СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ),
в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних орган ів за період 1917-1991 роки
№з/п

1

Фонди (не фондові комплекси), що містять
Номер, назва фонду, крайні Кількість
справ
дати док ументів фонду, номер (частин,
томів
опису
справи), (одиниць
облік у/одиниць
зберігання
аудіовіз уальних
док ументів)
2
3

архівну інформацію репресивних органів
Характеристика
док ументів
(фільтраційні,
судово-слідчі, особові справи, управлінська
док ументація, тощо)

4

ПРАВОСУДДЯ. ЮСТИЦІЯ
1

2

3

Рівненський обласний суд
Міністерства юстиції,
м. Рівне Рівненської області
Ф. Р- 4, оп.1-8, 1939-1986 рр.

Управління юстиції
виконавчого комітету
Рівненської обласної ради
народних деп утатів
Ф.Р-104, оп.1,2, 3,4, 1939-1991
рр.

Відділ юстиції Рівненського

4019 од. зб.

1350 од. зб.

Постанови пленумів Верховного суду УРСР, народного
комісаріату юстиції, накази, директивні вказівки,
протоколи оперативних та виробничих нарад, списки
працівників, особові справи.
Кримінальні справи.
Постанови і інструкції Верховного суду, накази і вказівки
народного комісаріата
юстиції. Протоколи нарад і
загальних зборів, плани роботи, листування, доповідні
записки, договори, цивільні справи, списки суддів і
працівників управління, відомості з виплати заробітної
плати, документи з контролю за діяльністю нотаріальних
контор, зведені звіти про роботу нотаріусів, штатні
розписи та кошториси.

Директиви і постанови з питань про права і обов’язки

2
повітового революційного
комітет у
Ф.Р-465, оп.1, 1919 р.

6 од.зб.

іноземців, що проживають на території України;
Інструкція Наркомюсту про порядок ведення судочинства
народними судами і революційними трибуналами;
листування з Рівненським повітовим карним розшуком,
його контрольно-слідчим підвідділом з судово-слідчих
питань; рахунки; розписки; відомості з виплати заробітної
плати службовцям відділу юстиції і їх списки.

Народні суди Рівненської області
4

Народний суд 4 -ої частини
м. Рівне
Ф.Р-88, оп1, 1940 -1941 рр.

5

Народний суд Острозького
район у
Ф.Р- 2579, оп.1, 1944-1975 рр.

6

Народний суд Млинівського
район у
Ф.Р- 2592, оп.1, 1947-1967 рр.

7

Народний суд Тучинського
район у
Ф.Р- 2604, оп.1, 1946-1952 рр.

8

Народний суд Гощанського

2 од.зб.

107 од.зб.

76 од.зб.

7 од.зб.

Накази народного
судова справа.

комісара

юстиції,

цивільна

Постанови, накази, розпорядження і інструкції
вищих органів, узагальнення і аналізи про робот у
народного суд у, акти ревізій народного суд у,
кошториси, фінансові і статистичні звіти.
Протоколи виробничих нарад, плани роботи,
журнали реєстрації кримінальних і цивільних
справ, алфавітні покажчики кримінальних і
цивільних справ, статистичні звіти.
Вироки, рішення і постанови на кримінальні і
цивільні справи.

Те саме.

3
район у
Ф.Р- 2605, оп.1, 1944-1953 рр.

9

10

Народний суд Березнівського
район у
Ф.Р- 2610, оп.1, 1944-1974 рр.

115 од.зб.

Народний суд Соснівського
район у
Ф.Р- 2611, оп.1, 1945-1964 рр.

55 од.зб.

11

Народний суд
Червоноармійського район у
Ф.Р- 2621, оп.1, 1959-1961 рр
.

12

Народний суд Дубровицького
район у
Ф.Р- 2647, оп.1, 1944-1975 рр.

13

13 од.зб.

Народний суд
Олександрійського район у
Ф.Р- 2683, оп.1, 194 4-1950 рр.

4 од.зб.

