
Копитківської, Користівської, Крилівської, Морозівської, 
Невірківської, Новокорецької, Самострілівської, Світанівської, 
Стовпинської, Харалузької та Щекичинської сільрад Гощанського 
району; Устянської сільради Березнівського району.

3. Червоноармійський район (центр – м. Червоноармійськ) у складі 
м. Червоноармійськ і Башарівської, Березинівської, Боратинської, 
Бугаївської, Добриводської, Дружбівської, Жовтневої, Іващуківської, 
Козинської, Крупецької, Михайлівської, Немирівської, 
Підзамчівської, Пустоіваннівської, Сестрятинської, Ситненської 
та Хотинської сільрад Дубенського району; Коритненської, 
Митницької та Пляшівської сільрад Млинівського району. Згідно з 
наказом Міністерства енергетики СРСР від 22.06.1973 “Про ство-
рення Західно-Української АЕС” розпочато будівництва Західно-
Української АЕС (нині Рівненська АЕС) та житла. Указом Президії 
ВР УРСР від 15.03.1977 новозбудованому населеному пункту при-
своєно найменування селище Кузнецовськ, яке включено в облікові 
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дані району і віднесено до категорії селища міського типу, селищну 
раду найменовано Кузнецовська.

Указом Президії ВР УРСР від 14.09.1984 № 7627-Х селище міського 
типу Кузнецовськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Указом Президії ВР УРСР від 30.12.1977 № 2880-ІХ місто Дубно 
віднесено до категорії міст обласного підпорядкування. Включено в 
межі міста Дубно села Волиця, Страклів Перший та Страклів Другий 
Страклівської сільської ради. 

Згідно з постановою Президії ВР УРСР від 11.06.1991 № 1183-ХІІ з 
врахуванням правил українського правопису вирішено надалі іменувати 
місто Ровно – Рівне, а Ровенську область – Рівненська. 

Рішеннями обласної Ради народних депутатів від 19.02.1992 № 132, 
від 30.09.1992 № 172, Постановою ВРУ від 03.03.1993 № 3044-ІХ від-
новлено місту Червоноармійськ колишнє найменування місто Радивилів 
і перейменовано Червоноармійський район на Радивилівський район.

Постановою Президії ВРУ від 15.06.1992 № 2438-ХІІ уточнено на-
йменування Дубнівського району на Дубенський район, при цьому за-
лишено назву міста Дубно без змін.

Постановою ВРУ від 22.09.1995 р. № 346/95 ВР утворе-
но Демидівський район (центр – селище міського типу Демидівка) 
в складі Демидівської селищної ради, Боремельської, Вербенської, 
Вовковийської, Глибокодолинської, Ільпибоцької, Княгининської, 
Малівської, Рогізненської, Рудківської, Хрінницької сільських рад 
Млинівського району. 

Рішенням обласної Ради народних депутатів від 11.05.1995 № 44, 
постановою ВРУ від 07.07.1995 № 275-95 ВР місто Острог віднесено до 
категорії міст обласного підпорядкування. 

Станом на 01.01.2011 р. у складі Рівненської області перебуває 16 
районів, 4 міста обласного значення, 7 – районного, 16 селищ міського 
типу, 3 селища, 997 сіл. 
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ПОКАЖЧИК 
УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ТОВАРИСТВ, ОБ'ЄДНАНЬ
А

Адвокати  134, 165
Академії

духовні  84, 305
мистецтв  84, 85, 290, 297, 305
наук  85, 290, 297, 305

Амбулаторії  38, 93, 148
стоматологічна  148

Аптеки  93, 94, 107, 111, 148, 291
Армія  16, 41, 43, 44, 47, 48, 66, 92, 109, 111, 121, 123, 133, 137, 144, 145, 146, 149, 

152, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 192, 193, 194, 201, 205, 206, 214, 216, 
226, 230, 252, 275, 296, 300, 305, 308

австрійська  43, 44, 47, 48, 66, 92, 111, 121, 123, 133, 137, 144, 145, 146, 149, 152, 
167, 168, 169, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 201, 205, 206, 214, 216, 226, 
230, 252, 275, 296, 300, 305, 308

польська  16, 43, 44, 47, 48, 66, 92, 111, 121, 123, 133, 137, 144, 145, 146, 149, 152, 
167, 168, 169, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 201, 205, 206, 214, 216, 226, 
230, 252, 275, 296, 300, 305, 308

радянська  43, 156, 167, 168, 176, 201, 216
російська  16, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 92, 146, 167, 192, 214
УНР  16, 43, 44, 47, 48, 66, 92, 111, 121, 123, 133, 137, 144, 145, 146, 149, 152, 

167, 168, 169, 173, 174, 175, 192, 193, 194, 201, 205, 206, 214, 216, 226, 
230, 252, 275, 296, 300, 305, 308

Червона  43, 156, 167, 168, 176, 201, 216
Архіви  2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50, 53, 313

магістрату м. Здолбунів  5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 134
нотаріальний  2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 50, 57
повітових судів

Дубенського  2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50, 53, 313
Рівненського  2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 50, 53, 313
Центральний архів при універститеті Св. Володимира в Києві  2, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 50, 53, 313

Б
Банки

"Банк господарства крайового"
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віділення у м. Рівне  250, 251
"Банк Польський"  250, 251
господарчий

у м. Варшаві  14, 76, 77, 138, 251, 307
у м. Луцьку  14, 76, 77, 138, 251, 307

Державний  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307
Державний земельний  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307
земельний

у м. Вільно  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307
у м. Рівному  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307

комунальний
у м. Віршаві  14, 76, 77, 138, 251, 307
"Кооперативний банк"

у Луцьку  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307
кооперативний купецький

у м. Дубно  62, 66, 67, 72, 76, 250, 251, 252, 269, 274, 307
кредитний

у м. Острог  14, 76, 77, 138, 251, 307
Селянський поземельний  14, 62, 66, 67, 72, 76, 77, 138, 250, 251, 252, 269, 274, 

307
Батальйони  15, 41, 45, 89, 153, 154, 232, 305
Бібліотеки  5, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 93, 106, 107, 112, 115, 

128, 212, 222, 288, 293, 294, 296, 297, 300, 301, 305
Благодійні заклади  3, 4, 74, 95, 292
Будинки  5, 7, 10, 20, 38, 42, 51, 62, 78, 84, 89, 106, 135, 139, 257, 276, 287

арештний будинок
у м. Острог  5, 10, 20, 38, 84, 89, 257, 287

для престарілих  65, 84, 90, 212, 291
єврейських сиріт  139, 288
молитовні  7, 42, 51, 62, 78, 106, 135, 139, 276
народної творчості  5, 10, 20, 38, 84, 89, 257, 287
"Поліційний будинок здоровя"  65, 84, 90, 212, 291

Бургомістр  18, 34, 131, 132, 133, 136, 137, 138
Бюро  122, 300

військово-паспортне  7, 138, 253
посередництва праці  300
праці  7, 138, 253
технічної інвентаризації  7

В

Ветеринарні пункти  38, 128
Видавництва  17, 18, 23, 112, 296, 305
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Виконавці судові  156, 157
Відділення  20, 30, 37, 47, 66, 82, 83, 84, 92, 97, 112, 133, 148, 250, 251, 254, 262, 263, 

288, 291, 292
комерційні  83
механіко-технічне  83
охорони здоровя  84, 92, 112, 133, 148
поштові  112, 133
фінансові  20, 30, 47, 66, 83, 92, 250, 251, 254, 262, 263, 291, 292
хіміко-технологічне  83
Червоного Хреста  47

Відділи
взаємного страхування  127
військові  8, 16, 108, 110, 111, 113, 127, 130, 132, 136, 138, 149, 152, 154, 160, 167, 

170, 174, 221, 243, 246, 251, 256, 269
водно-меліоративний  129
"Еміграційного синдикату"

у м. Рівне  245
земельні  128, 129, 260, 269, 276, 307
землеробства  117, 266, 267
мобілізації  146
охорони здоровя  7, 9, 13, 15, 109, 126, 132, 148, 155, 256, 292, 296
повітових староств  7, 8, 9, 13, 15, 16, 108, 109, 110, 111, 126, 127, 130, 132, 136, 

138, 148, 154, 155, 160, 170, 221, 243, 246, 251, 256, 269, 292, 296
Костопільського  5, 39, 111, 117, 118, 127, 128, 135, 141, 142, 147, 159, 161, 

170, 254, 261, 262, 266, 268, 269, 270, 274, 276, 278, 284, 286, 295, 299, 
316, 317, 318

Рівненського  8, 16, 108, 109, 110, 111, 127, 130, 132, 136, 138, 154, 160, 
170, 221, 243, 246, 251, 256, 269, 334

повітові  126
самоврядування  3, 8, 14, 16, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 97, 103, 108, 110, 111, 112, 

126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 154, 160, 170, 
171, 174, 221, 243, 246, 251, 256, 269, 276, 299, 300, 302, 307

повітові
Костопільський  126, 127, 128, 129, 130, 131, 133
Рівненський  126, 127, 128, 129, 130, 131, 133
Сарненський  131

слідчі  167, 170, 174, 230, 243
Союзу унтер-офіцерів резерву Польщі

у м. Здолбунів  299
Спілки інвалідів війни

у м. Здолбунові  298
суду  155, 157, 160
Товариство “Поліційна сім’я”

у м. Здолбунів  299
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Товариство розвитку східних земель
у м. Рівне  300

юридичні  97
Відомства межові  75
Військові частини  44, 70, 92, 97, 109, 145, 146, 150, 314
Водогін  37
Вокзали  232
В’язниці  63, 180, 244

Г

Гарнізони  15, 41, 42, 43, 47, 111, 112, 145, 146, 148, 151, 175
Генеральний виборчий комісар

у м. Варшава  124, 125
Генеральний комісар Східних земель  84, 108, 110, 111, 120, 126, 131, 135, 137, 138, 

140, 160, 246, 249, 277, 314
Гімназії  86, 88, 288, 308

Державна гімназія ім. Владислава Ягелли в с. Красний Став  288
Державна гімназія ім. Тадеуша Костюшко в м. Рівне  305
Дубенська міська жіноча гімназія  86
Дубенська міська чоловіча гімназія  88
Клеванська гімназія  80
Коедукаційна гімназія з польською мовою навчання єврейського батьківського 

товариства “Освіта” в м. Рівне  15, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 105, 
106, 119, 130, 139, 284, 285, 288, 289, 292, 294, 305

Острозька міська жіноча гімназія  86
Острозька чоловіча гімназія  89
Рівненська гімназія  15, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 105, 106, 119, 130, 139, 

284, 285, 288, 289, 292, 294, 305
жіноча гімназія  86, 87, 105, 106
ім. Генріха Сенкевича  119
приватна коедукаційна гімназія 
Рівненського російського доброчинного товариства  284
приватна українська гімназія  294
реальна гімназія  15, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 105, 106, 119, 130, 

139, 284, 285, 288, 289, 292, 294, 305
українська гімназія  130, 139, 292
чоловіча гімназія  88

Громади  19, 33, 37, 62, 77, 103, 117, 302, 303
єврейські віросповідні  103

Березнівська  103, 313, 328
Деражненська  103, 121, 313, 330
Костопільська  103, 166, 313, 331
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Людвипільська  103
Осовська  103
Степанська  89, 90, 103, 313, 334

єврейські релігійні
у м. Корець  302
у м-ку Клевань  302
у м. Рівне  302

єврейські релігійні (гміни)  302
Клеванська  62
міщанська у м. Рівне  37

Рівненська єврейська  37, 303
Гуртки  116, 119, 120, 130, 143, 284, 294, 295, 299, 301, 303, 304, 305

аматорські  294
військових інвалідів  120
“Гуртки сільської молоді”  115
домогосподарок  130
“Матері і дитини”  130
педагогічні  284
при церковних братствах  303
“Сільські домогосподарки”  143
сільської молоді  130, 294, 295
скаутів  116
шкільні  119
шостого батальйону  305

Д

Деканати римо-католицькі  15, 100, 101
Дубенський  5, 14, 35, 42, 43, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 66, 69, 71, 79, 88, 96, 98, 

99, 100, 101, 104, 106, 140, 159, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 193, 232, 248, 251, 253, 254, 283, 287, 293, 303, 
312, 316, 317, 318, 320, 322

Заславсько-Острозький  100, 101
Кременецький  70, 79, 80, 98, 99, 100, 101, 158, 193, 305, 311, 312, 313, 315, 316
Новоград-Волинський  32, 100, 312, 313, 332
Острозько-Рівненський  100, 101
Рівненський  100

Департаменти  49, 51, 55, 75, 94, 145
зовнішньої торгівлі  73
лісового господарства  279
медичний  94
митних зборів  73
Міністерства внутрішніх справ  94
народної освіти  81, 82, 83, 84
поліції  62
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уділів  77
юстиції  49, 55

Директорія  56, 84, 314
Дирекції

банків  250, 251, 253
Волинських торгів  139
гімназії  80, 83, 87, 294
державних лісів  277, 278, 279, 280
залізниць  111
пошт і телеграфів  112, 264, 265
училищ  81
шкіл  90, 284

Дистанції  67, 68
Дитячі установи  96, 293, 303
Дільниці  72

виборчі  31, 125, 168, 172, 174, 196, 271
лікарняні  32, 33, 38, 56, 57, 61, 119, 125, 173, 177, 180, 181, 185, 186, 188, 192, 

206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 229, 231, 
233, 237, 239

лісові  271
мирових посередників  32, 33, 56, 57
мирових судів  56
поліцейські  32, 33, 38, 56, 57, 61, 119, 125, 168, 172, 173, 174, 177, 180, 181, 185, 

186, 188, 192, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 
224, 229, 231, 233, 237, 239

прикордонні  32, 33, 38, 56, 57, 61, 119, 125, 168, 173, 177, 180, 181, 185, 186, 188, 
192, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 224, 229, 
231, 233, 237, 239

станові  61
судових слідчих  56, 57

Думи  31, 35, 36, 37, 87, 105, 106
Державна  31
міські

Дубенська  34, 35, 36, 37, 87, 105, 106
Рівненська  35, 36, 37, 87, 105, 106

Духовні навчальні заклади  98

Е
Експозитури  119, 170, 171, 242, 243

повітового староства  108, 111, 112, 119, 166, 170, 195, 230
поліції  108, 111, 112, 119, 166, 167, 170, 171, 191, 195, 230, 239, 242
слідчого управління  234

Електростанції  37, 117, 129, 137, 139, 156
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З

Заводи  20, 58, 67, 68, 120, 134, 139, 142, 250, 257, 258, 259
винокурні  67, 68

в м. Корець  58
високовольтної апаратури у м. Рівне  20
ливарно-механічний  258
лісопильний  278
лісопильний  “Оксмана”  142
миловарний  263
олійний “Волинь” в м. Рівне  259
пивоварний "Бергшльос" у м. Рівне  139, 257, 258
пивоварні  67
цементний  “Волинь” у м. Здолбунів  134, 258
цукрові

Бабино-Томахівський  139, 250, 258
Корецький  120, 250
Шпанівський  250

Заклади  5, 8, 14, 20, 24, 37, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 93, 111, 112, 113, 115, 120, 
123, 134, 155, 169, 252, 296

взаємного страхування  255
комунальні  252
кредитування органів самоврядування  251
культури  24
медичні  5, 61, 93, 111
навчальні  3, 14, 20, 37, 52, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98, 112, 115, 169, 

283, 287, 298
педагогічні  296
торговельні  72, 112, 113, 120, 134
торгово-промислові  18

Залізниці  7, 45, 91, 92, 111, 112, 300
Земства  31, 38, 74
З’їзди  17, 18, 24, 31, 32, 203, 292, 296, 298

“Великих зборів ОУН”  18
вчителів Волинського округу  17, 296
делегатів Польського краєзнавчого товариства Волинського округу  130
Крайовий ВУО  292
мирових посередників  32
мирових суддів  54, 55, 78
представників українських кооперативів  203
старост Волинського воєводства  127

І
Інспекторати
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фінансові  246
шкільні  17, 283

м.Володимир  283
м.Дубно  283
м. Костопіль  283
м. Рівне  284

Інспекції
військово-інженерні  43
прикордонні  233
страхування  252, 255, 256
торговельні  241

Інститути  12, 20, 93, 129, 130, 250, 291, 296, 304, 305
Інтернати  85

К
Казначейства  5, 66, 67, 72, 249

повітові  66
Дубенське  66
Острозьке  67
Рівненське  66

Канцелярії  46, 55, 73, 97, 99, 108, 110, 127, 129, 130, 136, 248, 256
магістрату  136
митного округу  73
міської управи  37
поліції  61
фінансового управління  248
юридичні  129

Каси  66, 67, 96, 105, 134, 135, 148, 216, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 288, 296, 300, 301

взаємодопомоги  208, 216, 220, 245, 296
лікарняні  148
ощадні  66, 127, 143, 249, 251, 252, 296, 301

шкільні  288
позичкові  300, 301
Стефчика  134, 253, 254
страхові  255, 256
фінансові  246, 247, 249, 250

Кінотеатри  115
Клуби  17, 196, 216, 223, 231, 293, 294, 297, 304

“Дешева кухня”  300
“Дім людовий”  297
“Рідна хата”  17, 294
спортивні  196, 216, 223, 231, 292
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Команди  43, 137, 145, 154, 166, 167, 299
жандармські  43
пожежні у м. Острог  137
поповнення військових частин  145
резервістів у м. Костопіль  299

Комендатури  15
гарнізонні  148

Комісаріати  15, 16
земель Волині і Подільського фронту  108, 241
охорони лісів  114, 277
поліції  16, 121, 157, 172, 173, 174, 175, 176

Комісії  8, 9, 14, 16, 19, 20, 31, 32, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 75, 76, 85, 87, 92, 
111, 115, 121, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 135, 136, 138, 144, 147, 148, 233, 
243, 244, 246, 252, 254, 257, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 280, 293, 296, 
302, 304, 305, 306

атестаційна  233
бюджетна  293
виборчі  19, 20, 31, 124, 125, 133

до Державних дум  31, 32
до Сейму і Сенату  124

Окружна виборча комісія № 57 в м.Ковель  124
окружна виборча комісія № 58 в м.Сарни  125
окружна виборча комісія № 59 в м.Рівне  125
окружна виборча комісія № 60 в м. Дубно  125

до Сейму та Сенату  133
військові

казармено-будівельна  44
шосейна  44, 45

господарська  269
громадської опіки  127
гуманітарна  305
екзаменаційна  85, 87, 244
земельна  127, 267, 271, 273, 306
землевпорядні  14, 75, 76
з класифікації земель  16, 271, 272, 273
з наділення земельними ділянками  270, 273, 274
з проведення викупу земельних ділянок  16, 273, 274
культурно-освітня  130
лікарська  47
ліквідаційна  48, 85, 127, 243, 254
льоноконопляна  127, 129
магістратів

м. Здолбунів  133
м. Костопіль  135
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м. Рівне  138
медична  147, 148
межові  8, 75
музейно-бібліотечна  304
обліку худоби  46
охорони лісів  278, 280
оціночні  37, 246, 257
пенсійна  129
ревізійна  144, 252, 263, 294, 299
роз'вязання прикордонних конфліктів  243
розв’язання прикордонних конфліктів  121
санітарні  38, 92, 111
Спілки польських вчителів  295

Комітети  2, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 48, 65, 76, 84, 85, 87, 88, 97, 105, 110, 121, 124, 
127, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 142, 143, 147, 175, 230, 231, 245, 252, 
253, 263, 275, 276, 287, 288, 289, 290, 295, 297, 300, 304, 305

батьківські  85, 87, 231, 288
виборчі  121, 124, 142, 143
виконавчі  8, 15, 17, 19, 105, 245
Волинських торгів  130
гмінні  300
господарські  84, 85, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 138
допомоги

голодуючим в Україні  295
українським емігрантам  175
хворим та пораненим воїнам Всеросійського союзу міст  97

“Євреї Волині–польській армії”  300
магістратів  17, 19, 20, 21, 110, 129, 133, 135, 138, 230, 275
наділення землею солдатів  16, 275, 276
Польського біографічного словника  2, 8, 16, 17, 84, 85, 87, 88, 97, 121, 124, 127, 

130, 133, 135, 136, 142, 143, 147, 175, 231, 245, 252, 253, 263, 275, 276, 
287, 288, 289, 290, 295, 297, 304, 305

революційні  15, 110
розпорядчі  93
союзу військових осадників  297
страйкові  230

Консисторії  15, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 303
греко-католицькі

Луцька  103
римо-католицькі

Варшавсько-Холмська  303
Волинська  15, 98, 99, 104
Луцько-Житомирська  99, 100, 106
Мінська  98
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Поліська  104
Контори  68, 77, 78, 93, 111, 263

акцизні  68
економічні  78
митні  111
транспортні  156

Контрольні пункти  152, 232, 241, 242, 256
Кооперативи  115, 124, 130, 131, 134, 174, 196, 203, 209, 218, 224, 250, 251, 252, 253, 

254, 261, 262, 264, 265, 298, 301
керамічні  134
молочні  261, 262
сільськогосподарські  251, 253, 254, 262
торговельні  251, 252

“Об’єднаний Людвипіль”  261
транспортні  264, 265
українські  203, 218, 224, 301
учнівські  288

Корпус охорони прикордоння (КОП)  120, 153, 154, 232, 233
Костели  15, 53, 61, 62, 81, 85, 90, 100, 101, 103, 104, 106, 139, 141

Березно  61, 99
Гориньград  101
Деражне  106
Дубно  99
Заслав Св. Іоанна  100
Клевань  101
Межиричі  99
Олександрія  101
Острог  100
Радзивилів  99
Тайкури  297

Крамниці  74
Кураторіум Волинського шкільного округу  21, 84, 283, 284, 305

Л
Лабораторії  11, 12, 13, 82, 84
Лавра

Свято Почаївська  98
Лікарні  37, 38, 47, 92, 93, 105, 106, 117, 126, 130, 132, 291