Док ументи (інформації,
довідки,
аналізи)
узагальненої практики народного суд у, плани
роботи, акти перевірок роботи народного суд у,
док ументи про робот у народних засідателів,
док ументи про робот у товарис тських судів, звіти
суддів перед виборцями, статистич ні звіти про
робот у
судового
виконавця,
про
розгляд
кримінальних і цивільних справ .
Копії постанов вищих судів по справах, які
розглян уті в касаційному і наглядовому поря дк у,
статистичні звіти по розгляд у кримінальних і
цивільних справ ах.
Протоколи виробничих
статистичні звіти .

і

оперативних

нарад,

70 од.зб.

Постанови, накази вищих органів, узагальнення і
аналізи роботи суд у, фінансові і статистичні
звіти.

151 од.зб.

Справи по обвин ув аченню, вироки і ухвали суд у
по кримінальних справах, рішення і ухвали суд у
по цивільних справах.

4

Районні суди Рівненської області
14

15

16

Мізоцький районний суд,
с. Мізоч
Ф.Р-2701,оп.1, 1944 -1959 рр.
Здолбунівський районний суд,
м. Здолбунів
Ф.Р-2702, оп.1, 1944-1970 рр.

Рокитнівський районний суд,
смт Рокитне
Ф.Р-2707, оп.1, 1948-1983 рр.

39 од.зб.

165 од.зб.

46 од.зб.

Рішення, ухвали по цивільних справах, вироки і
ухвали по кримінальних справах, цивільні
справи.
Протоколи виробничих нарад, рішення, ухвали по
цивільних
справах,
вироки,
ухвали
по
кримінальних справах, статистичні звіти про
робот у суд у по розгляд у кримінальних і
цивільних справ.
Протоколи
засідань,
виробничих
нарад
працівників
народного
суд у,
копії
ухвал
народного суд у, винесені по кримінальних і
цивільних справах і лист ування з їх виконання,
плани роботи, статистичні звіти .

АРБІТРАЖ
17

Прокуратури

Державний арбітраж
Рівненського облвиконкому
Ф.Р-2339, оп.1, 1966-1984 рр.

92 од.зб.

Накази з основної діяльності та особового склад у,
протоколи оперативних нарад, річні плани роботи
і основні заходи, плани з праці, доповідні
записки, інформації, зведення про усунення
недоліків
в
господарській
діяльності
підприємств, установ та організацій, док ументи
про рез ультати перевірянь Державним арбітражем
при Раді Міністрів УРСР, штатні розписи,
кошториси
витрат,
річні
б ухгалтерські
і
статистичні звіти .

5
8603 од.зб.
18

Прок урат ура
Рівненської
області, м. Рівне
Ф.Р-688,оп.1-13, 1940–1991 рр.

Директиви Прок урат ури УРСР, накази, вказівки
прок урора
Рівненської
області,
протоколи
оперативних нарад; лист ування з обкомом
КП(б)У, Прок уратурою УРСР, облвиконкомом,
районними прок урат урами з питань організації
прок урорської та слідчої роботи, зміцнення
соціалістичної зако нності, організації боротьби зі
злочинністю
та
порушеннями
громадського
порядк у; акти ревізій роботи прок уратури області
працівниками Прокурат ури УРСР, акти перевірки
роботи районних прок урат ур, плани роботи, звіти
про робот у.
Протоколи оперативних нарад, листування з
Прок урат урою СРСР та УРСР з питань посилення
прок урорського нагляд у за роботою органів
міліції, док ументи про перевірки міських та
районних прок уратур, наглядові провадження по
скаргах, доповідні записки про стан в'язниць та
кількість ув'язнених, квартальні статистичні
звіти.
Відділ нагляд у за додержанням законів органами
СБУ, державної митної сл ужби та державної
прикордонної
сл ужби
при
провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та
досудового слідства.
Кримінально -судовий відділ

Районні прокуратури Рівненської області
19

Прокуратура Корецького району,
м. Корець Корецьк ого район у
Ф.Р- 2329, оп.1,1949-1980 рр.

677 од.зб.