міські
Острог  38, 47, 92, 93, 291
Рівне  37, 130

районні
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в Степані  117
сільські

Тютьковичі  130
Хорів  38

Лікувальні заклади  92, 93, 111
Бугринський фельдшерський пункт  38
Гощанська амбулаторія і фельдшерські пункти  38
Острозька міська земська лікарня  37, 38, 47, 92, 93, 106, 117, 130, 291
Острозький ветеринарно-амбулаторний пункт  38
Рівненська вільна аптека  94

Ліцеї  285, 288, 296, 304
Кременецький  80, 304, 305

М

Магазини  74, 80, 81, 82, 83, 134, 139, 156, 263, 300
Магістрати  8, 14, 34, 54, 64, 108, 111, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 146, 171, 252
м. Березне  111, 128
м. Дубно  14, 34, 287
м. Здолбунів  132, 133, 134, 146, 171
м. Корець  111, 121, 130, 134
м. Костопіль  127, 128, 135
м. Новоград-Волинський  64
м. Острог  136, 137, 146
м. Рівне  8, 112, 137, 138, 139, 174, 176, 248, 252, 305

Маєтки  3, 30, 32, 33, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 63, 75, 76, 77, 78, 79, 95, 96, 97, 105, 
106, 114, 115, 117, 119, 128, 130, 156, 229, 249, 250, 257, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 306, 307

“Бердуха”  281
“Буща”  280
“Городець”  280
Городоцький маєток барона Ф. Штейнгеля  105, 106
“Града”  280
графа Є. Потоцького  79
графині Є. Шувалової  44, 78
"Домбровиця" В. Броеля-Пляттера  119, 271
“Дюксин”  274
“Ізбіца”  281, 282
“Камінне”  281
“Камінне-Мале Сідлище”  281
князя А. Яблоновського  96, 97
“Ладо”  281
Печалівський маєток опікуна Г. А. Коберського  54
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поміщика Й. Пентковського в с. Листвин Дубенського повіту  63
“Пружари-Пруске”  128
“Рокитне-Північне”  282
“Сатиїв-Земблиця”  250
с. Войткевичі  267
с. Новий Двір  266
с. Оженин  266
с. Октавин-Копитково Ю. Куженецького  306, 307
“Тинне”  281
“Томашгород”  281, 282
“Тучин”  130
удільні

8-й Острозький  77
17-й Острозький  77, 78

“Чабель”  281
“Шичево-Осницьк”  282

Майстерні  12, 46
Митниці  73
Митні батальйони  153, 232
Міністерства  16

аграрних реформ  266, 267
військових справ  42, 43, 44, 45, 145, 147, 148, 149, 153, 232, 275
внутрішніх справ  29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 52, 60, 69, 70, 92, 94, 108, 110, 115, 

116, 119, 121, 123, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 138, 141, 145, 154, 157, 
169, 174, 175, 176, 178, 181, 183, 185, 191, 193, 195, 201, 202, 203, 210, 
213, 215, 218, 219, 220, 222, 226, 230, 232, 238, 241, 315

громадських робіт  129, 135
громадської опіки  115, 291
енергетики СРСР  322
закордонних справ  243
землеробства  111, 116, 127, 129, 130, 269
землеробства та аграрних реформ  266, 267
землеробства та земельних реформ  116, 127, 129, 130, 275
зовнішніх справ  232
культури та мистецтв  111
народної освіти  80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 96
охорони здоров’я  111, 291
пошти і телеграфів  108, 264
праці та громадської опіки  119, 127, 242
промисловості та торгівлі  116, 257
ремесла та торгівлі  264
сільського господарства  275, 277
фінансів  66, 72, 73, 129, 141, 202, 203, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 263
шляхів сполучення  108
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юстиції  31, 49, 52, 53, 55, 111, 155, 157, 158, 244
Міські управління  28, 35, 131, 132

м. Здолбунів  132, 133, 134
м. Корець  134
м. Костопіль  117, 135
м. Острог  136
м. Рівне  137, 138

Млини  55, 105, 112, 115, 116, 118, 119, 128, 142, 156, 259, 260, 261, 263
Молитовні будинки  62
Монастирі  53, 98, 112, 249, 303

Варшавський  130
Дерманський  49, 279
Корецький  50

Музеї
Археологічний музей Польської академії мистецтв у м. Краків  305
Волинський музей УВС  12
в с. Городок  15, 105, 106
“Козацькі могили” в с. Пляшева  303
Рівненський краєзнавчий  12
Тернопільський музей атеїзму  12

Н
Надлісництва  277, 278, 279, 280, 281

Карпилівське  278, 281
Мащанське  278
Морочнівське  277, 279, 280
Острозьке  279
Сновидовицьке  279
“Стрільськ”  279

Начальники  16, 28, 37, 41, 46, 47, 64, 73, 77, 87, 92, 108, 111, 112, 113, 120, 123, 138, 
145, 172, 232, 244, 248, 256, 315

інтендантських складів  46
митного округу  73
міської поліції у м. Рівне  37
повітові

військові  41
Дубенський  41
Рівненський  41

районів  16, 112, 120, 123
1-го району Рівненського повітового староства, м. Корець  120
2-го району Рівненського повітового староства, м-ко Клевань  122
3-го району Рівненського повітового староства, м. Здолбунів  122
4-го району Рівненського повітового староства, м-ко Тучин  122
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5-го району Пінського повітового староства, с. Морочне  123
5-го району Рівненського повітового староства, м-ко Березне  122
6-го району Рівненського повітового староства, м. Корець  123

Нотаріальні палати  162
Нотаріуси  57, 58, 116, 156, 162, 163, 164, 165

О
Об’єднання  17, 18, 103, 115, 139

виробниче об’єднання “Газотрон”  20
виробничого об’єднання “Азот”  20
Волинське українське об’єднання (ВУО)  17, 292
Всеукраїнського об’єднання демократичних сил  25
господарські, кооперативні  129, 301
громадські  18, 139
культові  103
“Об’єднання громадських організацій”  114
“Об’єднання польської політичної думки на Волині”  304
осадників  297
племінне  309
споживачів  74
Українське селянське об’єднання  175, 187

Опікунські заклади
Головне опікунське управління маєтками князя Артура Яблоновського  96, 97
гурток “Матері і дитини”  130
Люцинська дворянська опіка  95
Острозьке опікунське управління  97
Рівненська дворянська опіка  95

Організації  2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 42, 52, 66, 
99, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 123, 135, 139, 147, 153, 156, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 
239, 240, 241, 245, 250, 251, 263, 292, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 305, 
306

благодійні  95, 119
Дубенське повітове попечительство дитячих притулків 
Відомства установ Імператриці Марії  96

військово-патріотичні  147
Здолбунівський повітовий відділ спілки інвалідів війни  298
повітова спілка осадників у м.Здолбунів  297
“Українська повстанська організація на Волині”  231
Українське військове обєднанн (УВО)  16, 29, 156, 157, 180, 193, 223, 235
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Управління повітової групи “Легіону Волинських повстанців” м. Здолбунів  
298

Управління повітової групи “Легіону Волинських повстанців” м. Рівне  
298

Юридичний відділ Рівненського міського Комітету допомоги хворим та  
пораненим воїнам Всеросійського союзу міст  97

громадські  17, 26, 35, 36, 88, 95, 109, 111, 112, 114, 117, 120, 139, 161, 170, 230, 
292, 295, 296, 304

“Родина поліційна”  231
еміграційні

відділ еміграційного синдикату в м. Рівне  245
єврейські  172, 176, 300

Повітовий комітет “Євреї Волині–польській армії”  300
“Сіоністська організація”  223

культурно-освітні  17
Волинське Українське об’єднання (ВУО)  16, 29, 208, 210, 292
Правління Волинської окружної спілки польських вчителів у м. Рівне  295
“Просвіта”  17, 18, 127, 169, 179, 186, 224, 301
“Союз українок” в м. Рівне  17, 293
товариства „Знання”  10
Український клуб “Рідна хата” у м. Рівне  17, 294, 301

молодіжні  16, 147, 288
Пласт  16, 23, 157, 169, 197, 218, 224, 226, 239
Повітовий союз сільської молоді у м.Рівне  294

політичні  114, 123, 167, 168, 169, 174, 179, 185, 195, 204, 208, 209, 210, 212, 213, 
217, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 231, 234

Організація українських націоналістів (ОУН)  16, 18, 23, 24, 29, 156, 157, 
169, 170, 175, 179, 180, 182, 188, 231, 235

Російська Селянська Організація  105
Сельроб  16, 156, 157, 167, 169, 200, 202, 206, 212, 217, 224, 227, 230, 301
“Спілка білого орла”  304
Українська парламентарна репрезентація Волині  293
Українська селянська організація  177
“Українська терористична організація”  174
Українське народно-демократичне обєднання (УНДО)  29, 167, 175, 193, 

197, 200, 204, 212, 213, 214, 218, 219, 224, 226, 227
фінансові, податкові, кредитні  66

акцизний наглядач 1-ї дистанції рівненського повіту  67
акцизний наглядач 2-ї дистанції Рівненського повіту  68
дільничні з прибуткового податку присутствія  71
Дубенське розкладочне присутствіє  70, 71
міські з квартирного податку присутствія  69, 70
Острозьке міське з податку на нерухоме майно присутствіє  71
повітові казначейства  66, 67
повітові у чиншових справах присутствія  68, 69
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податковий інспектор Острозького повіту  72
Осадники  112, 114, 115, 116, 127, 196, 205, 270, 275, 276, 277, 297, 298
Осередки  17, 156, 296, 311

П
Палати

губернські  34
державних маєтностей  39
земельні  127
казенні  39

Волинська  37, 51, 52, 66, 67, 68, 70, 72, 81
Донська  88

контрольні  45
нотаріальні  162
ремісничі  247, 248
сільськогосподарські  130, 261, 262
судові  49, 51, 52, 55, 57
торгово-промислові  248, 260, 265
фінансові  117, 127, 246, 247, 248, 249, 307

Пансіони  80, 89, 107
Парафії  18, 19, 39, 100, 101, 102, 104, 115, 131, 135, 268, 279

православні  61, 62, 115, 131
с. Мала Любаша  39
села Здовбиця, Здолбунів, Лідава  102

римо-католицькі  100
Корецька  100
Острозька  101

Парламент  31, 293
Партії  4, 16, 17, 19, 74, 111, 112, 115, 156, 157, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 188, 

191, 192, 194, 195, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 226, 227, 231, 234, 235, 239, 292

КЗМП  29, 175
Комуністична партія України (КПУ)  12, 13
КПЗБ  29, 156
КПЗУ  21, 25, 29, 149, 156, 158, 167, 169, 172, 175, 195
Незалежна селянська партія  192
ППС  29, 175, 192
Українська соціал-демократична партія  173
Українська трудова партія  169
УСО  29, 175, 208, 212, 213, 214, 226, 227
УЧПА  29, 156

Пекарні  44, 120
Перукарні  263
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Підкомісаріат  172, 177
Підприємства  2, 3, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 67, 72, 112, 113, 114, 117, 120, 130, 

133, 134, 137, 138, 139, 156, 246, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 263, 264, 265, 
272

борошномельні
“Н. Гам, М. Айзенман і компанія” в м. Рівне  259
фірма “Надзея” в м. Рівне  259, 260

будівельні  251
зв'язку

“Польська пошта, телеграф і телефон”  264
комунальні  17, 130, 137, 138
промислові  16, 18, 26, 112, 113, 117, 120, 133, 134, 139, 156, 246, 250, 251, 252, 

253
ремісничі  137
торговельні  137, 246, 250, 253

“Клеверсид” в м. Рівне  260
“Об’єднаний Людвипіль” в м-ку Людвипіль Костопільського повіту  261
“Стандартзеєд” в м. Рівне  260
фірма “Сільськогосподарські продукти “Нігетар”, Тарговецький і 

компанія” в м. Рівне  261
шляхів сполучення  251

кооператив автобусного сполучення  264, 265
Поліклініки  291
Поліція  3, 16, 23, 30, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 

120, 121, 123, 128, 153, 155, 156, 157, 158, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

воєводська
Волинська  157, 168, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 

190, 191, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 214, 
215, 216, 218, 220, 221, 224, 226, 227, 230, 231, 235, 241, 242

земська  59
міська

Дубенська  64
повітова  16, 60, 64, 157, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 211, 213, 214, 
217, 218, 219, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
238, 239, 240

Дубенська  177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 
232
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Здолбунівська  173, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 230, 234

Костопільська  207
Острозька  188, 189, 194, 203, 233, 234, 239, 240, 243
Рівненська  168, 172, 173, 174, 175, 176, 195, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 
236, 237, 238

у м. Корець  168
Сарненська  227, 228, 229

політична  166, 167, 170, 171, 191, 195, 239
у м. Брест  167, 170
у м. Здолбунів  170
у м. Луцьк  167, 170, 171
у м. Острог  171, 191, 195
у м. Рівне  171

сільська  62
Попечитель

Віленського навчального округу  90
Волинського шкільного округу  133, 285, 286
Київського навчального округу  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91

Посередник мировий  32, 33, 39, 69
Постерунки жандармерії  150, 151, 154
Постерунки поліції  16, 110, 114, 115, 118, 120, 121, 150, 151, 157, 158, 167, 170, 171, 

172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 300

залізничні  229
у м. Дубно  232
у м. Здолбунів  230
у м-ку Клевань  231
у м. Рівне  229, 230

повітів
Дубенський  14, 49, 50, 63, 66, 96, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 232
Здолбунівський (до 1925 р. - Острозький)  115, 116, 133, 134, 140, 188, 

189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 233, 234, 239, 240, 261, 275, 280, 286, 297, 298, 301, 306, 
316, 317

Костопільський  170, 207
Рівненський  146, 158, 166, 168, 171, 172, 174, 175, 176, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 230, 231, 238
Сарненський  227, 228, 229
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прикордонні  121, 168, 232, 243
повітів

Здолбунівський  233
Острозький  233, 234, 235
Рівненський  235, 236, 237

Пошта  108, 112, 133, 169, 264, 265
Правління  14, 15, 17, 31, 34, 39, 49, 51, 52, 54, 59, 64, 65, 76, 99, 112, 115, 262, 265, 

294, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305
Відділу Союзу унтер-офіцерів резерву Польщі у м.Здолбунів  299
Волинське

губернське  31, 34, 45, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 75
намісницьке  49

Волинського Союзу сільської молоді  294, 295
волосні  14, 39, 59, 76

Вербське  39
Дядьковицьке  39
Костопільське  39
Підлужанське  39

городничі  64
Острозьке  64
Рівненське  64

духовні  15, 52, 99
Дубенське  99
Острозьке  99
Рівненське  99

польських вчителів у м. Рівне  17, 295, 296, 304
“Польської мацежі шкільної”  296
“Союзу польських осадників”

м. Здолбунів  115
м. Острог  115

Спілки працівників державної страхової інспекції  256
Прикордонні роти  168, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Пристави  55, 60, 64

дільничні  63
міські  63
станові  60, 61, 62, 63
судові  55, 56

Притулки  96, 120, 127, 137, 139
дитячі  96, 303
сирітські  120

Прокуратура  3, 6, 16, 19, 26, 49, 108, 114, 155, 157, 158
окружних судів  157, 158, 166

Промисли  78, 132, 301
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Промислові
заклади  72
підприємства  3, 16, 17, 18, 26, 112, 113, 117, 120, 133, 134, 139, 156, 250, 251, 

252, 253, 257, 272
свідоцтва  116, 263

Протипожежна охорона  37
Профспілки  20, 21, 120, 175, 176, 202, 228, 253

Р

Ради  6, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 34, 35, 80, 82, 87, 92, 93, 108, 110, 114, 115, 116, 120, 124, 
126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 
155, 165, 197, 232, 251, 252, 253, 254, 263, 265, 266, 267, 268, 277, 283, 284, 
287, 288, 290, 292, 296, 298, 301, 302, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323

Верховна Рада СРСР  19, 316
Верховна Рада України  12
Верховна Рада УРСР  19, 316, 317, 318, 319, 322
військові  45
воєводська  127
гмінні  124, 127, 130, 140, 141, 143, 144, 303

м-ко Висоцьк  144
м-ко Деражне  141
с. Морочне  143

депутатів трудящих  6, 8
Державна  35
Київського університету Св. Володимира  80
контрольні  251, 253, 254, 296
Міністрів СРСР  19
Міністрів УРСР  8
місцеві  17, 19
міські  116, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 145

м. Березне  116, 127, 128
м. Здолбунів  133
м. Костопіль  127, 135
м. Рівне  137, 138, 145

наглядові  251, 253, 265, 301
народних депутатів  19, 323
обласні  19, 20
Острозької міської земської лікарні  92, 93
педагогічні  17, 80, 82, 87, 284, 288
повітові  126, 251

Здолбунівська  115
Костопільська  116, 127
Рівненська  130
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Польського біографічного словника  290
Рада Міністрів Польщі  8, 108, 110, 114, 116, 120, 124, 126, 132, 135, 145, 147, 

155, 165, 232, 266, 267, 268, 277, 283, 293, 296, 315
релігійних громад  302
Рівненська комунальна ощадна каса  252
Спілки інвалідів війни  298
Українська студентська рада  197
Центральна Рада  105, 287, 314

Редакції  10, 24
газети “Руське слово”  294
журналу “Ілюстрація шкільна”  296
Польського біографічного словника  306

Релігійні установи  26, 98, 101, 102, 103, 104, 302
Реферати (відділи, підвідділи)  132, 166, 167, 170

земльних управлінь  266
міських управлінь  132, 166, 167, 170
повітових староств  30, 108, 109, 110, 116, 132, 166, 266
поліції  166, 167, 170
промислові  8

Роти  42, 43, 89, 150, 168, 233, 237, 238, 239
артилерійські  42, 43
поліцейські  238
прикордонні  154, 168, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240
п’ята рота п’ятого полку  150

С
Садки дитячі  293
Санаторії  129, 220
Сейм  16, 17, 110, 112, 124, 125, 133, 137, 138, 146, 156, 167, 193, 198, 206, 212, 215, 

220, 231, 292, 293, 304, 305, 311
Сеймики

повітові  126
Здолбунівський  115, 133, 291, 301
Костопільський  127, 128, 135
Острозький  136, 291
Рівненський  129, 130, 131, 248

Секти
євангельських християн  113
релігійні  115, 141, 169, 172, 190, 191, 193, 197, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 

211, 213, 214, 218, 221, 222, 224, 230
Дубенського повіту  169
Здолбунівського  повіту  115
Костопільського повіту  141
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Рівненського повіту  213, 224
Секції  256, 263, 292

купців паперової промисловості  263
мануфактурна  263
продовольча  263

Семінарії  91, 296
учительські  91

Сенат  16, 31, 35, 51, 52, 73, 75, 76, 110, 112, 124, 125, 133, 137, 138, 141, 146, 156, 
167, 193, 198, 206, 212, 220, 231, 293, 304, 305

Синагоги  62, 103
Синдикат

еміграційний
Рівненський  17, 245
Центральний  245

земельний у м. Кременець  251
Синоди  98, 99, 104
Скарбниці

державні  50, 67, 69, 71, 75, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 101, 102
міські  88

Склади  156, 201, 203, 206, 234, 260, 261, 263
військового майна  48
інтендантські  46
надлісництва

Морочнівського  280
Сарненський склад № 37 Всеросійського земського союзу  48

Союзи  48, 97, 105, 117, 126, 127, 128, 129, 132, 172, 262, 263, 291, 294, 297, 298, 299, 
309

Волинський союз землеробів  307
Всеросійський земський союз  48
Всеросійський союз міст  97, 105
Комунальних ощадних кас у Варшаві  251
комунальні

повітові  126, 132
Костопільський  127, 128

купців і промисловців
Рівненське відділення  262, 263
Центрального управління у Варшаві  263

купців і торговців
Центральне управління  117

міжкомунальні
громадської опіки у м. Луцьк  127, 129
електрифікаційний  129

Польський протитуберкульозний союз  291
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Польський союз захисників Вітчизни  299
Радянський Союз  21, 169, 173, 193, 194, 201, 203, 205, 219, 220
самоврядування

Рівненський повітовий  129
Союз військових осадників  297

воєводське управління  297
Здолбунівського повіту  297
Центральний відділ  297

“Союз лісників”  147
Союз письменників УРСР  21
Союз польських міст  135, 137, 138
Союз польських осадників  115, 276
“Союз резервістів”

Волинське окружне управління  299
головне управління  147

Союз сільської молоді  223, 292, 294, 295
Волинське правління  294, 295
повітовий

Рівненський  294, 295
“Союз стрільців”  17, 147
“Союз українок” в м. Рівне  17, 293
Союз унтер-офіцерів резерву Польщі

у м. Варшава  299
у м.Здолбунів  299
у м-ку Мізоч  299

Спілки  17, 69, 115, 126, 253, 254, 256, 258, 261, 262, 265, 289, 294, 295, 296, 298, 301, 
304

акціонерна
Бабино-Томахівський цукровий завод  258, 259

банків Польщі  250
інвалідів війни  298
комунальні

Здолбунівського повіту  115
Костопільського повіту  289

кооперативів
єврейських  265
молочних  262
сільськогосподарських  253, 254, 262
українських  301
яйцезаготівельних  262

осадників  297, 298
професійні

бухгалтерів Польщі  253
польських вчителів  17, 295, 296, 304, 305
працівників державної страхової інспекції  256
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працівників лісової промисловості  228
ревізійні  261, 262

сільськогосподарських кооперативів  262
селян  69, 105

Справники  59, 60, 61, 63
повітові  60, 62, 63

Рівненський  60, 61
Станції

дослідні  301
електричні  37, 117, 129, 137
залізничні  44, 45, 111, 229, 230, 231, 281, 282
з оцінки насіння  261
пивоварна технічно-випробувальна станція в Ризі  257
прокатні  76
телефонна  111

Староства  5, 8, 16, 28, 30, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 126, 133, 136, 138, 145, 146, 157, 166, 167, 170, 172, 175, 
210, 220, 223, 224, 225, 231, 235, 241, 268, 273, 274, 306, 311

повітові  16, 28, 108, 109, 110, 120, 126, 133, 157, 166, 167, 170, 241, 268
Дубенське  108, 113, 114, 140
Здолбунівське  114, 115, 116, 133, 136, 137, 140, 297, 299, 307
Костопільське  108, 116, 117, 135, 141, 273, 274, 331
Острозьке  5, 8, 28, 30, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 133, 136, 138, 145, 146, 166, 172, 175, 210, 220, 
223, 224, 225, 231, 235, 241, 273, 274, 306, 311

Пінське  123
Рівненське  5, 8, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 

134, 135, 137, 138, 140, 141, 145, 146, 158, 166, 172, 174, 175, 176, 210, 
220, 223, 224, 225, 231, 244, 271, 294, 297, 299, 306, 307, 334

Сарненське  108, 112, 118, 271, 334
Суди  3, 6, 8, 14, 16, 19, 21, 26, 31, 32, 34, 36, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 

60, 64, 65, 75, 76, 98, 99, 106, 108, 111, 130, 131, 133, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 165, 166, 167, 170, 215, 220, 254, 259, 263, 265, 306

апеляційні  155, 158
Люблінський  155

військово-польові  133, 220
волосні  32, 39
гродські  155, 158, 160, 161

Березнівський  159
Костопільський  159, 161
Млинівський  159
Морочнівський  160
Рівненський  160
Сарненський  160
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с. Біле над Горинню  159
громадські  156
губернський

Волинський  49, 51, 52
духовні  99
земські  49, 52, 59, 60, 64, 81

Дубенський  49, 59, 60
Овруцький  106
Острозький  52, 59, 60
Рівненський  59, 60

кримінальні  34, 49, 51, 52
межові  54, 75
мирові  14, 55, 56, 156, 158, 160

Деревецький  158
Радзивилівський  158
Рівненський  158, 159
Сарненський  159

міські  6, 130, 131, 156, 157
Рівненський  130, 131

надзвичайні  155, 156
окружні  6, 8, 16, 21, 31, 57, 76, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 166, 167, 170, 254, 

259
Варшавський  259
Житомирський  57, 74
Київський  6
Кишинівський  73
Луцький  155, 160
Пінський  155
Рівненський  8, 16, 21, 155, 157, 158, 160, 167, 170, 244, 254, 265

підкоморські  53
Дубенський  53
Острозький  51, 52, 54

повітові  14, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 65, 95, 106, 155, 156
Дубенський  14, 49, 50
Корецький  50
Овруцький  106
Острозький  49, 51, 52, 60
Рівненський  14, 52, 53

поліцейські
Дубенський тимчасовий  65

світські  99
сирітські  34, 36, 54

Острозький  54
Рівненський  54

словесний  34
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третейські  39, 263
церковні  98
цивільні  34, 49, 51

Судові органи  33, 98, 201, 263, 307
Судові слідчі  56

Дубенського повіту  56
Острозького повіту  57
Рівненського повіту  57

Т

Театри  113, 181, 301
Зафрана  112

Товариства  3, 4, 5, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 61, 72, 74, 77, 87, 111, 113, 114, 115, 117, 120, 
127, 129, 130, 135, 138, 139, 167, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 182, 
185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 234, 245, 253, 254, 255, 257, 258, 284, 288, 
292, 293, 297, 299, 300, 301, 304, 305

акціонерні  260
“Бергшльос”  257, 258
“Волинь”  258
“Девульський та Лакче”  117
“Хлєболяс”  260

благодійні  4, 292
взаємного кредиту  22, 72
“Відродження”  174
Волинське краєзнавче товариство  306
“Волинське товариство друзів науки”  304, 305
“Волинське товариство наук”  304
“Гемілус Хесед”  117
добровільне пожежне товариство

Рівненське  111
єврейські

батьківське товариство “Освіта”  288
“Лінас-Хацедек”  175
“Тарбут”  135

запобігання наслідкам стихійних лих  77
землеробські  253
„Знання”  10
кредитні  72
Лондонське товариство з розповсюдження серед євреїв християнства  171
“Об’єднання польської політичної думки на Волині”  304
Південноросійське товариство торгівлі аптечними товарами



Покажчики

351

у м. Київ  93
“Пласт”  224
позичково-ощадне товариство 
ім. Елізи Окенцької

повітове
Рівненське  72

політичні  123, 167, 168, 169, 195, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 
221, 222, 226, 231, 234

“Поліційна сім’я”  299
“Поліційний будинок здоров’я”  212
Польське історичне товариство  304, 305
Польське краєзнавче товариство

Волинського округу  130
Польське товариство концесійної торгівлі

у Варшаві  261
“Просвіта”  17, 18, 127, 179, 186, 224
Рівненська пожежна охорона  129
Рівненське російське доброчинне товариство  284
“Рівненський боян”  292
сільськогосподарські  253, 254

Центральне у Варшаві  127
“Союз сільської молоді”  292
“Союз українок”  17, 293
споживачів  74

Рівненське  74
Сарненське  74

страхові  255
Київське окружне  258

“супротивників війни”  182
Товариство допомоги бідним ученицям Рівненської жіночої гімназії  87
Товариство допомоги бідним учням реального училища  83
Товариство допомоги єврейським студентам  175
Товариство з відбудови Олександрійської церкви в м.Рівне  301
“Товариство істинних патріотів”  306
Товариство розвитку східних земель  300, 301
Товариство російських лікарів пам’яті М. Пирогова  93
торговельні

“Клеверсид”  260
“Стандартзеєд”  260

Українське літературно-художнє товариство ім. Лесі Українки  139
Українське театральне товариство  292
Український спортивний клуб  292

Торги  78, 130, 139, 174, 256, 306
Волинські  130, 139, 174, 300
публічні  58, 256, 306
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Трактири  51

У

Управи  14, 18, 30, 36, 37, 38, 76, 88, 111, 112, 113, 117, 118, 120, 123, 127, 128, 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 167, 205, 292, 294, 306

ВУО  292
Головна  292
Рівненська  292

гмінні  111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 133, 
135, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 167, 205, 244, 255, 270, 274, 276, 278, 
306

Антонівська  144
Березнівська  128, 141
Бугринська  143
Висоцька  144
Вичівська  123, 142
Деражненська  127, 141
Дядьковицька  143
Здовбицька  115, 140
Костопільська  128, 141
Кухітсько-Вольська  123, 142
Млинівська  140
Морочненська  143
Радчицька  123

земські  130
губернська

Волинська  92
повітові  38, 76

Острозька  38
міські  14, 36, 37, 88, 97, 131, 133, 134, 135, 137, 138

Костопільська  117
Рівненська  36, 37, 88, 97, 257

окружні
Рівненська  18

повітові  38
українського клубу “Рідна хата”  294

Управління  3, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 47, 
52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 88, 90, 94, 96, 97, 98, 
99, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 152, 153, 157, 161, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
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232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 252, 
255, 257, 260, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 275, 277, 280, 281, 282, 294, 
295, 296, 297, 299, 300, 305, 306, 314, 315

архітектора
Рівненського (міського)  264

військових осадників
головне  297

військово-адміністративні
2-ге управління 6-ої армії на Волині  152

виконавця інженерних робіт  42, 43
Військових генерал-губернаторів

Волинського  51, 52
Київського  51
Подільського  51

військового табору м. Рівне  145
військово-санітарне

Київське окружне  47
військово-фізичної підготовки

Костопільського повіту  147
господарсько-інженерне

Дубенське  42
завідувача артилерійської частини  42, 43
коменданта Дубенського форту  42
лікувальне

Південно-Західного фронту  47
поповнення військових частин

районні  146
Рівненського повіту  145, 146

воєводські
Волинське  6, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 

128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 146, 153, 157, 158, 161, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 
218, 220, 221, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 235, 241, 242, 257, 258, 260, 
265, 266, 267, 269, 271, 274, 297

Поліське  118
волосні

Варковицьке  96
гмінні  16
Головне статистичне управління Польщі  22
громадські  35

Дубенське  35, 70, 88
Острозьке  35, 36
Рівненське  35, 36
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Ярославське  37
державними маєтками  269, 270
державними ощадними касами  66
державними селянами  39
державних боргів  249
державного майна  76

окружне
Волинське  277

дрібного кредиту  72
еміграційне  242
загального страхування

Рівненська повітова інспекція  255
залізниці Південно-Західної  45
зв'язку

телефонно-телеграфне
окружне в м. Рівне  264

земельні
воєводське

Волинське  141, 269, 274
Головне  270
окружні  118, 268, 270, 276

Волинське  268, 276
м. Луцьк  266, 269
Поліське  267, 268, 271

про наділення землею селян  268
повітові  16, 266, 267, 268, 269, 273, 275

Дубенське  269
Здолбунівське  268, 274, 307
Костопільське  117, 268, 269, 273
Рівненське  270, 274
Сарненське  271

землевпорядкування і землеробства
Головного  76

землеустрою і землеробства  76
Конкурсне в справах неспроможного боржника графа Є.Потоцького  78
маєтками  3, 44, 75, 78, 96, 280, 281, 282

8-м Острозьким  77
17-м Острозьким  77

міські  14, 34, 54, 71, 88, 131, 296
Здолбунівське  132
Корецьке  134
Костопільське  135
Острозьке  136
Рівненське  137

опікунське
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Острозьке  97
охорони державних лісів  277
переселенське  76
повітів

Волинських  108
повітовий військовий начальник  41
повітові  16, 157, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 227
повітової групи “Легіону Волинських повстанців”

м. Здолбунів  298
м. Рівне  298

поліції  14, 52, 59, 62, 63, 64
4-го корпусу в Корці  236
воєводські

Волинське  115, 157, 171, 172, 173, 179, 182, 183, 184, 192, 194, 195, 
196, 199, 200, 207, 210, 211, 214, 216, 218, 224, 228, 230, 231, 234, 
241, 242

Головне  155, 207, 220, 229
міські

Київське  36
Радзивилівське  64, 65

окружні  172, 232, 233, 243, 277
Волинське  166

повітові  59, 60, 63, 64, 77, 117, 157, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 185, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 219, 221, 222, 225, 
226, 227, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243

Дубенське  63, 166, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 193, 232

Здолбунівське  166, 169, 173, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 230

Костопільське  117, 166, 169, 207
Острозьке  63, 166, 188, 189, 194, 203, 233, 234, 239, 240, 243
Рівненське  63, 166, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 195, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 230, 231, 236, 237, 238, 239

Сарненське  166, 227, 228, 229
політичної

воєводські  170
окружне в м. Брест  167, 170
окружне в м. Луцьк  167, 170, 171
окружні  167, 170

польських легіонерів
Головне у Варшаві  305

прикордонних рот  233
слідчі  234
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союзу купців і торговців
Центральне  117

“Союзу резервістів”
головне  147

Союзу сільської молоді  294, 295
Спілки польських вчителів

Головне  295, 304, 305
тимчасові

прифронтових і етапних територій  108
Рівненське  17, 260

третейське
повітове

Здолбунівське  161
удільними маєтками  77
удільного округу

Київського  77
фінансові  16, 246, 247, 248, 249, 271, 272, 273, 299, 306

1-е фінансове управління у м.Рівне  246, 247
2-е фінансове управління у м. Рівне  246, 248
3-є фінансове управління у м. Рівне  246, 248, 271
Волинське фінансове управління  306
з податків і гербових зборів у м. Рівне  246, 247
повітові  246

м. Дубно  248
м. Костопіль  249

церковне  18, 98
церковно-адміністративне  99
Цивільне управління Східних земель  108, 123, 314
шкільного округу

Волинського  84
Установи  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 52, 

59, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 84, 85, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 108, 109, 
112, 115, 119, 120, 123, 126, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 143, 156, 165, 176, 
241, 245, 246, 249, 250, 251, 255, 257, 283, 284, 291, 296, 297, 306

адміністративні  99, 119
архівні  23, 24
благодійні  95
військово-адміністративні  26, 40, 145
Другої Речі Посполитої  108
духовні  98, 103
духовно-судові  99
еміграційні  245
землевпорядкування  3, 26, 266
земські  129
казенні  70
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консульські  241
кредитні  3, 26, 66, 72, 132, 156, 251
культові  15
лісового господарства  266
митні  73
місцеві  5, 67
міські  137
наукові  3, 283
науково-дослідні  7
освітні  20, 283
охорони здоровя  92
податкові  66
поліції  16, 59, 65
промислові  3, 257
релігійні  26, 98, 100, 103, 104, 115, 302
Російської імперії  3, 8, 31, 156
сільськогосподарські  3, 250, 266, 297
страхування  3, 246
судові  63
торговельні  3, 257
тюремні  166
церковні  15

Училища  37, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 96
єврейська

Дисненське казенне  83
жіноче училище графа Д.М. Блудова  107
комерційні

Житомирське  6
народні  37, 84, 90, 91, 96

Грушвицьке  85
Квасилівське  90

однокласні  90
офіцерське  148
парафіяльні  80, 83

Клеванське  80
Рівненське  83
Степанське  85

початкові  80, 90, 91
реальне

Рівненське  82, 83, 84, 85

Ф

Фабрики
нетканих матеріалів  20
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свічок  263
спиртових дріжджів “Бергшльос”  257

Фірми  37, 44, 237, 247, 248, 250, 251, 253, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 278, 307
мануфактурні  263
“Надзея”  259, 260
“Нігетар”  261
приватні  252, 261, 265
торгові  237

Фонди  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 32, 35, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 81, 83, 
86, 98, 99, 100, 101, 103, 113, 129, 251, 266, 270, 296, 304

архіву  9, 10, 11, 13, 14
гарантійні  251
громадські  296
грошові  140
земельні  113, 270
“Народної оборони”  143
особові  3, 4, 12, 304
пенсійний  83
праці  260
стипендіальний  129
страхові  12
Фонд захисників Севастополя  67
“Фонд оборони країни”  130

Х

Храми  19, 98, 99, 101, 106
православні  98, 99, 106

Дубенського повіту  98, 99
Кременецького повіту  98
Луцького повіту  98
Мозирського повіту  98
м. Рівного  101
Овруцького повіту  98
Острозького повіту  98, 99
Пінського повіту  98
Рівненського повіту  98, 99, 104, 106

Хутірські господарства  76, 77

Ц

Церкви  15, 16, 50, 60, 62, 63, 64, 82, 89, 98, 102, 103, 104, 106, 121, 124, 134, 139, 141, 
202, 292, 295, 301, 303

греко-католицька
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Висоцьк  102, 103
православні  60, 62, 82, 202, 292

Берестечко  303
Верба  104
Дубно  64
Здовбиця  102
Здолбунів  134
Клевань  62
Красне  63
Любиковичі  63
Морочне  104
Перемиль  303
Пляшева  303
Рівне  101, 301
Смолява  303
Степань  104
Тинне  63

римо-католицькі  104

Ч

Читальні  293, 294

Ш

Школи  10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 38, 61, 89, 90, 91, 99, 104, 105, 112, 120, 121, 124, 
126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 145, 147, 158, 171, 172, 211, 
243, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 296, 301, 304, 305, 308

гімназійна
Межиріцька  90

єврейська
“Талмуд-Тора” в м.Сарни  286

парафіяльні  89, 90, 104
с. Бережниця  305
Степанська  89, 90

підофіцерські  147
підхорунжих запасу  145
повітова

Клеванська  90
поліції

Волинського округу в м. Острог  243
польські  211, 284
початкові  15, 89, 90, 91, 120, 128, 130, 284, 285, 286, 287, 288, 296

Дубенського повіту  287
Здолбунівського повіту  287
Костопільського повіту  286
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Рівненського повіту  61, 285, 287, 288
професійні (фахові)

вчительська  289
ремісничі  134, 289
ткацька  301

українські  112, 158
церковнопарафіяльні  90, 99, 104

Шпиталі  97, 112
2-й Єкатеринбурзький етапний шпиталь  47
198-й польовий запасний шпиталь у м. Здолбунів  47
439-й польовий пересувний шпиталь Російської армії  47, 92
ветеринарний  44
Військовий шпиталь Рівненського гарнізону  148
Острозький шпиталь  107
польові  86
Рівненський військовий шпиталь  47, 48, 86
Шпиталь Кирила і Мефодія в м. Острог  106

Штаби
13 піхотної дивізії  111, 148, 149
14 кавалерійської дивізії  260
армій Південно-Західного фронту  46
Генеральний  43, 44, 152
Київського військового округу  45, 46
командування генерального округу

в Любліні  145
командування ІІ корпусу

в Любліні  146, 149, 150
командування ІІ Округу  145, 146

корпус №2  146
Корпусу охорони прикордоння  154
Рівненського гарнізону  148
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А
Адамчевський С.  162
Азаревич С.  162
Айзенман М.  259
Андро Д.  260
Андросова З.А.  11

Б
Багриновський А.С.  57
Багряний І.  23
Барабаш Г.  25
Барановський М.Н.  57
Барков-Радміров  96
Батий  310
Березяк А.  28
Бескоромний Г.І.  21
Бечкович З.  293
Білімович О.  258
Білявський С.  89
Блудова А.Д.  107
Бобрик О.Ф.  11
Боговський І.  106
Богуш-Шишко М.  282
Бондарева М.  25
Борисенко В.П.  11
Борщевич В.  24
Боряк Г.  23
Борятинська Є.  314
Броель-Пляттер В.  119, 271
Бубнових, родина  259
Булонський С.  306
Бульба-Боровець Т.  19
Бура М.  292
Бурундай  310
Бухало В  24
Бухович О.  86

В
Вальчун І.В.  21
Ванькович Владислав  165

Василько Романович  310
Викдорчик  83
Висневський В.І.  21
Висоцький Мечислав  162
Вишневецькі  311
Візітів Ю.  28
Владислав Ягелло  288
Володислав Яґайло  311
Врангель  192

Г
Габріель Ян  162
Гайденко Ф.  293
Галамай О.  28
Гальченко Т.Т.  11
Гам Н.  259
Гапончук Г.У.  21
Гарматюк М.О.  9
Герасименко  83
Герасимук К.  28
Гітлер  306
Глобке Г.  7
Гоголя М.  87
Годлевська Т.С.  11
Годлевський Зиґмунд  162
Гольдфан Г.  93
Гольшанські-Дубровицькі  311
Горeнштейн Х.  259
Горн Е.  128
Гофман Ядвіга  290, 295, 304, 305
Гофман Якуб  17, 22, 290, 295, 304, 305
Гришко В.  23
Грушевський М.  23

Д
Давидовський, поміщик  68
Данило Романович  310
Дейнека, архітектор  101
Дзевановський Адольф  162
Дисненський  83
Добромислов  82

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Довгалець П.Т.  11
Довгер В.  25
Дорошенко Д.  21, 23
Дорошенко С.С.  21, 23
Дяченко В.В.  57

Є
Єлінеки, брати  258

Ж
Жуковський В.А.  67, 87

З
Заславські, кн.  97, 311
Зафран  112
Збаразькі, кн.  311
Зборжевський  83
Зелінський Едуард  163

І
Іванчук С.П.  11
Іллінський, граф  49
Ільїнський О.  306
Інґвар Ярославич  310

Ї
Їжакевич І.  303

К
Калуга Костянтин  163
Карбишев Д.  43
Карпінський, сенатор  112
Каховський, поміщик  68
Кащенко А.  23
Клименко Т.  23
Книш З.  23
Коберський Г.А.  54
Ковальов  57
Колесник А.О.  11
Кондратюк О.  25
Копач О.  23
Корецькі, кн.  219, 311

Короленко В.Г.  15, 81, 82, 104, 244, 326
Короленко Г.О.  15, 81, 104, 244
Короленко І.  15, 81, 104, 244
Косач Ю.  23
Костомаров М.І.  80
Костюшко Т.  86, 305
Кравцов Л.П.  21
Кравчук Л.М.  24, 25
Кранц О.Г.  58
Красюк П.  21
Кремень Я.  295
Крижанівський С.  306
Крип’якевич І.  23
Куженецький Ю.  306, 307
Куліш М.  15, 23, 81
Куліш П.  15, 23, 80, 81
Кухаренко О.Г.  58
Кучинський Станіслав  163
Кучма Л.Д.  24, 25

Л
Левицький  57
Левицький М.С.  89
Левітан  25
Ленчик Г.  305
Леонова Л.  28, 309
Леонович В.  303
Лернер Г.І.  86
Лещинська М.  281
Лозицький В.  23
Луц В.  28, 311
Львовський М.  259
Любарт  311
Любомирський, кн.  53, 64, 139
Любомирський Ф.  80
Любомирські, кн.  78, 97, 314

М
Максимов В.  303
Малаховські, кн.  97
Малета Р.  28
Малицький П. В.  6
Мандрик М.  23
Маркс К.  303
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Мартос Б.  314
Марчук В.  28
Матусевич С. В.  58
Матусевич Сергій  163
Матяш І.  23
Меєрович  260
Мельничук О.  28
Микола І  38, 45, 51, 76, 94, 104
Микола ІІ  38, 45, 51, 76, 104
Михайленко Олександр  163
Михайловський  61
Міслер Л.  287
Міщенко В.  11
Млодзяновський Г.  281
Млодзяновський І.  281
Могілевська П.  258
Морозова О.  28
Мортон Ю.  280
Мошков В.  106
Мощаниця, с.  199, 200, 233

Н
Нелюбович-Тукальська Х.  281
Нікітюк О.  28
Новак Г.  28
Новак С.  21, 296
Новак Т.Ф.  21, 296

О
Огієнко І.  84
Озерський Т.  68
Окенцька Е.  72
Олександр І  51, 53, 85, 301, 306
Олександр ІІ  51, 53, 55, 65, 85, 301, 306
Олександр ІІІ  51, 53, 85, 301, 306
Острозькі, кн.  97, 106, 305, 311
Отфіновська О.  130

П
Павленков  61
Палонський  65
Певний П.  292
Пекарський Генріх  163
Пентковський Й.  63

Пенцак  57
Пернятинський  65
Петрушевич А.  171
Пирогов М.  93
Писарєв Д.  61
Пілсудський Ю.  112, 196, 217, 291
Пісюк Г.-М. М.  257
Піхно Д.  258
Плахотнюк Г.  28
Полєжаєва К.  28
Полонський Зиґмунд  164
Понятовський Щенсни  164
Потоцький Є.  78, 79
Поурбайксa К.  280
Прищепа Б.  28, 309, 310, 314
Прищепа О.  24, 28, 309, 314
Пшеничний Г.С.  24
Пясковська М.В.  54

Р
Рабер І.  261
Радзівіл, кн.  53
Рау В.  33
Рибчинський, поміщик  68
Рижук Р.Х.  21
Риндич К.  86
Рихлінський Р.  164
Романа Мстиславича  310
Руденко М.  23
Рудзинський А.  306
Ружицький Е.  305
Руликовський, поміщик  69

С
Савур Клим  19
Самчук У.  23
Сангушки, кн.  97, 311
Сапожнікова М.  86
Свентославський  305
Свидриґайло  311
Сволькень Віталіс  164
Сендик З.О.  10
Сенкевич Г.  119, 287
Сербіна Г.В.  9, 11
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Скермунтова М.  306
Складовська-Кюрі М.  130
Сковронський А.  295
Скоропадський П.  48, 175
Скрипник С.  292, 293, 294
Скупень, інженер  139
Скуревич Е.  15, 104
Слободянюк П.  23
Собещанський Я.Ф.  67
Сокольський С.  41
Сосновський Миколай  164
Ставинчук Г.  41
Стефчик  134, 253, 254
Стецький  278
Столипін П.А.  76
Стопкевич А.Є.  106, 107
Сумарєва З. Ф.  9

Т
Тальберг В.  258
Танєєв С.А.  97
Теслуговський  65
Тимошенко С.  292
Тиновський Віктор  164
Тищенко В.О.  8, 9
Тищенко К. І.  8, 9

У
Українка Леся  139

Ф
Федькович Ю.  23
Фєльдман Д.  259
Фіялек Я.  305
Франко І.  23
Фухс Анатолій  165

Х
Хвильовий М.  23
Ходкевич А.-А.  97
Ходкевич, граф  63
Худяков  61

Ц
Цесарський А.  25
Ціолковський І.Х.  14, 15, 53
Ціолковський К.Е.  14, 15, 53

Ч
Чацький Т.  89
Чебровський  68
Четвертинські  311
Чорторийські  311

Ш
Шафранська Г.Д.  11
Шевченко Т.  25, 112, 292
Шимкович Ф.В.  58
Шичевський В.  281, 282
Шичевський К.  281, 282
Шльомка Людвік  164
Штейнгель Р.  105, 106
Штейнгель Ф.  15, 86, 105, 106
Шувалова Є.  44, 78, 86, 96
Шувалова К.  78, 314
Шульгін В.  258

Я
Яблоновський А.  96, 97
Яблоновський А.-В.  97
Ярошевич Максиміліан  165
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А
Аннополь, м-ко  98
Антонівка, с.  144, 208
Антопіль, с.  208
Аргентина  17, 190, 218

Б
Бабин, с.  208, 235, 258
Бадівка, с.  188
Байкал, озеро  305
Басів-Кут, с.  209
Бельмаж, с.  234
Бельско  260
Бережниця, с.  305
Березне, м.  61, 99, 103, 110, 111, 116, 

117, 122, 127, 128, 132, 141, 152, 
159, 162, 164, 241, 284, 299, 316, 
319

Березнівська волость  103, 313
Березнівська гміна  110, 117, 118, 128, 

141, 247, 284, 316, 317, 319
Березнівський р-н  316, 318, 319
Берестечко, гміна  316
Берестечко, с.  303, 316
Бизів, с.  268
Бистричі, с  254
Біле, с.  159, 160
Білорусь  23, 29
Більсько-Вольська волость  312, 313, 317
Богданівка, с.  209, 210, 239, 233
Болотківці, с.  189, 233, 240
Боремель, с.  178
Боремельська волость  313
Борисів, с.  69
Борщівка, с.  233
Бочаниця, с.  189
Брест, с.  117, 167, 170, 266, 267
Бриків, с.  235
Бугаївка, с.  69
Бугрин, с.  143, 210
Бугринська волость  313

Бугринська гміна  110, 160, 313
Будераж, с.  69, 189, 262
Будеразька волость  313
Будеразька гміна  200, 286
Бутовецька волость  69
Буща, с.  280, 347

В
Варковицька волость  313
Варшава, м.  79, 81, 124, 127, 129, 138, 

167, 242, 245, 250, 251, 260, 261, 
262, 263, 289, 297, 299, 300, 305, 
306, 307

Великий Житин, с.  25, 33
Великий Олексин, с.  76
Великі Загорці, с.  42
Великого князівство Литовське  311
Вельбівне, с.  188, 190, 191, 204
Вепр, р.  310
Верба, с.  104, 178, 253, 287
Вербська волость  313
Вербський р-н  316
Верхів, с.  49, 190, 262, 298
Вирівська волость  313
Висоцька волость  313
Висоцька гміна  118
Висоцький р-н  316
Висоцьк, м-ко  69, 102, 103, 144, 227, 315
Вичівка, с.  142, 267, 268
Вичівська гміна  124
Війниця, с.  79
Віленська губернія  55, 56
Вілія, с.  191, 233, 240
Вільно, м.  260, 307
Віри  315
Вісла, р.  309
Вітебська губернія  55, 56, 95
Войткевичі, с.  267, 268
Волинська губернія  15, 22, 37, 38, 39, 

40, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 62, 65, 66, 
68, 69, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 89, 
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90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 
104, 105, 106, 246, 249, 257, 258, 
261, 270, 271, 309, 310, 311, 312, 
313, 314

Волинська земля  309, 311
Волинська область  37, 52, 66, 67, 81, 

130, 309
Волинське воєводство  84, 106, 108, 111, 

118, 124, 127, 130, 131, 132, 134, 
135, 136, 137, 150, 152, 153, 155, 
173, 176, 177, 216, 226, 227, 230, 
232, 233, 242, 244, 247, 248, 251, 
259, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 
277, 278, 284, 290, 292, 294, 296, 
300, 306, 308, 311, 312, 315, 316

Волинь  17, 18, 22, 23, 31, 42, 54, 66, 89, 
90, 105, 108, 110, 124, 131, 134, 
138, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 
166, 201, 202, 203, 206, 231, 232, 
240, 241, 253, 258, 259, 290, 292, 
293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 
304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 
313, 314

Волиця, с.  42, 323
Володимирецька волость  119, 312, 313, 

316, 319
Володимирецький повіти  315
Володимирецький р-н  316
Володимирець, м.  132, 319
Володимир, м.  50, 68, 80, 283, 305, 310
Володимирське князівство  311
Володимирський повіт  155, 283, 315
Воскодавщини, с.  79
В’язниці  63, 180, 244

Г
Галицько-Волинська Русь  311
Галицько-Волинське князівство  309, 310
Галичина  46, 62, 293, 310, 329
Гданськ, с.  261
Гдиня, м.  130
Глинськ, с.  212, 213
Головин, с.  39
Головниця, с.  210, 211
Гориньград, м-ко  101, 295

Горинь, р.  25, 127, 128, 149, 159, 160, 
269, 309, 310, 312

Городок, с.  15, 105, 106, 211
Горохівський повіт  193, 303, 305, 316, 

329
Гоща, м-ко  33, 38, 71, 86, 153, 213, 265
Гощанська волость  313
Гощанська гміна  110, 160, 313
Гощанський р-н  95, 310, 316, 318, 319
Гоща, смт  319
Гродненська губернія  55, 56
Гродно, м.  241
Грушвиця-Влостянська, с.  285
Грушвиця-Чеська, с.  285

Д
Далекий Схід  76
Даничів, с.  76
Демидівка  46
Демидівка, смт  323
Демидівський р-н  316, 323
Деражненська волость  103, 121, 313
Деражненська гміна  118, 122, 127, 247, 

316
Деражненський р-н  316
Деражне, с.  103, 110, 141, 207, 299, 316
Деревок, с.  158
Дермань, с.  50, 192, 261, 262
Дністер, р.  309
Домбровицька гміна  118
Домбровиця, м.  118, 119, 315, 330, 347
Донська область  88
Дорогобуж  310, 311
Дорогоща, с.  69
Дубен  310
Дубенський повіт  5, 41, 42, 43, 49, 53, 

55, 56, 57, 59, 63, 65, 69, 79, 96, 
100, 104, 109, 114, 125, 140, 155, 
157, 159, 168, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 186, 188, 215, 
248, 253, 254, 283, 287, 293, 303, 
312, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 
323, 330

Дубенський р-н  316, 318, 320, 323
Дубенський (Тараканівський) форт  42
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Дубки, хутор  234
Дубнівська волость  313
Дубнівське староство  108
Дубнівський р-н  323
Дубно, м.  14, 15, 25, 34, 35, 38, 42, 44, 

45, 46, 50, 63, 64, 70, 78, 86, 88, 
96, 99, 106, 113, 125, 132, 150, 163, 
168, 179, 232, 244, 248, 250, 269, 
272, 283, 287, 310, 312, 314, 316, 
320, 323

Дубровицька волость  313
Дубровицький (Домбровицький) р-н  316
Дубровицький р-н  21, 156, 313, 318, 319, 

320, 322
Дубровиця, м.  109, 163, 164, 242, 310, 

316, 320
Дуліби, с.  309
Дядьковицька волость  39
Дядьковицька гміна  39, 110, 121, 160, 

214, 247, 248, 285, 306, 317, 321
Дядьковичі, с.  143, 213, 295

Ж
Жаврів, с.  214
Житин, с.  25, 33, 153, 154, 204, 214, 243
Житомир, м.  52, 98, 312, 314
Житомирська область  309
Журавлиха, о.  303

З
Заболоття, с.  42
Забороль, с.  305
Завидів, с.  75
Загайці, с.  79
Закоти, с.  69
Залав’я, с.  228
Залісся, с.  295
Заріцьк, с.  310
Зарічеськ  310
Зарічненський р-н  123, 313
Зарічне, смт  322
Заславський повіт  315
Західний Буг, р.  309, 310
Звягельський повіт  111, 315

Здовбицька волость  313
Здовбицька гміна  110, 114, 121, 160, 313, 

316, 330, 364
Здовбиця, с.  102, 115, 140, 192
Здолбунів, м.  47, 58, 102, 110, 114, 115, 

116, 122, 132, 133, 134, 146, 153, 
161, 163, 164, 169, 170, 172, 193, 
230, 231, 254, 256, 258, 268, 273, 
297, 298, 299, 301, 307, 313, 316, 
320

Здолбунівська гміна  21, 110, 115, 133, 
134, 194, 247

Здолбунівське староство  108, 114, 161, 
169, 268

Здолбунівський повіт  5, 109, 110, 114, 
132, 134, 140, 145, 188, 251, 266, 
276, 298, 306, 316, 319, 320, 330

Здолбунівський р-н  310, 316
Золочівка, с.  180

І
Іванівка, с.  33
Іванчиці, с.  142
Ізяслав, м.  38
Ізяславська губернія  312
Ізяславськоий повіт  69

К
Каменська, станиця  88
Кам’янка, с.  69
Канада  17
Карпилівка, с.  33, 281
Квасилів, с.  285
Київ, м.  314
Київська губернія  39, 55, 56, 68
Київська Русь  310
Київське воєводство  106
Кисорицька волость  312, 313
Кисоричі, с.  315
Клеванська волость  313, 316, 317
Клеванська гміна  110, 121, 160, 216, 247, 

248, 313
Клеванський р-н  316
Клевань, м-ко  62, 80, 101, 109, 122, 129, 
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130, 204, 215, 231, 302, 313
Клевань, с.  216
Клесів, с.  228, 256
Клесівська гміна  271, 280, 281, 282
Клесівський р-н  317
Княгинин, с.  180, 293
Княгининська волость  313
Кобилля, с.  120, 216
Ковель, м.  124, 132, 313, 315, 344
Ковельський повіт  106, 124, 155, 193, 

315, 331
Ковенська губернія  55, 56
Козин, м-ко  181
Козинський р-н  317
Колоденка, с.  76
Корецька волость  312
Корецька гміна  100, 110, 121, 247, 248, 

254, 312, 313, 317
Корецький р-н  310, 317
Корець, м.  50, 57, 58, 111, 112, 113, 119, 

120, 121, 123, 130, 132, 134, 163, 
168, 173, 217, 218, 219, 236, 238, 
241, 265, 300, 302, 310, 313, 317, 
319, 322

Користь, с.  254
Корнин, с.  76
Коростятин, с.  106
Корчеськ  310
Костопіль, м.  15, 103, 109, 110, 116, 122, 

127, 128, 132, 135, 136, 141, 159, 
168, 169, 249, 252, 256, 269, 273, 
276, 277, 278, 283, 284, 286, 289, 
295, 299, 313, 316, 317, 320

Костопільська волость  39, 68, 103, 166, 
313, 317

Костопільська гміна  39, 68, 110, 116, 
118, 122, 128, 135, 141, 142, 247, 
274, 289, 295, 317

Костопільське староство  39, 108, 116, 
147, 169, 268, 269

Костопільський повіт  5, 109, 110, 126, 
135, 141, 157, 159, 207, 215, 251, 
274, 275, 276, 278, 316, 317, 319, 
320, 331

Костопільський р-н  317

Краків, м.  305
Кралі, с.  236
Красне, с.  63
Красний Став, с.  288
Кременецький повіт  32, 65, 70, 79, 98, 

99, 100, 109, 125, 155, 157, 158, 
232, 233, 251, 312, 313, 315, 331

Кременець, м.  106, 150, 251
Крилів, с.  194, 220
Крупецька волость  313
Кураж, с.  194, 234
Кургани, хутір  298
Кустинська волость  313
Кустинська гміна  160, 248, 321
Кухітсько-Вольська гміна  124
Кухоцька-Воля, с.  142, 267

Л
Латвія  95
Липники, с.  295
Листвин, с.  63, 127
Литва  311
Ліда  241
Лідава, с.  102
Лондон, м.  304
Лунінець  241
Луцьке князівство  310
Луцький повіт  46, 98, 100, 106, 155, 158, 

193, 251, 254, 269, 310, 311, 312, 
313, 315, 316, 331, 361

Луцьк, м.  80, 127, 129, 132, 153, 160, 
167, 170, 171, 243, 246, 247, 248, 
249, 252, 254, 259, 261, 266, 277, 
278, 279, 295, 296, 299, 304, 306, 
307, 315, 345

Львів, м.  260, 261, 291, 305, 306, 331
Любиковицька волость  313
Любиковичі, с.  63, 315
Люблін, м.  112, 145, 149, 150, 153, 155, 

248, 260, 261, 264, 265
Любомльський повіт  124, 193
Людвипіль  103, 110, 116, 117, 127, 261, 

284, 299, 316
Людвипільська гміна  117, 128, 276, 316, 

317
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Людвипільський (Соснівський) р-н  317
Люцинів, с.  95
Люцин, м.  95
Люцинський повіт  95
Ляхів-Подчапки, с.  298
Ляхів, хутір  298

М
Майків, с.  119, 195, 233, 239, 316
Майківська гміна  110, 316, 332
Макотерти, с.  101
Мала Чернятинка, с.  69
Малин, с.  182
Малинська волость  313
Малинськ, с.  207, 281
Малі Жабокрики, с.  254
Малме, м.  260
Мар’янівка, с.  274
Межирицька волость  76, 313
Межиричі, м-ко  99
Межиріцька гміна  90, 110, 196, 221, 247, 

248, 317
Межиріцький р-н  317
Межирічі, м-ко  119, 152, 221
Межирічі, с.  119, 196, 222
Метків, с.  33
Мильськ  310
Милятин, с.  197
Мирогоща, с.  182
Михалківці, с.  198
Мишаківка, с.  221
Мізоцька волость  313
Мізоцька гміна  200
Мізоцький р-н  317
Мізоч, м-ко  197, 299
Мінська губернія  55, 56, 98, 104, 313
Млинів, м-ко  44, 45, 46, 63, 65, 114, 140, 

159, 183, 310, 321
Млинівська волость  313
Млинівська гміна  114
Млинівський р-н 317, 318, 321
Млинок, с.  267
Могиляни-Міст, с.  199
Могиляни, с.  198, 199, 233, 241
Могілевська губернія  55, 56

Мозирський повіт  98
Моквин, с.  208
Мокре, с.  178
Морочне, с.  104, 123, 124, 143, 160
Морочнівський (Зарічнянський) р-н  317
Москва, м.  202
Мочулянка, с.  117
Мощаниця, с.  199, 200, 233
Мульчиці, с.  204
Муравиця  310
М’яке, с.  303

Н
Немовицька волость  313
Немовичі, с.  68, 315
Німеччина  18, 105, 115, 160, 172, 190, 

193, 297, 300
Нобель, с.  104, 310
Нова Гута, с.  117, 222, 237, 284
Нова Мощаниця, с.  200
Новий Двір, с.  266, 294
Новий Рильськ, с.  305
Новоград-Волинський, м.  35, 45
Новоград-Волинський повіт  312
Новомалин, с.  69, 201, 275
Новомильськ, с.  69, 310
Ново-Почаїв, с.  45
Новородчиці, с.  201
Новосілки, с.  76
Новостав, с.  32

О
Оженин, с.  38, 136, 202, 266
Озеряни, с.  183
Октавин-Копитково, с.  306, 307
Олевськ, с.  152, 315
Олександрійська гміна  110
Олександрійський р-н  317
Олександрія, м-ко  222, 223, 300
Олексинська гміна  248
Олешва, с.  32
Олика, гміна  316
Олика, м.  184, 305, 316
Осницьк, с.  282, 348
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Осова  103
Остки, с.  228
Острог, м.  15, 35, 38, 58, 70, 71, 76, 77, 

93, 97, 98, 106, 107, 111, 114, 115, 
132, 136, 137, 146, 150, 153, 162, 
171, 173, 191, 195, 203, 204, 233, 
235, 240, 241, 242, 243, 244, 268, 
291, 297, 307, 310, 312, 314, 317, 
321, 323

Острожець  46
Острожецький р-н  317
Острозьке староство  35, 40, 63, 64, 66, 

68, 69, 71, 75, 99, 108, 114, 279
Острозький повіт  32, 33, 38, 52, 57, 69, 

72, 75, 76, 92, 93, 98, 99, 102, 114, 
145, 155, 157, 189, 194, 233, 234, 
235, 239, 240, 266, 270, 276, 288, 
291, 306, 312, 313, 315, 316, 333

Острозький р-н  317
Охматків, с.  79

П
Париж, м.  148
Пархими, с.  236
Пашуки, с.  233, 239
Перекалля, с.  79
Перемиль, с.  303
Перемишль, м.  305
Пересопниця, с.  24, 310, 311
Печалівка, осада  270
Південно-Західний край  85
Піддубці, с.  223
Підзамче, с.  184
Підлужанська волость  39
Підлужне, с.  39, 42, 68, 142, 274
Пінський повіт  98, 104, 123, 124, 142, 

143, 158, 160, 267, 268, 279
Платочне, с.  295
Плоска, с.  101
Пляшева, с.  24, 45, 274, 303
Повча, с.  184
Погориння  310
Поділля  305
Подільська губернія  39, 55, 56, 57
Познань, м.  261, 306

Поліське воєводство  118, 123, 131, 142, 
144, 158, 160, 166, 277, 279, 315

Польська держава  5, 16, 138, 165, 176, 
214, 290, 314

Польща  8, 17, 20, 22, 23, 29, 108, 110, 
111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 
121, 124, 126, 131, 132, 135, 145, 
150, 153, 155, 162, 166, 169, 170, 
171, 172, 174, 176, 177, 181, 182, 
188, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 
202, 203, 205, 208, 211, 212, 215, 
217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 
227, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 
246, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 
264, 266, 267, 268, 271, 277, 283, 
284, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 
299, 301, 304, 305, 315

Посягва, с.  270
Почаїв, м-ко  45, 98
Правобережна Україна  56, 59
Прип’ять, р.  309, 310
Птича, с.  45
Пустомити, с.  223, 224

Р

Радзивилів, м-ко  45, 62, 65, 70, 73, 99, 
114, 158, 165, 185, 313

Радзивилівська волость  312, 313
Радзівілів, гміна  316
Радивилівка, с.  294
Радивилів, м.  313, 323
Радивилівська гміна  303
Радивилівський р-н  323
Радомишльський повіт  106
Радом, м.  111
Радянська Росія  121, 123, 134, 173, 193, 

206, 210, 214, 217, 218, 224, 226
Радянська Україна  167, 199, 232, 242
Радянський Союз  21, 111, 169, 172, 173, 

193, 194, 201, 203, 205, 219, 220
Ратків, с.  45
Рафалівська волость  312, 317, 319
Рафалівський р-н  317
Рівне, м.  1, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 
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24, 25, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 
58, 60, 61, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 97, 
101, 105, 106, 109, 111, 112, 125, 
129, 130, 132, 136, 137, 138, 139, 
145, 146, 148, 149, 150, 155, 157, 
158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 
167, 168, 170, 171, 174, 175, 176, 
177, 229, 230, 239, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 
260, 261, 262, 264, 265, 270, 271, 
276, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 
292, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 
302, 303, 304, 305, 310, 312, 313, 
314, 321, 323

Рівненська волость  313
Рівненська гміна  2, 4, 5, 6, 8, 15, 18, 19, 

20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 44, 46, 
63, 76, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 
94, 95, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 
121, 129, 130, 131, 132, 135, 145, 
160, 166, 209, 244, 247, 248, 249, 
252, 255, 256, 266, 272, 289, 292, 
294, 301, 303, 309, 310, 311, 312, 
313, 317, 322, 323, 363

Рівненська область  4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 95, 103, 
108, 131, 132, 166, 266, 309, 310, 
311, 312, 313, 317, 322, 323

Рівненське староство  18, 35, 36, 40, 63, 
64, 66, 68, 71, 72, 74, 83, 84, 99, 
108, 109, 110, 167, 250, 251, 262, 
270, 292

Рівненський повіт  5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 
37, 41, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 
74, 76, 80, 84, 85, 90, 95, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 
119, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 
129, 130, 131, 138, 143, 145, 146, 
148, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 
159, 160, 166, 167, 168, 170, 171, 
172, 174, 175, 176, 193, 195, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 
233, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 
244, 245, 248, 249, 251, 252, 254, 
258, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 
270, 272, 275, 278, 284, 285, 286, 
288, 292, 295, 300, 302, 304, 306, 
310, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 
320, 321, 334, 336, 338, 339, 349, 
350, 351, 357, 362, 365, 370, 372

Рівненський р-н  24, 25, 310, 320, 321
Рівненщина  5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 24, 25, 26, 46, 123, 309, 310, 
311, 312, 314, 315

Річиця, с.  241
Річ Посполита  3, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 

34, 54, 66, 108, 124, 153, 243, 250, 
251, 255, 268, 312, 314, 315

Ровенська область  323
Ровенський р-н  317
Рокитне, м.  118, 228, 282, 317, 321
Рокитнівський р-н  313, 317
Ромни, м.  84, 85
Російська імперія  3, 8, 14, 22, 25, 26, 27, 

35, 54, 59, 60, 73, 85, 93, 108, 156, 
312, 314

Росія  11, 22, 23, 35, 61, 65, 71, 80, 86, 98, 
100, 103, 105, 121, 123, 134, 152, 
173, 193, 203, 206, 210, 214, 218, 
224, 226, 242, 305, 313, 314

Рудня, с.  45

С

Самостріли, с.  224
Сапогинь  310
Сапожин, с.  225, 267, 310
Сарненське староство  74, 108, 118, 271
Сарненський повіт  5, 104, 118, 131, 144, 

155, 157, 159, 160, 227, 242, 280, 
281, 282, 315, 316, 317, 334

Сарненський р-н  317
Сарни, м.  25, 109, 118, 119, 125, 136, 

159, 160, 164, 167, 170, 227, 241, 
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242, 256, 272, 281, 282, 286, 313, 
314, 317, 322, 334, 344, 371

Свінчани  241
Севастополь, м.  67, 370
Селищанська волость  313
Семидуби, с.  185, 186
Середня Азія  76
Сибір  57, 76, 334
Сівки, с.  225
Сідлець, м.  277, 279
Сілезія  260
Сінне, с.  55
Сіянецька волость  313, 317
Случ, р.  309, 312
Смига, с.  186
Смолява, с.  303
Смордва, с.  186
Сновидовичі, с.  229
СРСР  19, 23, 29, 105, 114, 119, 149, 171, 

172, 173, 175, 176, 190, 201, 214, 
216, 218, 222, 223, 226, 235, 241, 
316, 322

Станіслав, м.  260
Старожуків, с.  295
Старокостянтинівський повіт  79, 106
Степанська волость  313
Степанська гміна  128, 247, 316
Степанський р-н  317
Степань, м-ко  37, 103, 104, 110, 116, 117, 

229, 262, 274, 299, 310, 313, 316, 
346

Стидинська волость  313
Стидинська гміна  110, 116, 247, 316
Стир, р.  309
Стойло, с.  196, 235
Столін, с.  104
Столінський повіт  144, 160, 267, 268
Сторожів, с.  225, 233, 238
Страклів Другий, с.  323
Страклів Перший, с.  323
Страклів, с.  42, 186, 323
Струлів, с.  187
Судобицька волость  313
Суйми, с.  286
США  17, 29, 203

Т

Тайкури, с.  205, 297, 298
Тараканів, с.  42
Теребежов, с.  160
Тернопіль, м.  241
Тернопільська область  309
Тесів, с.  205
Теслугів, с.  187
Теслугівська волость  313
Тинне, с.  63, 68, 281
Томашгород, с.  281, 282
Торговиця, м-ко  187, 188
Тучин, с.  104, 122, 130, 225, 226, 288
Тучинська волость  55, 313, 317
Тучинська гміна  55, 110, 160, 248, 313, 

317, 320
Тучинський р-н  317

У

Україна  11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 59, 101, 167, 169, 
199, 232, 242, 303, 305, 309, 311, 
312, 313

Українська РСР  288, 318, 319
Устя, с.  139, 237
Усці, с.  233

Х

Харалуг, с.  226, 227
Хмельницька область  309
Хорів, с.  206, 262, 268, 298
Хорівська волость  313

Ц
Цеценьовка, с.  79
Цюрих. м.  260

Ч
Чепельовка, с.  79
Червоноармійський р-н  317
Червоноармійськ, м.  320, 322, 323
Черняхів, с.  206, 207
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Чехословаччина  204, 212
Чудлі, с.  68

Ш
Швеція  260
Шпаків, с.  101
Шпанів, с  76, 250
Шпанівська гміна  248, 321
Шумськ, м-ко  241

Ю
Юрово  315

Я
Яломалин, хутір  298
Янівка, с.  294
Янкевичі, с.  39
Ярославицька волость  313, 316
Ярославичі, с.  46, 65, 188
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ПЕРЕЛІК ФОНДІВ

Ф. 1 З’їзд мирових суддів Рівненського судово-мирово-
го округу, м. Рівне Волинської губернії, 460 од. зб., 
1899–1920 рр. 

Ф. 2 З’їзд мирових суддів Дубенського судово-мирового 
округу, м. Дубно Волинської губернії, 138 од. зб., 
1897–1919 рр.

Ф. 3 “Союз українок” в м. Рівне Волинського воєводства, 
5 од. зб., 1926–1938 рр.

Ф. 4 З’їзд мирових суддів Острозького судово-мирово-
го округу, м. Острог Волинської губернії, 9 од. зб., 
1915–1917 рр.

Ф. 5 Мировий суд 4 дільниці Рівненського судово-мирового 
округу, м. Рівне Рівненського повіту Волинської губер-
нії, 500 од. зб., 1911–1919 рр.

Ф. 6 Мировий суд 10 дільниці Рівненського судово-мирового 
округу, м-ко Степань Рівненського повіту Волинської 
губернії, 9 од. зб., 1914–1918 рр.

Ф. 7 Рівненська дворянська опіка, м. Рівне Волинської гу-
бернії, 174 од. зб., 1868–1915 рр.

Ф. 7 Рівненська дворянська опіка, м. Рівне Волинської гу-
бернії, 174 од. зб., 1868–1915 рр.

Ф. 8 Мировий суд 11 дільниці Луцького судово-мирового 
округу, с. Полиці Луцького повіту Волинської губернії, 
66 од. зб., 1915–1917 рр.

Ф. 9 Адамчевський Станіслав, нотаріус в м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 63 од. зб., 
1920–1933 рр.

Ф. 10 Конкурсне управління в справах неспроможного борж-
ника графа Євстахія Потоцького, м. Рівне, Волинської 
губернії, 60 од. зб., 1889–1914 рр.

Ф. 11 Костопільське повітове управління військово-фізич-
ної підготовки, м. Костопіль Волинського воєводства, 
50 од. зб., 1929–1939 рр.
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Ф. 12 Рівненське повітове позичково-ощадне товариство 
ім. Елізи Окенцької, м. Рівне Волинського воєводства, 
12 од. зб., 1906–1917 рр.

Ф. 13 Квасилівське двокласне сільське училище, с. Квасилів 
Рівненського повіту Волинської губернії, 26 од. зб., 
1889–1915 рр.

Ф. 14 Рівненська повітова землевпорядна комісія, м. Рівне Волин-
ської губернії, 11 од. зб., 1911–1915 рр.

Ф. 15 Рівненське повітове в чиншових справах присутствіє, 
м. Рівне Рівненського повіту Волинської губернії, 
84 од. зб., 1887–1915 рр.

Ф. 16 Острозька повітова землевпорядна комісія, м. Острог 
Волинської губернії, 313 од. зб., 1905–1917 рр.

Ф. 17 Острозький повітовий предводитель дворянства, м. Рів-
не Волинської губернії, 30 од. зб., 1889–1910 рр.

Ф. 18 Острозьке повітове рекрутське присутствіє, м. Ост-
рог Острозького повіту Волинської губернії, 9 од. зб., 
1864–1872 рр.

Ф. 19 Мировий посередник 2-ї дільниці Рівненського повіту 
Волинської губернії, 7 од. зб., 1900–1913 рр.

Ф. 20 Мировий посередник 1-ї дільниці Острозького повіту 
Волинської губернії, 5 од. зб., 1862–1896 рр.

Ф. 21 Кранц Олександр, нотаріус у м. Здолбунів, 207 од. зб., 
1911–1915 рр.

Ф. 22 Острозький повітовий суд, м. Острог Острозького повіту 
Волинської губернії, 1 962 од. зб., 1796–1905 рр.

Ф. 23 Шимкович Федір Васильович, нотаріус у м. Корець, 
899 од. зб., 1894–1912 рр.

Ф. 24 Барановський Михайло Петрович, нотаріус у м. Корець, 
206 од. зб., 1913–1914 рр.

Ф. 25 Постерунок державної поліції у с. Мишаківка Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства

Приєднаний до 
Ф. 295
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Ф. 26 Костопільський повітовий відділ, м. Костопіль Косто-
пілського повіту Волинського воєводства, 265 од. зб., 
1925–1939 рр.

Ф. 27 Рівненське повітове казначейство, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 134 од. зб., 1797–1920 рр.

Ф. 28 Канцелярія начальника Радзивилівського митного округу, 
м. Радзивилів Кременецького повіту Волинської губернії, 
14 од. зб., 1897–1917 рр.

Ф. 29 Рівненська повітова інспекція державного загального 
страхування, м. Рівне Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 273 од. зб., 1933–1938 рр.

Ф. 30 Рівненське повітове староство, м. Рівне Волинського воє-
водства, 19 205 од .зб., 1919–1939 рр.

Ф. 31 Міська управа м. Рівне Волинського воєводства, 
4 882 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 32 Рівненський окружний суд, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 40 922 од. зб., 1914–1939 рр.

Ф. 33 Прокуратура Рівненського окружного суду, м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 30 420 од. зб., 
1918–1939 рр. 

Ф. 34 Рівненський мировий суд 1-го округу, м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 167 од. зб., 
1919–1925 рр.

Ф. 35 Рівненський мировий суд 2-го округу, м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 443 од. зб., 
1921–1925 рр.

Ф. 36 Рівненський мировий суд 3-го округу, м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 923 од. зб., 
1920–1925 рр.

Ф. 37 Рівненський гродський суд, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 7 695 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 38 Попечительство Волинського шкільног округа, м. Рівне 
Волинського воєводства.

В 1957 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 39 Відділ еміграційного синдикату в м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 066 од. зб., 
1921–1939 рр.

Ф. 40 Рівненське відділення “Банку господарства крайового”, 
м. Рівне Волинського воєводства, 
1 455 од. зб., 1925–1939 рр.

Ф. 41 Рівненська в’язниця, м. Рівне Рівненського повіту Во-
линського воєводства, 1 153 од. зб., 1919–1940 рр.

Ф. 42 Третє фінансове управління у м. Рівне Волинського 
воєводства, 246 од. зб., 1923–1939 рр.

Ф. 43 Рівненська повітова команда поповнення військових 
частин, м. Рівне Рівненського повіту Волинського воє-
водства, 1 467 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 44 Кооперативна каса Стефчика у м. Рівне Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 45 26-ий батальйон Корпусу охорони прикордоння “Жи-
тин”, бригада “Волинь”, с. Житин Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 54 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 46 Військовий шпиталь Рівненського гарнізону, м. Рівне 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 63 од. зб., 
1924–1939 рр.

Ф. 47 Луцький окружний суд, м. Луцьк Волинського воєвод-
ства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву
Волинської області

Ф. 48 Повітове управління поповнення військових частин у 
м. Ланцут (Польща).

В 1954 р. переданий 
до ЦДІА у Львові

Ф. 49 Молочний кооператив у с. Дермань Здолбунівського 
повіту Волинського воєводства, 10 од. зб., 1928–1935 рр.

Ф. 50 Рівненське відділення центрального союзу купців і 
промисловців у Варшаві, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 645 од. зб., 1929–1939 рр.

Ф. 51 Міська управа м. Костопіль Волинського воєводства, 
110 од. зб., 1925–1939 рр.
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Ф. 52 Дубенське повітове староство, м. Дубно Волинського 
воєводства, 93 од. зб., 1920–1939 рр.

Ф. 53 Бюро проектів та вивчення Міністерства комунікацій 
у Варшаві.

В 1954 р. переданий 
до ЦДІА у Львові

Ф. 54 Матусевич Сергій, нотаріус у м. Дубно, 29 од. зб., 
1916–1933 рр.

Ф. 55 Сволькень Віталій, нотаріус у м. Березне, 14 од. зб., 
1928– 1931 рр.

Ф. 56 Зелінський Едуард, нотаріус у м. Дубно, 19 од. зб., 
1924–1935 рр.

Ф. 57 Понятовський Щенсни, нотаріус у м. Сарни, 16 од. зб., 
1921–1927 рр.

Ф. 58 Зельонко Андрій, нотаріус у м. Корець, 6 од. зб., 
1927–1931 рр.

Ф. 59 Полонський Зигмунд, нотаріус у м. Здолбунів, 58 од. зб., 
1924–1939 рр.

Ф. 60 Тиновський Віктор, нотаріус у м. Рівне, 40 од. зб., 
1932–1939 рр.

Ф. 61 Висоцький Мечислав, нотаріус у м. Острог, 26 од. зб., 
1921–1930 рр.

Ф. 62 Ярошевич Максим, нотаріус у м. Радзивилів, 17 од. зб., 
1928–1932 рр.

Ф. 63 Експозитура політичної поліції у м. Острог Ост-
розького повіту Волинського воєводства, 25 од. зб., 
1921–1926 рр.

Ф. 64 Постерунок державної поліції у с. Вілія Острозько-
го повіту Волинського воєводства, 34 од. зб., 
1922–1925 рр.

Ф. 65 Постерунок державної поліції в с. Майків Острозького 
повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 126

Ф. 66 Прикордонна рота на ділянці кордону № 4 у м. Острог 
Острозького повіту Волинського воєводства, 16 од. зб., 
1923–1924 рр.
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Ф. 67 Сосновський Миколай, нотаріус у м. Рівне, 29 од. зб., 
1934–1939 рр.

Ф. 68 6-та прикордонна рота державної поліції у с. Пашуки 
Острозького повіту Волинського воєводства, 10 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 69 9-та прикордонна рота державної поліції у м. Острог 
Острозького повіту Волинського воєводства, 13 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 70 Калуга К., нотаріус у м. Домбровиця, 3 од. зб., 1931–
1932 рр.

Ф. 71 Азаревич Стефан, нотаріус у м. Березно, 16 од. зб., 
1931–1939 рр.

Ф. 72 Постерунок державної поліції на кордоні № 13 Ост-
розького повіту Волинського воєводства

Приєднаний до 
Ф. 73 

Ф. 73 Прикордонний постерунок державної поліції на хуторі 
Дубки Острозького повіту Волинського воєводства, 
4 од. зб., 1924 р.

Ф. 74 Постерунок державної поліції у с. Могиляни-Блок 
Острозького (з 1925р. – Здолбунівського) повіту Во-
линського воєводства, 33 од. зб., 1922–1932 рр.

Ф. 75 Постерунок державної поліції у с. Могиляни-Міст 
Острозького (з 1925р. – Здолбунівського) повіту Во-
линського воєводства, 9 од. зб., 1926–1927 рр.

Ф. 76 Постерунок державної поліції у с. Кураж Острозького 
повіту Волинського воєводства, 7 од. зб., 1923–1924 рр.

Ф. 77 Габріель Ян, нотаріус у м. Рівне, 15 од. зб., 1934–
1939 рр.

Ф. 78 Пункт перетину кордону прикордонного постерунку 
державної поліції у м. Острог Волинського воєводства, 
16 од. зб., 1923–1925 рр.

Ф. 79 Костопільський повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська в м. Костопіль Волинського 
воєводства, 30 од. зб., 1920–1939 рр.
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Ф. 80 Гмінна управа у м. Костопіль Волинського воєводства, 
28 од. зб., 1921–1935 рр.

Ф. 81 Повітова комунальна ощадна каса у м. Рівне Волинсько-
го воєводства, 1 420 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 82 Михайлівська церква в с. Здовбиця Острозького повіту 
Волинської губернії, 13 од. зб., 1813–1895 рр.

Ф. 83 Кухаренко О. І., нотаріус у м. Острог Волинської губер-
нії, 121 од. зб., 1901–1921 рр.

Ф. 84 Острозько-Кременецький з’їзд мирових посередників, 
5 од. зб., 1865–1910 рр.

Ф. 85 Дубенська повітова землевпорядна комісія, м. Дубно 
Волинської губернії, 20 од. зб., 1910–1914 рр.

 Ф. 86 Рівненське повітове управління державної поліції, 
м. Рівне Рівненського повіту Волинського воєводства, 
3 266 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 87 Дубенське повітове управління державної поліції, 
м. Дубно Дубенського повіту Волинського воєводства, 
568 од. зб., 1920–1939 рр.

Ф. 88 Постерунок державної поліції у с. Малин Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 22 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 89 Постерунок державної поліції у м-ку Млинів Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 36 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 90 Постерунок державної поліції у с. Мирогоща Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 38 од. зб., 
1927–1934 рр.

Ф. 91 Постерунок державної поліції у с. Повча Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 23 од. зб., 1926–1937 рр.

Ф. 92 Постерунок державної поліції у м. Радзивилів Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 45 од. зб., 
1927–1934 рр.

Ф. 93 Постерунок державної поліції у с. Козин Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 33 од. зб., 1924–1938 рр.
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Ф. 94 Постерунок державної поліції у с. Крилів Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воє-
водства, 39 од. зб., 1922–1934 рр.

Ф. 95 Постерунок державної поліції у с. Княгинин Дубен-
ського повіту Волинського воєводства, 37 од. зб., 
1927–1939 рр.

Ф. 96 Постерунок державної поліції у м-ку Боремель Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 34 од. зб., 
1921–1934 рр.

Ф. 97 Постерунок державної поліції у с. Божкевичі Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 11 од. зб., 
1927–1936 рр.

Ф. 98 Постерунок державної поліції у с. Малинськ Рівнен-
ського (з 1925 р. – Костопільського) повіту Волинського 
воєводства, 9 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 99 Постерунок державної поліції у м. Рокитне Сарнен-
ського повіту Волинського воєводства, 71 од. зб., 
1926–1939 рр.

Ф. 100 Здолбунівське повітове управління державної поліції, 
м. Здолбунів Волинського воєводства, 2 383 од. зб., 
1919–1939 рр.

Ф. 101 Повітова комісія з класифікації землі при 3-му фінан-
совому управлінні в м. Рівне Волинського воєводства, 
514 од. зб., 1932–1939 рр.

Ф. 102 Фінансове управління по податках та гербових зборах 
у м. Рівне Волинського воєводства, 29 од. зб.,1923–
1929 рр.

Ф. 103 Контрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на 
Волині у с. Олевськ Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1919–1921 рр.

Ф. 104 Рівненська ремонтно-пересувна майстерня військового 
інтенданта Південно-Західного фронту, м. Рівне Волин-
ського воєводства, 4 од. зб., 1915–1917 рр.

Ф. 105 Дубенське господарсько-інженерне управління, м. Дуб-
но Дубенського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 
1895 р.
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Ф. 106 Дубенська військова казармено-будівельна комісія, 
м. Дубно Дубенського повіту Волинської губернії, 
1 од. зб., 1900–1909 рр.

Ф. 107 П’ятий обозно-кадровий батальйон в м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1901 р.

Ф. 108 198-й польовий запасний шпиталь у м. Здолбунів Ост-
розького повіту Волинського губернії, 2 од. зб.,1916–
1917 рр.

Ф. 109 Рівненська військово-шосейна комісія, м. Рівне 
Рівненського повіту Волинської губернії, 3 од. зб., 
1900–1908 рр.

Ф. 110 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Стойло 
Острозького повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 
1920–1923 рр.

Ф. 111 Постерунок державної поліції у с. Клесів Сарненського 
повіту Поліського воєводства, 17 од. зб., 1924–1939 рр.

Ф. 112 Перший комісаріат державної поліції в м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 211 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 113 Другий комісаріат державної поліції в м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 420 од. зб., 
1920–1939 рр.

Ф. 114 Постерунок державної поліції у м. Корець Рівненсько-
го повіту Волинського воєводства, 198 од. зб.,1920–
1939 рр.

Ф. 115 Постерунок державної поліції у м-ку Клевань Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 228 од. зб., 
1921–1939 рр.

Ф. 116 Постерунок державної поліції у м-ку Олександрія Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 176 од. зб., 
1921–1938 рр.

Ф. 117 Постерунок державної поліції у с. Антопіль Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 204 од. зб., 
1922–1939 рр.
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Ф. 118 Постерунок державної поліції у с. Басів-Кут Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 166 од. зб., 
1921–1939 рр.

Ф. 119 Постерунок державної поліції у с. Бугрин Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 178 од. зб., 
1921–1935 рр.

Ф. 120 Постерунок державної поліції у с. Городок Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 158 од. зб., 
1925–1939 рр.

Ф. 121 Постерунок державної поліції у с. Глинськ Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 176 од. зб., 
1922–1935 рр.

Ф. 122 Постерунок державної поліції у с. Дядьковичі Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 207 од. зб.,1921–
1935 рр.

Ф. 123 Постерунок державної поліції у м-ку Гоща Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 187 од. зб., 
1920–1936 рр.

Ф. 124 Постерунок державної поліції у с. Крилів Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 154 од. зб., 
1923–1936 рр.

Ф. 125 Постерунок державної поліції у с. Кобилля Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 177 од. зб., 
1922–1935 рр.

Ф. 126 Постерунок державної поліції у с. Майків Острозького ( 
з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 234 од. зб., 1921–1937 рр.

Ф. 127 Постерунок державної поліції у м-ку Межирічі Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 251 од. зб.,1920–
1936 рр.

Ф. 128 Постерунок державної поліції у с. Пустомити Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 98 од. зб., 
1925–1937 рр.

Ф. 129 Залізничний постерунок державної поліції у м. Рівне 
Рівненського Волинського воєводства, 169 од. зб., 
1921–1939 рр.
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Ф. 130 Постерунок державної поліції у с. Самостріли Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 155 од. зб.,1922–
1937 рр.

Ф. 131 Постерунок державної поліції у м-ку Тучин Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 177 од. зб.,1921–
1939 рр.

Ф. 132 Постерунок державної поліції у с. Харалуг Рівненсько-
го повіту Волинського воєводства, 107 од. зб.,1924–
1935 рр.

Ф. 133 Офіцерський постерунок державної поліції у м. Ост-
рог Здолбунівського повіту Волинського воєводства, 
90 од. зб., 1925–1934 рр.

Ф. 134 Постерунок державної поліції у м. Острог Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 119 од. зб., 1921–1936 рр.

Ф. 135 Постерунок державної поліції у с. Будераж Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воє-
водства, 67 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 136 Постерунок державної поліції у с. Хорів Острозького (з 
1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 132 од. зб., 1921–1935 рр.

Ф. 137 Постерунок державної поліції у с. Здовбиця Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 84 од. зб., 1922–1939 рр.

Ф. 138 Постерунок державної поліції у с. Мощаниця Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 109 од. зб., 1921–1937 рр.

Ф. 139 Постерунок державної поліції у м. Здолбунів Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 390 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 140 Постерунок державної поліції у с. Нова Мощаниця 
Острозького (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волин-
ського воєводства, 86 од. зб., 1922–1932 рр.

Ф. 141 Постерунок державної поліції у с. Оженин Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 118 од. зб., 1921–1935 рр.
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Ф. 142 Постерунок державної поліції у с. Тесів Острозького (з 
1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 153 од. зб., 1921–1934 рр.

Ф. 143 Постерунок державної поліції у с. Новородчиці Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 88 од. зб., 1924–1932 рр.

Ф. 144 Постерунок державної поліції у с. Тайкури Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 161 од. зб., 1921–1932 рр.

Ф. 145 Постерунок державної поліції у с. Садки Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воє-
водства, 52 од. зб., 1921–1929 рр.

Ф. 146 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бель-
маж Острозького повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1924 р

Ф. 147 Постерунок державної поліції у с. Межиріч Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 130 од. зб., 1921–1939 рр. 

Ф. 148 Постерунок державної поліції у м-ку Мізоч Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 81 од. зб., 1922–1935 рр.

Ф. 149 Постерунок державної поліції у с. Милятин Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 107 од. зб., 1922–1939 рр.

Ф. 150 Постерунок державної поліції у с. Могиляни Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 66 од. зб., 1921–1934 рр.

Ф. 151 Постерунок державної поліції у с. Новомалин Острозь-
кого (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського 
воєводства, 146 од. зб., 1920–1933 рр.

Ф. 152 Залізничний постерунок державної поліції в м. Здол-
бунів Острозького (з 1925 р. – Здолбунівського) Волин-
ського воєводства, 438 од. зб., 1922–1939 рр.

Ф. 153 Постерунок державної поліції у с. Дермань Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 132 од. зб., 1924–1939 рр.
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Ф. 154 Постерунок державної поліції у с. Верхів Острозького (з 
1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 131 од. зб., 1922–1932 рр.

Ф. 155 Постерунок державної поліції у с. Вельбівне Острозького 
(з 1925 р. – Здолбунівського) повіту Волинського воєвод-
ства, 124 од. зб., 1922–1937 рр.

Ф. 156 Здолбунівське повітове староство, м. Здолбунів Волин-
ського воєводства, 1 005 од. зб., 1920–1939 рр.

Ф. 157 Костопільський гродський суд, м. Костопіль Костопіль-
ського повіту Волинського воєводства, 1 301 од. зб., 
1926–1936 рр.

Ф. 158 Костопільський міський суд в м. Костополі Волинського 
воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 157

Ф. 159 Гмінна управа у с. Здовбиця Здолбунівського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1938 р.

Ф. 160 Якуб Гофман, педагог, історик-краєзнавець, громад-
ський і політичний діяч, 93 од. зб., 1914–1939 рр.

Ф. 161 Костопільське повітове староство, м. Костопіль Косто-
пільського повіту Волинського воєводства, 
779 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 162 Рівненський повітовий військовий начальник, м. Рівне 
Рівненського повіту Волинської губернії, 22 од. зб., 
1915–1917 рр.

Ф. 163 Молочний кооператив у м-ку Степань Костопільського 
повіту Волинського воєводства, 4 од. зб., 1930–1935 рр.

Ф. 164 Березнівський гродський суд у м-ку Березне Костопіль-
ського повіту Волинського воєводства, 2 134 од. зб., 
1920–1939 рр.

Ф. 165 Рівненська міська управа, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинської губернії, 39 од. зб., 1874–1918 рр.

Ф. 166 Костопільське повітове управління державної по-
ліції, м. Костопіль Волинського воєводства, 9 од. зб., 
1925–1939 рр.
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Ф. 167 Взвод військової жандармерії у м. Рівне Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 49 од. зб., 1920–1938 рр.

Ф. 168 Управління 8-им Острозьким удільним маєтком Київ-
ського удільного округу, м. Острог Волинського губернії, 
100 од. зб., 1880–1919 рр.

Ф. 169 Управління 17-м Острозьким удільним маєтку Київ-
ського удільного округу, м. Острог Волинської губернії, 
35 од. зб., 1886–1922 рр.

Ф. 170 Управління Волинськими маєтками графині Шувало-
вої Єлизавети Володимирівни в м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 122 од. зб., 1809–1927 рр.

Ф. 171 Острозько-Рівненський деканат, м. Острог Острозького 
повіту Волинської губернії, 315 од. зб., 1776–1907 рр.

Ф. 172 Дубенський деканат, м. Дубно Дубенського повіту Во-
линської губернії, 170 од. зб., 1850–1907 рр.

Ф. 173 Морочнівський гродський суд, с. Морочно Пінського 
повіту Поліського воєводства, 58 од. зб., 1929–1939 рр.

Ф. 174 Гмінна управа у с. Морочно Пінського повіту Поліського 
воєводства, 29 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 175 Фірма “Сільськогосподарські продукти “Нігетар”, Тар-
говецький і компанія” в м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1936 р.

Ф. 176 Рівненський повітовий відділ Волинської воєводської 
спілки пожежних команд, м. Рівне Волинського воєвод-
ства, 67 од. зб., 1925–1938 рр.

Ф. 177 Ванькович Владислав, адвокат у м. Рівне Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1933 р.

Ф. 178 Фухс Анатолій, адвокат у м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 100 од. зб., 1927–1939 рр.

Ф. 179 Волинський союз комунальних і кооперативних кредит-
но-господарських організацій в м. Луцьк.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 180 Торговельне товариство з обмеженою діяльністю “Кле-
версид” в м. Рівне Волинського воєводства, 30 од. зб., 
1936–1939 рр.

Ф. 181 Управління маєтку “Буща”, с. Буща Здолбунівського 
повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1935–1936 рр.

Ф. 182 Товариство розвитку східних земель, відділ у м. Рівне 
Волинського воєводства, 13 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 183 Михайленко Олександр, нотаріус у м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 25 од. зб., 
1920–1929 рр.

Ф. 184 Правління Волинської окружної спілки вчителів 
Польщі у м. Рівне Волинського воєводства, 73 од. зб., 
1926–1939 рр.

Ф. 185 Реміснича бригада державної поліції у м. Острог 
Острозького повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1924 р.

Ф. 186 Мащанське надлісництво дирекції державних лісів 
в м. Луцьк Волинського воєводства, 43 од. зб., 1927–
1938 рр. 

Ф. 187 Вальцевий млин “Н. Гам, М. Айзенман і компанія” в 
м. Рівне Рівненського повіту Волинського воєводства, 
21 од. зб., 1933–1935 рр.

Ф. 188 Повітовий союз сільської молоді у м. Рівне Волинського 
воєводства, 33 од. зб., 1921–1936 рр.

Ф. 189 Торговельне товариство з обмеженою відповідальністю 
“Стандартзеєд” в м. Рівне Рівненського повіту Волин-
ського воєводства, 2 од. зб., 1936–1938 рр.

Ф. 190 Рівненський повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська в м. Рівне Волинського 
воєводства, 81 од. зб., 1922–1938 рр.

Ф. 191 Експозитура Рівненського повітового староства в м. Ко-
рець Волинського воєводства, 321 од. зб., 1921–1938 рр.

Ф. 192 Правління відділу Союзу унтер-офіцерів резерву Поль-
щі в м. Здолбунів Волинського воєводства, 12 од. зб., 
1920–1938 рр. 
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Ф. 193 Повітовий відділ в м. Рівне Рівненського повіту Волин-
ського воєводства, 398 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 194 Експозитура контрольного пункту державної поліції у 
м. Острог Острозького повіту Волинського воєводства, 
2 од. зб., 1923–1924 рр.

Ф. 195 Гарнізонна комендатура у м. Рівне Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 11 од. зб., 1922–1939 рр.

Ф. 196 11-та прикордонна рота державної поліції у с. Вілія 
Острозького повіту Волинського воєводства, 11 од. зб., 
1922–1924 рр.

Ф. 197 Дзевановський Адольф, нотаріус в м. Рівне Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 17 од. зб., 1927–1933 рр.

Ф. 198 Постерунок державної поліції в с. Лідаво Острозького 
повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 316

Ф. 199 Годлевський Зигмунд, нотаріус в м. Рівне Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 18 од. зб., 1925–1939 рр.

Ф. 200 8-й Ескадрон саперів 2-ої самостійної бригади кавалерії, 
м. Рівне Рівненського повіту Волинського воєводства, 
29 од. зб., 1929–1938 рр.

Ф. 201 Луцький окружний суд, м. Луцьк Волинського воєвод-
ства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 202 Волинський регіональний комітет з підготовки поль-
ського біографічного словника в м. Рівне Волинського 
воєводства, 6 од. зб.,1931–1934 рр.

Ф. 203 Міська управа, м. Здолбунів Волинського воєводства, 
1 592 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 204 Начальник 1-го району Рівненського повітового староства 
в м. Корці Рівненського повіту Волинського воєводства, 
101 од. зб., 1920–1936 рр.

Ф. 205 Начальник 2-го району Рівненського повітового старо-
ства в м-ку Клевань Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 4 од. зб., 1920-1921 рр.
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Ф. 206 Начальник 3-го району Рівненського повітового старо-
ства в м. Здолбунові Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 9 од. зб., 1920–1921 рр.

Ф. 207 Начальник 4-го району Рівненського повітового старо-
ства в м-ку Тучин Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 5 од. зб., 1920–1921 рр.

Ф. 208 Начальник 5-го району Рівненського повітового ста-
роства в м. Березне Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 2 од. зб., 1921–1924 рр.

Ф. 209 Мировий суд 14-ї дільниці Луцького судово-мирового 
округа в с. Бережниця Волинської губернії.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 210 Судовий слідчий 2-ї дільниці в м. Острог Острозького 
повіту Волинського губернії, 37 од. зб., 1917–1919 рр.

Ф. 211 Комісія з проведення викупу земельних ділянок при 
Костопільському повітовому земельному управлінні, 
м. Костопіль Волинського воєводства, 774 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 212 Здолбунівське повітове третейське управління, м. Здол-
бунів Волинського воєводства, 807 од. зб., 1925–1934 рр.

Ф. 213 Костопільське повітове земельне управління, м. Косто-
піль Волинського воєводства, 359 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 214 Кооператив автобусного сполучення в м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 
1931–1934 рр.

Ф. 215 Рівненське реальне училище, м. Рівне Волинської гу-
бернії, 1 078 од. зб., 1832–1925 рр.

Ф. 216 Єврейська релігійна громада у м-ку Корець Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1932 р.

Ф. 217 Єврейська релігійна громада у м-ку Клевань Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1928 р.

Ф. 218 Перше фінансове управління у м. Рівне Волинського 
воєводства, 394 од. зб., 1925–1939 рр.
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Ф. 219 Друге фінансове управління у м. Рівне Волинської воє-
водства, 283 од. зб., 1925–1939 рр.

Ф. 220 Фінансова каса в м. Рівне Волинського воєводства, 
78 од. зб., 1921–1933 рр.

Ф. 221 Єврейська релігійна громада у м. Рівне Рівненського по-
віту Волинського воєводства, 28 од. зб., 1925–1938 рр.

Ф. 222 Кучинський Станіслав, нотаріус у м. Рівне Волинського 
воєводства, 27 од. зб., 1921–1933 рр.

Ф. 223 Повітова спілка військових осадників у м. Здолбунів 
Волинського воєводства, 31 од. зб., 1923–1939 рр.

Ф. 224 Рівненська міська страхова каса, м. Рівне Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 40 од. зб., 
1920–1939 рр.

Ф. 225 Рівненський повітовий комітет “Євреї Волині – 
польській армії “, м. Рівне Волинського воєводства, 
16 од. зб., 1933–1934 рр.

Ф. 226 Фінансовий інспекторат у м. Рівне Волинського воє-
водства, 41 од. зб., 1921–1930 рр.

Ф. 227 Острозький повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська, м. Острог Волинського 
воєводства, 9 од. зб., 1921–1933 рр

Ф. 228 Волинський союз кооперативів “Гурт” в м. Луцьк Во-
линського воєводства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області.

Ф. 229 Рівненське повітове земельне управління, м. Рівне Во-
линського воєводства, 106 од. зб., 1866, 1921–1939 рр.

Ф. 230 Торговельний кооператив “Об’єднаний Людвипіль” в 
м-ку Людвипіль Костопільського повіту Волинського 
воєводства, 2 од. зб., 1933 р.

Ф. 231 Острозьке міське з податку на нерухоме майно присут-
ствіє, м. Остріг Волинської губернії, 1 од. зб., 1916 р.

Ф. 232 Гмінна управа у м-ку Деражне Костопільського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1934–1936 рр.

Ф. 233 Здолбунівський повітовий комітет з наділення землею 
солдатів польського війська, м. Здолбунів Волинського 
воєводства, 9 од. зб., 1921–1939 рр.
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Ф. 234 Телефонно-телеграфне окружне управління в м. Рівне 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 37 од. зб., 
1933–1938 рр.

Ф. 235 Пекарський Генріх, нотаріус у м. Здолбунів Острозь-
кого повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1923 р.

Ф. 236 Шльомка Людвік, нотаріус у м. Дубровиця Сарнен-
ського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1933 р.

Ф. 237 Рихлінський Роман, нотаріус у м. Рівне Рівненського по-
віту Волинського воєводства, 28 од. зб., 1921–1933 рр.

Ф. 238 Луцький нотаріальний архів, м. Луцьк Волинської 
губернії.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 239 Міська управа м. Острог Волинського воєводства, 
587 од. зб., 1919–1934 рр.

Ф. 240 Акціонерне товариство пивоварний завод “Бергшльос” 
у м. Рівне Рівненського повіту Волинської губернії, 
59 од. зб., 1904–1939 рр.

Ф. 241 Сарненське повітове земельне управління, м. Сарни 
Волинського воєводства, 162 од. зб., 1866–1939 рр.

Ф. 242 Здолбунівське повітове земельне управління Волинсько-
го воєводства, 45 од. зб., 1921–1938 рр.

Ф. 243 Дубенське повітове земельне управління, м. Дубно 
Волинського воєводства, 14 од. зб., 1921–1935 рр.

Ф. 244 Кременецьке повітове земельне управління, м. Креме-
нець Волинського воєводства.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 245 Кременецький римо-католицький деканат, м. Кре-
менець Кременецького повіту Волинської губернії, 
114 од. зб., 1827–1907 рр. 

Ф. 246 Повітова комунальна ощадна каса у м. Костопіль Кос-
топільського повіту Волинського воєводства 8 од. зб., 
1927–1939 рр.
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Ф. 247 Вальцовий млин і лісопильний завод “Хліболіс” в 
м. Рівне Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 288

Ф. 248 Шкільний інспекторат у м. Рівне Волинського воєвод-
ства, 6 од. зб., 1921–1938 рр.

Ф. 249 Гмінна управа у с. Дядьковичі Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 2 од. зб., 1936 р.

Ф. 250 Початкова школа № 2 в м-ку Тучин Рівненського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1933–1941 рр.

Ф. 251 Початкова школа ім. Станіслава Сташіца у м. Косто-
піль Костопільського повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1932 р.

Ф. 252 Шкільний інспекторат у м. Костопіль Костопільського 
повіту Волинського воєводства, 13 од. зб., 1925–1939 рр.

Ф. 253 Публічна початкова школа III ступеня ім. Сенкевича в 
м. Рівне Волинського воєводства, 1 од. зб., 1933–1934 рр.

Ф. 254 Квасилівська початкова школа, с. Квасилів Здолбунів-
ського повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 531

Ф. 255 Гмінна управа у с. Бугрин Рівненського повіту Волин-
ського воєводства, 1 од. зб., 1934 р.

Ф. 256 Ковельський шкільний інспекторіат в м. Ковель Волин-
ського воєводства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 257 Грушвицька початкова школа в с. Грушвиця Здолбунів-
ськогоповіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 532

Ф. 258 Єврейська гміна в Седлище Луцького повіту Волин-
ського воєводства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 259 Костопільська єврейська віросповідна громада, 
м-ко Костопіль Рівненського повіту Волинської губернії, 
32 од. зб., 1852–1936 рр.

Ф. 260 Степанська єврейська віросповідна громада, м-ко Сте-
пань Рівненського повіту Волинської губернії, 30 од. зб., 
1836–1899 р.
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Ф. 261 Деражненська єврейська віросповідна громада, м-ко 
Деражне Рівненського повіту Волинської губернії, 
29 од. зб., 1843–1936 рр.

Ф. 262 Людвипільська єврейська громада, м-ко Людвипіль 
Рівненського повіту Волинської губернії, 10 од. зб., 
1868–1929 рр. 

Ф. 263 Окружна виборча комісія № 58 в м. Сарни по виборах 
до Сейму і Сенату, 66 од. зб., 1938 р.

Ф. 264 Окружна виборча комісія № 59 в м. Рівне по виборах до 
Сейму і Сенату, 14 од. зб., 1938 р.

Ф. 265 Окружна виборча комісія № 60 в м. Рівне по виборах до 
Сейму і Сенату, 10 од. зб., 1938 р.

Ф. 266 Окружна виборча комісія № 57 в м. Ковель по виборах 
до Сейму і Сенату Ковельського повіту, 1 од. зб., 1930 р.

Ф. 267 Кооперативна каса Стефчика у с. Верба Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 1929–1937 рр.

Ф. 268 Кооперативна каса Стефчика у с. Бистричі Косто-
пільського повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 
1928–1933 рр.

Ф. 269 Кооперативна каса Стефчика у м. Здолбунів Здолбунів-
ського повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1937 р.

Ф. 270 Кооперативна каса Стефчика у с. Малі Жабокрики 
Дубенського повіту Волинського воєводства, 13 од. зб., 
1935–1936 рр.

Ф. 271 Березнівська єврейська віросповідна громада, м-ко 
Березно Рівненського повіту Волинської губернії, 
31 од. зб., 1815–1939 рр.

Ф. 272 Осовська єврейська віросповідна громада, с. Осова 
Рівненського повіту Волинської губернії, 18 од. зб., 
1857–1937 рр.

Ф. 273 Рівненське відділення державного “Банку польського”, 
м. Рівне Рівненського повіту Волинського воєводства, 
17 од. зб., 1930–1939 рр.
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Ф. 274 Рівненський сирітський суд, м. Рівне Волинської губер-
нії, 17 од. зб., 1900–1915 рр.

Ф. 275 Здолбунівський повітовий відділ спілки інвалідів ві-
йни, м. Здолбунів Волинського воєводства, 51 од. зб., 
1915–1939 рр.

Ф. 276 Дирекція пошт і телеграфів в м. Варшаві. В 1954 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 277 Підлужанське волосне правління, с. Підлужне Рів-
ненського повіту Волинської губернії, 7 од. зб., 1841–
1884 рр.

Ф. 278 Костопільське волосне правління, м-ко Костопіль 
Рівненського повіту Волинської губернії, 9 од. зб., 
1815–1899 рр.

Ф. 279 Прокурор Київського окружного суду, м. Київ В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Київської області

Ф. 280 Рівненське міське спрощене громадське управління, 
м. Рівне Волинської губернії, 2 од. зб., 1868–1890 рр.

Ф. 281 Володимирецький повітовий земельний відділ, м. Во-
лодимир Волинського воєводства

В 1954 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 282 Острозький сирітський суд, м. Острог Волинської гу-
бернії, 2 од. зб., 1896–1911 рр.

Ф. 283 Острозьке міське спрощене громадське управління, 
м. Острог Волинської губернії, 3 од. зб., 1888–1897 рр.

Ф. 284 Млинівське гмінна управа у м-ку Млинів Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1932–1933 рр.

Ф. 285 Початкова школа в с.Суйми Будеразької гміни Здол-
бунівського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1925–1939 рр.

Ф. 286 Комісаріат охорони лісів у м. Костопіль Волинського 
воєводства, 3 од. зб., 1921–1935 рр.

Ф. 287 Волинське воєводське управління, м. Луцьк Волинсько-
го воєводства.

В 1952 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 288 Фірма “Надзея” в м. Рівне Волинського воєводства, 
3 од. зб., 1935–1937 рр.

Ф. 289 Олійний завод “Волинь” Горенштейна Хаіма в м. Рівне 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1936–1939 рр.

Ф. 290 Степанська парафіяльна школа в м-ку Степань Рів-
ненського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1823–
1827 рр.

Ф. 291 Постерунок державної поліції у с. Бадівка Острозького 
повіту Волинського воєводства, 22 од. зб., 1922–1924 рр.

Ф. 292 Постерунок державної поліції у с. Михалківці Здол-
бунівського повіту Волинського воєводства, 19 од. зб., 
1925–1926 рр.

Ф. 293 Постерунок державної поліції у с. Болотківці Ост-
розького повіту Волинського воєводства, 16 од. зб., 
1921–1924 рр.

Ф. 294 Постерунок державної поліції в с. Бочаниця Острозького 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1922 р.

Ф. 295 Постерунок державної поліції у с. Мишаківка Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 14 од. зб., 
1923–1926 рр.

Ф. 296 Постерунок державної поліції у с. Головниця Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства

Приєднаний до 
Ф. 303

Ф. 297 Комісаріат державної поліції в м. Здолбунів Волинського 
воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 324

Ф. 298 Постерунок державної поліції у с. Черняхів Здолбу-
нівського повіту Волинського воєводства, 30 од. зб., 
1925–1927 рр.

Ф. 299 Залізничний постерунок державної поліції у м-ку 
Клевань Рівненського повіту Волинського воєводства, 
76 од. зб., 1922–1936 рр.

Ф. 300 Експозитура політичної поліції у м. Рівне Волинського 
воєводства, 171 од. зб., 1922–1932 рр.
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Ф. 301 Контрольний пункт державної поліції у м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 12 од. зб., 
1920–1922 рр.

Ф. 302 Постерунок державної поліції у Корецьких хуторах 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 62 од. зб., 
1923–1929 рр.

Ф. 303 Постерунок державної поліції у с. Головниця Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 108 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 304 Постерунок державної поліції у м-ку Деражне Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 12 од. зб., 
1927–1939 рр.

Ф. 305 Постерунок державної поліції у с. Житин Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 63 од. зб., 1923–1932 рр.

Ф. 306 Прикордонний постерунок державної поліції для репа-
тріантів у м. Корець Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 30 од. зб., 1921–1933 рр.

Ф. 307 Постерунок державної поліції в с. Козин Дубенського 
повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 93

Ф. 308 Постерунок державної поліції у с. Піддубці Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1921 р.

Ф. 309 Постерунок державної поліції у с. Богданівка Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 7 од. зб., 
1922–1924 рр.

Ф. 310 Котрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на 
Волині у м. Березне Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 6 од. зб., 1919–1921 рр.

Ф. 311 Постерунок державної поліції у с. Жаврів Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 11 од. зб., 1921–1923 рр.

Ф. 312 Постерунок державної поліції в с. Сторожів Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 7 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 313 3-я прикордонна рота державної поліції у с. Сторожів 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 21 од. зб., 
1923–1928 рр.
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Ф. 314 Комісаріат державної поліції у м. Рівне Волинського 
воєводства, 233 од. зб., 1921–1939 рр.

Ф. 315 Котрольний пункт відділу контррозвідки 6-ї армії на Во-
лині в м-ку Межирічі Рівненського повіту Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1921 р.

Ф. 316 Постерунок державної поліції у с. Лідаво Острозького 
повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 1922 р.

Ф. 317 5-а прикордонна рота державної поліції у с. Богданівка 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 31 од. зб., 
1924 р. 

Ф. 318 Комісар-інспектор Рівненського повітового управління 
державної поліції у м. Корець Рівненського повіту Во-
линського воєводства, 9 од. зб., 1923–1924 рр.

Ф. 319 Постерунок державної поліції у м. Корець-Шосе Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 18 од. зб., 
1924–1925 рр.

Ф. 320 Постерунок державної поліції у с. Сівки Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1921 р.

Ф. 321 4-та прикордонна рота державної поліції у м. Корець 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 36 од. зб., 
1923–1924 рр

Ф. 322 Постерунок державної поліції у с. Нова Гута Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 323 Прикордонний постерунок державної поліції у м. Ко-
рець Рівненського повіту Волинського воєводства, 
16 од. зб., 1921–1923 рр. 

Ф. 324 Комісаріат державної поліції у м. Здолбунів Волинського 
воєводства, 34 од. зб., 1922–1927 рр.

Ф. 325 2-га прикордонна рота державної поліції у с. Устя Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 31 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 326 Постерунок державної поліції у м-ку Степань Рів-
ненського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1923 р. 
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Ф. 327 2-й прикордонний постерунок державної поліції у 
м. Корець Рівненського повіту Волинського воєводства, 
3 од. зб., 1921–1922 рр.

Ф. 328 Управління 2-го прикордонного району державної 
поліції Рівненського повіту Волинського воєводства, 
12 од. зб., 1921–1922 рр.

Ф. 329 1-а прикордонна рота державної поліції у с. Нова Гута 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 7 од. зб., 
1924 р.

Ф. 330 Постерунок державної поліції у с. Остки Сарненського 
повіту Волинського воєводства, 12 од. зб., 1928–1939 рр.

Ф. 331 Постерунок державної поліції у м. Дубно Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 58 од. зб., 1922–1937 рр.

Ф. 332 Постерунок державної поліції у с. Варковичі Дубен-
ського повіту Волинського воєводства, 43 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 333 Постерунок державної поліції у с. Крупець Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 44 од. зб., 1926–1936 рр.

Ф. 334 Постерунок державної поліції на залізничному вокзалі 
у м. Дубно Дубенського повіту Волинського воєводства, 
19 од. зб., 1927–1936 рр.

Ф. 335 Постерунок державної поліції у с. Верба Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 25 од. зб., 1926–1933 рр.

Ф. 336 Постерунок державної поліції у с. Теслугів Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 13 од. зб., 1927–1933 рр.

Ф. 337 Постерунок державної поліції у с. Смордва Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 18 од. зб., 1927–1934 рр.

Ф. 338 Постерунок державної поліції в м-ку Демидівка Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 9 од. зб., 
1927–1933 рр.

Ф. 339 Постерунок державної поліції у с. Озеряни Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 10 од. зб., 1927–1934 рр.
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Ф. 340 Постерунок державної поліції у м-ку Торговиця Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 14 од. зб., 
1928–1936 рр.

Ф. 341 Постерунок державної поліції у с.Смига Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 11 од. зб., 1927–1936 рр.

Ф. 342 Постерунок державної поліції у с. Страклів Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 4 од. зб., 1927–1932 рр.

Ф. 343 Постерунок державної поліції у с. Підзамче Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 7 од. зб., 1927–1933 рр.

Ф. 344 Постерунок державної поліції у с. Семидуби Дубен-
ського повіту Волинського воєводства, 30 од. зб., 
1927–1937 рр.

Ф. 345 Постерунок державної поліції у с. Струлів Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1932 р.

Ф. 346 Постерунок державної поліції у м.Олика Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1923–1931 рр.

Ф. 347 Постерунок державної поліції у с. Золочівка Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 9 од. зб., 
1926–1930 рр.

Ф. 348 Постерунок державної поліції у с. Ярославичі Ду-
бенського повіту Волинського воєводства, 15 од. зб., 
1927–1936 рр.

Ф. 349 Контрольний пункт державної поліції у м. Дубровиця 
Сарненського повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 
1920–1921 рр. 

Ф. 350 Постерунок державної поліції у с. Залав’я Сарненського 
повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1924–1926 рр.

Ф. 351 Контрольний пункт державної поліції у м. Сарни Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 4 од. зб., 
1921 р.

Ф. 352 Сарненське повітове управління державної поліції, 
м. Сарни Волинського воєводства, 5 од. зб., 1924–
1939 рр.
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Ф. 353 Постерунок державної поліції у с. Сапожин Рівненсько-
го повіту Волинського воєводства, 11 од. зб., 1924 р.

Ф. 354 Відділ дефензиви командування 6-ої армії на Волині, 
1 од. зб., 1920 р.

Ф. 355 П’ята рота п’ятого полку польських військ на Волині, 
1 од. зб., 1927 р.

Ф. 356 Державне лісництво в Яснополі. В 1961 р. переданий 
до Держархіву 
Львівської області

Ф. 357 Сарненське повітове староство, м. Сарни Волинського 
воєводства, 170 од. зб., 1920–1939 рр.

Ф. 358 Матусевич с. В., нотаріус у м. Рівне, 53 од. зб., 1914–
1915 рр.

Ф. 359 Дубенське міське спрощене громадське управління, 
м.Дубно Дубенського повіту Волинської губернії, 
14 од. зб., 1894–1916 рр.

Ф. 360 Гродський суд у с. Біле над Горинню Сарненського по-
віту Волинського воєводства, 8610 од. зб.,1923–1931 рр.

Ф. 361 Мировий суд у Білій над Горинню Сарненського повіту 
Волинського воєводства. 

Приєднаний до 
Ф. 360

Ф. 362 Деревецький мировий суд 5-го округу Пінського пові-
ту, с. Деревок Пінського повіту Пінського воєводства, 
325 од. зб., 1923 р.

Ф. 363 Дубенське повітове попечительство дитячих притул-
ків відомства установ імператриці Марії, м. Дубно 
Дубенського повіту Волинської губернії, 129 од. зб., 
1909–1917 рр.

Ф. 364 Сарненське товариство споживачів “Християнин–ро-
бітник”, м. Сарни Волинської губернії, 1 од. зб., 1918 р.

Ф. 365 Дубенська міська управа, м. Дубно Дубенського повіту 
Волинської губернії.

Приєднаний до 
Ф. 170
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Ф. 366 Штейнгель Федір Рудольфович – громадсько-полі-
тичний діяч, меценат, організатор музею в с. Городок, 
Рівненського повіту Волинської губернії, 102 од. зб., 
1539–1900 рр.

Ф. 367 Дубенське духовне правління, 46 од. зб., 1806 р.

Ф. 368 Дубенський тимчасовий поліцейський суд, м. Дубно 
Дубенського повіту Волинської губернії, 66 од. зб.,1861–
1866 рр.

Ф. 369 Дубенське повітове рекрутське присутствіє, м. Дубно 
Дубенського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1813 р.

Ф. 370 Дубенський повітовий суд, м. Дубно Дубенського повіту 
Волинської губернії, 1445 од. зб., 1774–1877 рр.

Ф. 371 Острозьке міське з квартирного податку присутствіє, 
м.Острог Острозького повіту Волинської губернії, 
1 од. зб., 1904 р.

Ф. 372 Острозьке дільничне з прибуткового податку присут-
ствіє, м. Острог Острозького повіту Волинської губернії, 
22 од. зб., 1917–1919 рр.

Ф. 373 Острозьке духовне правління, м. Острог Острозького 
повіту Волинської губернії 147 од. зб., 1798–1806 рр

Ф. 374 Острозький земський суд, м.Острог Острозького повіту 
Волинської губернії, 61 од. зб., 1798–1862 рр.

Ф. 375 Острозьке повітове казначейство, м. Острог Острозького 
повіту Волинської губернії, 5 од. зб., 1806–1878 рр.

Ф. 376 Податковий інспектор Острозького повіту, м.Острог 
Острозького повіту Волинської губернії, 5 од. зб., 
1909–1918 рр.

Ф. 377 Острозько-Кременецьке повітове в чиншових справах 
присутствіє, м. Острог Острозького повіту Волинської 
губернії, 8 од. зб., 1887–1889 рр.

Ф. 378 Мировий посередник 2-ї дільниці Острозького повіту 
Волинської губернії, 1 од. зб., 1887 р.

Ф. 379 Рівненський повітовий справник, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 78 од. зб., 1849–1877 рр.
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Ф. 380 Рівненське повітове поліційне управління, м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинської губернії, 30 од. зб.,1860–
1871 рр.

Ф. 381 Рівненське духовне правління, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 109 од. зб., 1806 р.

Ф. 382 Рівненський нижній земський суд, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії.

Приєднаний до 
Ф. 393

Ф. 383 Пристав 1-го стану Рівненського повіту, м. Рівне Рів-
ненського повіту Волинської губернії, 45 од. зб.,1850–
1877 рр.

Ф. 384 Рівненський повітовий суд, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинської губернії, 1528 од. зб., 1794–1917 рр.

Ф. 385 Мировий посередник 1-ї дільниці Рівненського повіту 
Волинської губернії, 10 од. зб., 1842–1913 рр.

Ф. 386 Рівненське дільничне з податку на прибуток присутствіє, 
м. Рівне Волинської губернії, 7 од. зб., 1917–1918 рр.

Ф. 387 Рівненське повітове рекрутське присутствіє, м. Рівне 
Рівненського повіту Волинської губернії, 6 од. зб., 
1831–1872 рр.

Ф. 388 Багриновський Антон Семенович, нотаріус у м. Корець, 
7 од. зб., 1916–1918 рр.

Ф. 389 Дяченко Віктор Вікторович, нотаріус у м. Корець, 
3 од. зб., 1884–1886 рр.

Ф. 390 Острозька повітова комісія у справах виборів до Держав-
ної Думи 1-го скликання, м. Острог Острозького повіту 
Волинської губернії, 6 од. зб., 1905–1906 рр.

Ф. 391 Острозька повітова комісія у справах виборів до Держав-
ної Думи 2-го скликання, м. Острог Острозького повіту 
Волинської губернії, 4 од. зб., 1906–1907 рр.

Ф. 392 Острозьке повітове в чиншових справах присутствіє, 
м. Острог Острозького повіту Волинської губернії, 
1 од. зб., 1887–1914 рр.

Ф. 393 Рівненський земський суд, м. Рівне Волинської губернії, 
100 од. зб., 1790–1866 рр.
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Ф. 394 Рівненська гімназія м. Рівне Рівненського повіту Волин-
ської губернії, 297 од. зб., 1832–1881 рр. 

Ф. 395 Корецький повітовий суд, м. Корець Волинської губер-
нії, 90 од. зб., 1795 р.

Ф. 396 Рівненське товариство споживачів, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1914–1915 рр.

Ф. 397 Сарненський мировий суд 2-го округу, м. Сарни Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1921–1922 рр.

Ф. 398 Гмінна управа у м-ку Висоцьк Столінського повіту По-
ліського воєводства, 30 од. зб., 1924–1939 рр. 

Ф. 399 Підрижська Михайлівська церква, с. Підрижки Ковель-
ського повіту Волинської губернії 

В 2004 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 400 Дубенське повітове в чиншових справах присутствіє, 
м. Дубно Дубенського повіту Волинської губернії, 
2 од. зб., 1914 р.

Ф. 401 Постерунок державної поліції в м. Сарни Сарненського 
повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1934 р.

Ф. 402 Повітова команда резервістів у м. Костопіль Волинсько-
го воєводства, 1 од. зб., 1935–1936 рр

Ф. 403 Комісаріат залізничної поліції в Стовпцях. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Гродненської 
області, Білорусь

Ф. 404 Володимирецьке повітоове староство, м. Володимир 
Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 405 Постерунок державної поліції в Маневичах Ковельсько-
го повіту Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 406 Кременецьке повітове управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області
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Ф. 407 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бор-
щівка Острозького (з 1925 р. – Здолбунівського) повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1922 р.

Ф. 408 Постерунок жандармерії при 26-му батальйоні Корпусу 
охорони прикордоння “Житин”, 2 од. зб., 1933–1935 рр. 

Ф. 409 Постерунок жандармерії 2-го батальйону “Острог” 
корпусу прикордонної охорони м. Острог Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1934–1935 рр.

Ф. 410 Постерунок жандармерії 3-го батальйону “Гоща” кор-
пусу прикордонної охорони м. Гоща Ровенського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1934–1936 рр.

Ф. 411 Гмінна управа в с. Антонівка Сарненського повіту Во-
линського воєводства, 1 од. зб., б/д

Ф. 412 Гмінна управа у с. Вичівка Пінського повіту Поліського 
воєводства, 10 од. зб., 1919–1937 рр.

Ф. 413 Начальник 5-го району Пінського повітового старо-
ства в с. Морочне Поліського воєводства, 13 од. зб., 
1919–1921 рр.

Ф. 414 Начальник 5-го району Пінського повіту. В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 415 Угриниченська гмінна управа, с. Угриничі Пінського 
повіту Поліського воєводства.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 416 Гмінна управа в с. Кухотська-Воля Пінського повіту 
Поліського воєводства, 10 од. зб., 1919–1939 рр.

Ф. 417 Морочнівське надлісництво дирекції державних лісів 
у м. Сідлець Поліського воєводства, 9 од. зб., 1933–
1939 рр.

Ф. 418 Начальник 6-го району Рівненського повітового ста-
роства в м. Корці Волинського воєводства, 11 од. зб., 
1920–1922 рр.

Ф. 419 Постерунок державної поліції в м. Вижиськ. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові
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Ф. 420 Вижиське повітове управління державної поліції в 
м. Вижиськ.

В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 421 Вижиське повітове староство в м. Вижиську. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 422 Постерунок державної поліції в Барановичах. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Брестської області, 
Білорусь

Ф. 423 Постерунок державної поліції в Олекновичах. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Мінської області, 
Білорусь

Ф. 424 Постерунок державної поліції у с. Моквин Рівненського 
(з 1925р. – Костопільського) повіту Волинського воєвод-
ства, 1 од. зб.,1939 р.

Ф. 425 Ковельське повітове управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 426 Дирекція державної поліції в Хорові. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Гродненської 
області, Білорусь

Ф. 427 Залізничний постерунок державної поліції в Барано-
вичах.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Брестської області, 
Білорусь

Ф. 428 Конецьке повітове староство. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 429 Експозитура польської делегації польсько-білорусько-
російсько-української змішаної комісії з ліквідації при-
кордонних інцидентів у районі Рівне – Чортків, 1 од. зб., 
1921–1922 рр.

Ф. 430 “Союз стрільців” в м. Острог Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1934 р.

Ф. 431 Товариство “Поліційна сім’я”, відділ у м. Здолбунів 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1936 р.



Перелік фондів

407

Ф. 432 Здолбунівський повітовий відділ союзу пожежної охо-
рони, м. Здолбунів Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1931–1934 рр.

Ф. 433 Бюро 2-го району Рівненського повіту Волинського 
воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 205

Ф. 434 Володимирецьке повітове управління державної поліції, 
м. Володимир Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 435 Костянтинівське повітове управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 436 Судовий виконавець Костопільського гродського суду, 
м. Костопіль Волинського воєводства, 1 од. зб., 1939 р.

Ф. 437 Ковельське повітове староство, м. Ковель Волинського 
воєводства.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 438 Торунське воєводське управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 439 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Вілія 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1923 р.

Ф. 440 Постерунок державної поліції в с. Іваничах Володими-
рецького повіту Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 441 Постерунок державної поліції в с. Гужне Бродницького 
повіту Волинського воєводства.

В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 442 Радомське повітове управління державної поліції, 
м. Радом

В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 443 Коломийське повітове управління державної поліції. В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Івано-Франківської 
області

Ф. 444 Житомирське комерційне училище, м. Житомир. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області
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Ф. 445 Суд честі при 10 каневському полку польської артилерії 
в м. Лодзі.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Івано-Франківської 
області

Ф. 446 Постерунок державної поліції в с. Морочне Пінського 
повіту Поліського воєводства. 

Приєднаний до 
Ф. 86

Ф. 447 10-та прикордонна рота державної поліції у с. Болотківці 
Острозького повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1924 р.

Ф. 448 Полк Корпусу охорони прикордоння “Здолбунів” Здол-
бунівського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 
1938–1939 рр.

Ф. 449 Стрийське повітове управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Львівської області

Ф. 450 Дирекція державної поліції в Круль-Гуце. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Гродненської 
області, Білорусь

Ф. 451 Четвертий комісаріат державної поліції в м. Любліні. В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 452 Перший комісаріат державної поліції в м. Любліні. В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 453 Люблінське воєводське управління державної поліції. В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 454 Постерунок державної поліції в Медзихаві, Ново-То-
мислійського повіту.

В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 455 Комісаріат державної поліції в м. Луцьк Волинського 
воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 456 Постерунок державної поліції в с. Мельниця Ковель-
ського повіту.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 457 Постерунок державної поліції в Кшежовичах Хщанов-
ського повіту.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 458 Сектор дефензиви на Волині командування 4-ї армії, 2-го 
відділу в м. Луцьк Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 459 Друга прикордонна рота державної поліції в с. Уст’я 
Рівненського повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 325

Ф. 460 Окружне управління в Великих Гайдуках Слонського 
воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Гродненської 
області, Білорусь

Ф. 461 Експозитура самостійного інформаційного реферата 
при 12-й дивізії піхоти в м. Тернополі.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 462 Волинський окружний союз футбольної гри в м. Луцьк 
Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 463 Серпецьке повітове староство. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 464 Луцьке повітове староство в м. Луцьк Волинського 
воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 465 Сандомирське повітове управління державної поліції. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 466 Окружне управління державної поліції 13-го Волин-
ського округу.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 467 Волинське воєводське управління в м. Луцьк. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 468 Познаньське воєводське управління. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 469 Фінансова палата в м. Лодзі. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 470 Повітове управління державної поліції в м. Наклі. В 1955 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові
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Ф. 471 Житомирське єврейська гімназія в м. Житомир. В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 472 Підкомісаріат державної поліції у м. Рівне Волинського 
воєводства, 9 од. зб., 1926–1929 рр.

Ф. 473 Старший нотаріус Луцького окружного суду в м. Луцьк 
Волинського воєводства.

В 1955 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 474 Управління Рівненського міського архітектора, м. Рівне, 
2 од. зб., 1938–1940 рр.

Ф. 475 Фінансове повітове управління у м. Костопіль Волин-
ського воєводства, 2 од. зб., 1936–1939 рр.

Ф. 476 Повітовий відділ самоуправління в м. Сарни Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1936–1937 рр.

Ф. 477 Жонжевський Гнат, нотаріус в м. Луцьк Волинського 
воєводства.

В 1958 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 478 Українська парламентарна репрезентація Волині, м. Рів-
не Волинського воєводства, 4 од. зб., 1933–1937 рр.

Ф. 479 Волинське Українське Об’єднання в м. Рівне Волинсько-
го воєводства, 10 од. зб., 1930–1938 рр.

Ф. 480 Повітовий комітет допомоги голодуючим в Україні, 
м. Рівне Волинського воєводства, 1 од. зб., 1933–1934 рр.

Ф. 481 Український клуб “Рідна Хата” у м. Рівне Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1932–1934 рр.

Ф. 482 Товариство з відбудови Олександрівської церкви в 
м. Рівне Волинського воєводства, 2 од. зб., 1931 р.

Ф. 483 Дубенська в’язниця, м. Дубно Дубенського повіту Во-
линського воєводства, 3 од. зб., 1924–1925 рр.

Ф. 484 Мінська духовна консисторія, 31 од. зб., 1787–1877 рр.

Ф. 485 Волинська духовна консисторія, 150 од. зб., 1798–
1916 рр.
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Ф. 486 Успенська греко-уніатська церква, м-ко Висоцьк 
Рівненського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 
1827–1845 рр.

Ф. 487 Луцько-Житомирська римо-католицька духовна консис-
торія, 91 од. зб., 1804–1879 рр.

Ф. 488 Управління маєтку “Града” Клесівської гміни Сарнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1938 р.

Ф. 489 Управління маєтку “Томашгород” Клесівської гміни 
Сарненського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 
1933–1946 рр.

Ф. 490 Управління маєтку “Камінне” Клесівської гміни Сарнен-
ського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1930 р.

Ф. 491 Міхельська лісова дача Славутського лісництва Шепе-
тівського округу.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Хмельницької 
області

Ф. 492 Управління маєтку “Тинне” Клесівської гміни Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 
1928–1936 рр.

Ф. 493 Управління маєтку “Шичево-Осницьк” Клесівської 
гміни Сарненського повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1937–1938 рр.

Ф. 494 Надлісництво “Стрільськ” дирекції державних лісів 
у м. Луцьк Волинського воєводства, 2 од. зб., 1931–
1932 рр.

Ф. 495 Комінська лісова дача Славутського лісництва Щепе-
тівського округу.

В 1956 р. переданий 
до Держархіву 
Хмельницької 
області 

Ф. 496 Аннопільське приходське училище, м. Аннопіль 
Острозького повіту Волинської губернії, 7 од. зб., 
1833–1870 рр.

Ф. 497 Управління коменданта Дубенського форту, м. Дубно 
Волинської губернії Київського військового округу, 
 49 од. зб., 1891–1908 рр.
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Ф. 498 Рівненський з’їзд мирових посередників 1-ї дільниці 
Рівненського повіту, 2 од. зб., 1872 р.

Ф. 499 Рівненський військовий госпіталь, м. Рівне Волинської 
губернії, 3 од. зб., 1915–1916 рр.

Ф. 500 Дубенський повітовий військовий начальник, м. Дубно 
Волинської губернії, 3 од. зб., 1917–1919 рр.

Ф. 501 Судовий слідчий Луцького окружного суду 2-ї дільни-
ці Рівненського повіту, м. Рівне Волинської губернії, 
3 од. зб., 1867, 1907–1908 рр.

Ф. 502 Шубківська комісія штабу Київського військового окру-
гу з обліку худоби, реквізованої в Галичині, с. Шубків 
Рівненського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 
1915 р.

Ф. 503 Люцинівська дворянська опіка, с. Люцина Рівненського 
повіту Волинської губернії, 30 од. зб., 1833–1842 рр.

Ф. 504 Дядьковицьке волосне управління, с. Дядьковичі 
Рівненського повіту Волинської губернії, 2 од. зб., 
1886–1892 рр.

Ф. 505 Українська початкова школа в м. Дубно Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1921 р.

Ф. 506 Постерунок державної поліції у м-ку Висоцьк Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 5 од. зб., 
1921–1935 рр.

Ф. 507 Постерунок державної поліції в с. Сновидовичі Сарнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1927 р.

Ф. 508 Прикордонний постерунок для репатріантів державної 
поліції у с. Могиляни Здолбунівського повіту Волин-
ського воєводства, 27 од. зб., 1923–1928 рр.

Ф. 509 Жіноча семикласна школа в с. Верба Дубенського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1931 р.

Ф. 510 Приватна гімназія єврейського товариства “Тарбут” в 
м. Рівне.

Приєднаний до 
Ф. 106

Ф. 511 Дубенський магістрат, м. Дубно. Приєднаний до 
Ф. 567
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Ф. 512 Острозьке городниче правління, м. Острог Волинської 
губернії, 3 од. зб., 1841–1857 рр.

Ф. 513 Вербське волосне правління, с. Верба Дубенського по-
віту Волинського губернії, 1 од. зб., 1812 р.

Ф. 514 Корпус жандармерії в м. Рівне. Приєднаний до 
Ф. 167

Ф. 515 Прикордонний постерунок державної поліції № 9 у 
с. Більмаж Острозького повіту Волинського оєводства, 
1 од. зб., 1924 р.

Ф. 516 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Ві-
лія Здолбунівського повіту Волинського воєводства, 
2 од. зб., 1923 р.

Ф. 517 Управління прикордонної роти державної поліції в 
с. Пашуки Острозького повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до Ф. 
68

Ф. 518 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Хутір-
Краля Рівненського повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1923–1924 рр.

Ф. 519 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бриків 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1924 р.

Ф. 520 Прикордонний постерунок державної поліції у м. Ост-
рог Острозького повіту Волинського воєводства, 
4 од. зб., 1923 р.

Ф. 521 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Кралі 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1923 р.

Ф. 522 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Бабин 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 
1924 р.

Ф. 523 5-та прикордонна рота державної поліції у с. Бабин 
Рівненського повіту Волинського воєводства

Приєднаний до 
Ф. 522

Ф. 524 7-ма прикордонна рота державної поліції у с. Майків 
Острозького повіту Волинського воєводства, 8 од. зб., 
1923–1924 рр.
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Ф. 525 4-а рота державної поліції у м. Корець Рівненського 
повіту Волинського воєводства. 

Приєднаний до 
Ф. 321

Ф. 526 Постерунок державної поліції у с. Гужне Бродницького 
повіту

В 1956 р. переданий 
до ЦДІА у м. Львові

Ф. 527 Головне опікунське управління маєтками князя Артура 
Яблоновського, м. Острог Острозького повіту Волин-
ського губернії, 1 од. зб., 1873–1874 рр.

Ф. 528 Державна гімназія ім. Владислава Ягелли в с. Красний 
Став Острозького повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1923 р.

Ф. 529 Кременецький повітовий шкільний інспекторат в м. Кре-
менець Кременецького повіту Волинського воєводства.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 530 Початкова школа в с. Грушвиця-Влостянська Рівнен-
ського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., б/д

Ф. 531 Початкова школа в с. Квасилів Рівненського повіту Во-
линського воєводства, 7 од. зб., 1920–1929 рр.

Ф. 532 Початкова школа в с. Грушвиця-Чеська Дядьковицької 
гміни Рівненського повіту Волинського воєводства, 
11 од. зб., 1925–1938 рр.

Ф. 533 Приватна початкова єврейська релігійна школа “Тал-
муд-Тора” в м. Сарни Сарненського повіту Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1932–1933 рр. 

Ф. 534 Публічна перепідготовча фахова (вчительська) школа 
в м. Костопіль Костопільського повіту Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1935–1939 рр.

Ф. 535 Шкільна рада в м. Бережанах Бережанаського повіту 
Волинського воєводства

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 536 Ремісничо-промислова школа Костопільської повітової 
комунальної спілки в м. Костопіль Волинського воєвод-
ства, 5 од. зб., 1928–1939 рр.
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Ф. 537 Шкільний інспекторат в м. Любомлі Волинського во-
єводства.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 538 Шкільний інспекторат Ковельського повіту Волинського 
воєводства.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 539 Шкільний інспекторат в м. Горохові Горохівського по-
віту Волинського воєводства

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 540 Шкільний інспекторат у м. Володимир Володимирсько-
го повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 1921 р.

Ф. 541 Шкільний інспекторат у м. Дубно Дубенського повіту 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1928–1929 рр.

Ф. 542 Комісаріат державної поліції у м. Корець Рівненського 
повіту Волинського воєводства, 35 од. зб., 1920–1924 рр.

Ф. 543 Коедуційна гімназія з польською мовою навчання єв-
рейського батьківського товариства “Освіта”в м. Рівне 
Рівненського повіту Волинського воєводства, 21 од. зб., 
1921–1938 рр.

Ф. 544 Колекція свідоцтв і атестатів, 27 од. зб., 
1920–1939 рр.

Ф. 545 Острозьке повітове межове відомство, м. Ост-
рог Острозького повіту Волинського воєводства, 
1018 од. зб.,1864–1912, 1938 рр.

Ф. 546 Управління повітової групи “Легіону Волинських по-
встанців” в м. Рівне Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1932 р.

Ф. 547 Управління повітової групи “Легіону Волинських 
повстанців” в м. Здолбунів Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1931–1932 рр.

Ф. 548 Юридичний відділ Рівненського міського комітету до-
помоги хворим і пораненим солдатам Всеросійського 
союзу міст, м. Рівне Волинської губернії, 1 од. зб., 
1916–1918 рр.
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Ф. 549 Острозька повітова земська управа, м. Острог Острозь-
кого повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1911 р.

Ф. 550 Острозький підкоморський суд, м.Острог Острозького 
повіту Волинської губернії, 12 од. зб., 1810–1823 рр.

Ф. 551 Акціонерна спілка “Бабино-Томахівський цукровий 
завод”, с. Бабин Рівненського повіту Волинського воє-
водства, 2 од. зб., 1934–1938 рр.

Ф. 552 Експозитура політичної поліції в м. Здолбунів Здол-
бунівського повіту Волинського воєводства, 3 од. зб., 
1925 р.

Ф. 553 Постерунок державної поліції в Високій Вижецького 
повіту Познанського воєводства.

Приєднаний до Ф. 
86

Ф. 554 Прикордонна рота державної поліції в с. Майків Ост-
розького повіту Волинського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 524

Ф. 555 Острозька чоловіча гімназія Міністерства народної осві-
ти Київського навчального округу, м. Острог Волинської 
губернії, 2 од. зб., 1908–1911 рр.

Ф. 556 Управління маєтку “Городець” Антонівської гміни Сар-
ненського повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1939 р.

Ф. 557 Господарське об’єднання Здолбунівського повіту на 
Волині в м. Здолбунів Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1929–1930 рр.

Ф. 558 Окружна школа поліції Волинського округу в м. Ост-
рог Здолбунівського повіту Волинського воєводства, 
6 од. зб., 1923–1926 рр.

Ф. 559 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Кураж 
Острозького повіту Волинського воєводства, 2 од. зб., 
1923–1924 рр.

Ф. 560 Постерунок воєнної жандармерії на залізничній 
станції у м. Рівне Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1927–1929 рр.

Ф. 561 Тринадцята піхотна дивізія в м. Рівне Рівненського по-
віту Волинського воєводства, 2 од. зб., 1924–1926 рр.
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Ф. 562 Радзивилівський мировий суд, м. Радзивилів Креме-
нецького повіту Волинського воєводства, 120 од. зб., 
1921–1925 рр.

Ф. 563 Дубенський земський суд, м. Дубно Дубенського повіту 
Волинської губернії , 68 од. зб., 1765 – 1856 рр.

Ф. 564 Дубенська міська поліція, м. Дубно Дубенського повіту 
Волинської губернії, 1 од. зб., 1815 – 1817 рр.

Ф. 565 Радзивилівське міське поліцейське управління, м. Ра-
дзивилів Кременецького повіту Волинської губернії, 
2 од. зб., 1829–1868 рр.

Ф. 566 Острозьке повітове поліцейське управління, м. Ост-
рог Острозького повіту Волинської губернії, 2 од. зб., 
1862–1869 рр.

Ф. 567 Дубенський городовий магістрат, м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 476 од. зб., 1806–1870 рр.

Ф. 568 Рівненська жіноча гімназія, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинської губернії, 413 од. зб., 1863–1922 рр.

Ф. 569 Рівненська чоловіча гімназія, м. Рівне Рівненського по-
віту Волинської губернії, 1 од. зб., 1916 р.

Ф. 570 Рівненська реальна гімназія, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 29 од. зб., 1841 – 1872 рр.

Ф. 571 Дирекція державних лісів в м. Луцьк Волинської гу-
бернії.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 572 Волинське воєводське бюро з фінансово-земельних 
справ.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 573 Овруцький повітовий суд, Овруцького повіту Волин-
ської губернії.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 574 Канцелярія Волинського губернського предводителя 
дворянства.

В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області
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Ф. 575 Оликівська міська ратуша В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 576 Волинська палата кримінальнного і цивільного суду. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 577 Слідчий при канцелярії начальника Волинської губернії. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 578 Волинський головний суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 579 Волинська казенна палата. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 580 Волинська палата державного майна. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 581 Житомирське міське поліцейське управління. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 582 Ковельський повітовий суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 583 Магістрат, м. Ковель. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 584 Ковельський земський суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 585 Ковельське міське правління. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 586 Магістрат м. Новоград-Волинський В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Житомирської 
області

Ф. 587 Новоград-Волинський повітовий суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 588 Кременецький повітовий суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 589 Кременецький земський суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 590 Магістрат, м. Кременець В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 591 Кременецьке повітове казначейство. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Тернопільської 
області

Ф. 592 Луцький земський суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 593 Луцький земський суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 594 Луцька прогімназія. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області
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Ф. 595 Ковельський повітовий римо-католицький деканат. В 1963 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 596 Володимир-Волинський повітовий римо-католицький 
деканат.

В 1963 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 597 Новоград-Волинський повітовий римо-католицький 
деканат, 1 од. зб., 1885 р.

Ф. 598 Луцький кафедральний римо-католицький костел. В 1963 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 599 Свято-Покровська церква Луцького повіту Волинської 
губернії.

В 1963 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 600 Володимирецький повітовий суд. В 1960 р. переданий 
до Держархіву 
Волинської області

Ф. 601 Млинівський гродський суд, м-ко Млинів Дубенського 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1931 р.

Ф. 602 Акціонерне товариство заводу порт ланд–цемент “Во-
линь” у м. Здолбунів Рівненської області, 14 од. зб., 
1929–1939 рр.

Ф. 603 Акцизний наглядач 2-ї дистанції Рівненського повіту 
Волинської губернії, 17 од. зб., 1855–1862 рр.

Ф. 604 Акцизний наглядач 1-ї дистанції Рівненського повіту 
Волинської губернії, 6 од. зб., 1850–1862 рр.

Ф. 605 Дубенське повітове казначейство, м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1855–1864 рр.

Ф. 606 Дубенське розкладочне присутствіє, м. Дубно Дубен-
ського повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1911 р.

Ф. 607 Дубенське міське з квартирного податку присутствіє, 
м. Дубно Дубенського повіту Волинської губернії, 
1 од. зб., 1915 р.

Ф. 608 Судовий слідчий І-ї дільниці в м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 3 од. зб., 1848–1879 рр.
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Ф. 609 Судовий слідчий ІІ-ї дільниці в м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 3 од. зб., 1871–1874 рр.

Ф. 610 Дубенський нижній земський суд, м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії. 

Приєднаний до 
Ф. 563

Ф. 611 Дубенське повітове поліцейське управління, м. Дубно 
Дубенського повіту Волинської губернії, 21 од. зб., 
1858–1914 рр.

Ф. 612 Дубенський підкоморський суд, м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 6 од. зб., 1800–1811 рр.

Ф. 613 Острозький нижній земський суд, м. Острог Острозького 
повіту Волинської губернії.

Приєднаний до 
Ф. 374

Ф. 614 Рівненська вільна аптека, м. Рівне Рівненського повіту 
Волинської губернії, 4 од. зб., 1860–1862 рр.

Ф. 615 Радзивилівське міське з квартирного податку присут-
ствіє, м. Радзивилів Кременецького повіту Волинської 
губернії, 15 од. зб., 1890–1911 рр.

Ф. 616 Рівненська міська дума, м. Рівне Рівненського повіту Во-
линської губернії, 2 од. зб., 1912–1915 рр.

Ф. 617 Судовий слідчий 2-ї ділянки Рівненського повіту. Приєднаний до 
Ф. 501

Ф. 618 Рівненське городниче управління, м. Рівне Рівненського 
повіту Волинської губернії, 3 од. зб., 1841–1865 рр.

Ф. 619 Фінансове повітове управління у м. Дубно Волинського 
воєводства, 1 од. зб., 1938 р.

Ф. 620 Дубенська повітова комісія з класифікації землі при 
фінансовому управлінні у м. Дубно Волинського воє-
водства, 24 од. зб., 1929–1939 рр.

Ф. 621 Сарненська повітова комісія з класифікації землі при 
фінансовому управлінні у м. Сарни Волинського воє-
водства, 58 од. зб., 1931–1938 рр.

Ф. 622 Костопільська повітова комісія з класифікації землі при 
фінансовому управлінні у м. Костопіль Волинського 
воєводства, 7 од. зб., 1936 р.
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Ф. 623 Комісаріат державної поліції у м. Острог Здолбу-
нівського повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 
1925–1926 рр.

Ф. 624 Прикордонний постерунок державної поліції у с. Пар-
хими Рівненського повіту Волинського воєводства, 
1 од. зб., 1924 р.

Ф. 625 Колекція листів колишніх офіцерів армії УНР та їх сімей, 
які емігрували за кордон, 1 од. зб., 1922–1923 рр.

Ф. 626 Здолбунівська повітова комісія з класифікації землі при 
фінансовому управлінні в м. Здолбунів Волинського 
воєводства, 201 од. зб., 1934–1939 рр.

Ф. 627 Комісія з проведення викупу земельних ділянок при 
Здолбунівському повітовому земельному управлінні, 
м. Здолбунів Волинського воєводства, 126 од. зб., 
1924–1936 рр.

Ф. 628 Міська управа м. Корець Рівненського повіту Волин-
ського воєводства, 1 од. зб., 1938 р.

Ф. 629 Мировий суд в м. Березно Рівненського повіту Волин-
ського воєводства.

Приєднаний до 
Ф. 164

Ф. 630 Ліквідаційна комісія при Рівненському повітовому ко-
менданті, м. Рівне, 1 од. зб., 1918 р.

Ф. 631 Комісія з проведення викупу земельних ділянок при Рів-
ненському повітовому земельному управлінні, м. Рівне 
Волинського воєводства, 1 од. зб., 1924–1929 рр.

Ф. 632 Сарненський гродський суд, м. Сарни Сарненського 
повіту Волинського воєводства, 1 од. зб., 1937–1939 рр.

Ф. 633 Волинське окружне земельне управління у м. Луцьк 
Волинського воєводства, 24 од. зб., 1921–1936 рр.

Ф. 634 Римо-католицький костел в м-ку Клевань Рівненського 
повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1881–1888 рр.

Ф. 635 Стопкевич Агафія Євдокімівна, сестра милосердя 
шпиталю Кирила і Мефодія в м. Острог Волинського 
воєводства, 6 од. зб., 1914–1916 рр.
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Ф. 636 Острозьке надлісництво дирекції державних лісів у 
м. Луцьк Волинського воєводства, 11 од. зб., 1924–
1938 рр.

Ф. 637 Рівненський Свято-Воскресенський Собор, м. Рівне, 
161 од. зб., 1881–1960 рр.

Ф. 638 Новоград-Волинський - Рівненський з’їзд мирових по-
середників, 3 од. зб.,1891–1912 рр.

Ф. 639 Колекція матеріалів релігійних установ і культових 
об’єднань на території сучасної Рівненської області, 
457 од. зб., 1776–1941 рр.

Ф. 640 Острозька міська земська лікарня, м. Острог Острозько-
го повіту Волинської губернії, 473 од. зб., 1861–1920 рр.

Ф. 641 Острозька комунальна лікарня у м. Острог Волинського 
воєводства, 265 од. зб., 1920–1939 рр.

Ф. 642 Георгієвська церква у с. Пляшева Радивилівської гміни 
Дубенського повіту Волинського воєводства, 10 од. зб., 
1921–1938 рр.

Ф. 643 Куженецький Юзеф – землевласник с. Октавин-Копит-
ково Здолбунівського повіту Волинського воєводства, 
62 од. зб., 1873–1939 рр.

Ф. 644 Римо-католицький костел в м-ку Гориньград Рівненсько-
го повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1852 р.

Ф. 645 Острозька міська жіноча гімназія, м. Острог Острозько-
го повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1917 р.

Ф. 646 Дубенська чоловіча гімназія, м. Дубно Дубенського по-
віту Волинської губернії, 1 од. зб., 1916 р.

Ф. 647 Дубенська міська жіноча гімназія, м. Дубно Дубенського 
повіту Волинської губернії, 1 од. зб., 1912 р.

Ф. 648 Гмінна управа у м-ку Березне Рівненського (з 1925 р. – Кос-
топільського) повіту Волинського воєводства, 20 од. зб., 
1922–1939 рр.

Ф. 649 439-й польовий пересувний шпиталь Російської армії, 
11 од. зб., 1915–1918 рр.
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Ф. 650 Новоград-Волинський і Рівненський деканати, 2 од. зб., 
1858–1863 рр.

Ф. 651 Карпилівське надлісництво дирекції державних лісів 
у м. Луцьк Волинського воєводства, 4 од. зб., 1937 р.

Ф. 652 Сновидовицьке надлісництво дирекції державних лісів 
у м. Луцьк Волинського воєводства, 1 од. зб., 1933 р.

Ф. 653 Відділ землеробства та земельних реформ Полісь-
кого воєводського управління, м. Брест, 270 од. зб., 
1924–1939 рр.

Ф. 654 Заславсько-Острозький деканат, 186 од. зб., 1722–
1944 рр.

Ф. 655 Березнівське волосне правління Рівненського повіту 
Волинської губернії, 3 од. зб., 1903 р.
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