Постанови, розпорядження, накази, вказівки
радянських і партійних органів з питань
діяльності
органів
п рок урат ури,
док ументи
міжвідомчих нарад, наглядові провадження по
кримінальних і цивільних справах, плани роботи,

6
штатні розписи, кошториси, звіти

20

21

22

23

24

Прокуратура Гощанського району,
смт Гоща Гощанськ ого район у
Ф.Р- 2399, оп.1,1946-1972 рр.
Прокуратура Острозького району,
м. Острог Острозьк ого район у
Ф. Р-2441, оп.1, 1944-1976 рр.

Прок урат ура Мізоцького
район у, с. Мізоч Мізоцьк ого
район у
Ф.Р-2467, оп.1, 1944-1959 рр.
Прок урат ура Млинівського
район у, смт Млинів
Млинівського району
Ф. Р-2503, оп.1,2,3, 1944-1976
рр.

Прок урат ура Демид івського
район у, с. Демидівка

250 од.зб.

92 од.зб.

83 од.зб.

485 од.зб.

346 од.зб.

Справи по
громадян.

обвинуваченню,

заяви

і

скарги

Рішення райвиконкому, протоколи міжвідомчих
нарад, аналізи і узагальнення по всіх гал узях
прок урорської і слідчої діяльності, документи по
кадрах, доповідні записки, довідки, штатні
розписи, кошториси, фінансові і статистичні
звіти.
Наглядові провадження по справах, кримінальні
справи.

Накази і вказівки прок урорів вищого рівня, плани
роботи,
фінансові
плани,
штатні
розписи,
кошториси,
звіти
про
робот у
прок урора,
статистичні звіти про робот у слідства.
Кримінальні
справи,
наглядові
справи
по
обвин уваченню і скаргах.
Наглядові
провадження
у
справах
по
обвин уваченню за участь в ОУН -УПА.

Накази і вказівки прок ур орів вищого рівня, плани
роботи, штатні розписи, кошториси, фінансові

7
Демидівського району
Ф. Р-2505, оп.1,2 1944-1962 рр.

25

Прок урат ура Березнівського
район у, смт Березн е
Березнівського район у
Ф.Р-2529, оп.1,1960-1972 рр.

26

Прок урат ура Соснівського
район у, смт Соснове
Соснівськ ого район у
Ф.Р-2530, оп.1,1944-1962 рр.

27

Прок урат ура Межиріцького
район у, с. Межирічі
Межиріцького району
Ф. Р-2531, оп.1, 1944-1959 рр.

28

29

Прок урат ура Степанського
район у, с. Степань
Степанського району
Ф. Р-2540, оп.1, 1944-1962 рр.
Прок урат ура Сарненського
район у, м. Сарни
Сарненського району
Ф. Р-2541, оп.1,2 , 1944-1970 рр.

звіти.
Кримінальні справи, наглядові провадження по
справах.
120 од.зб.

36 од.зб.

23 од.зб.

199 од.зб.

419 од.зб.

Протоколи
міжвідомчих
нарад,
кримінальні
справи, наглядові провадження, штатні розписи,
кошториси, річні фінансові і статистичні звіти.

Кримінальні справи, штатні розписи, кошториси,
статистичні звіти .

Накази
прок урора
УРСР
за
1944 -1945рр.,
кримінальні справи, кошториси, штатні розписи
на 1957р.

Наряди,
кримінальні
провадження .

справи,

наглядові

Справи по обвин уваченню, наглядові
провадження по справах, наглядові провадження
по скаргах.
Справи по обвин уваченню, справи про
розслід ування злочинів.

8
30

31

32

33

34

35

Прок урат ура Дубровицького
район у, м. Дубровиця
Дубровицького район у
Ф.Р-2556, оп.1, 1944-1975 рр.

Прокуратура Дубенського району,
м. Дубно Дубенськ ого район у
Ф.Р-2567, оп.1,2,1944-1975 рр.

Прок урат ура Клесівського
район у, смт Клесів
Клесівського району
Ф.Р-2580, оп.1, 1947-1954 рр.
Прок урат ура Рокитнівського
район у, смт Рокитне
Рокитнівськ ого район у
Ф.Р- 2581, оп.1,1944-1970 рр.

Прок урат ура Острожецького
район у, с. Острожець
Острожецького район у
Ф. Р-2593, оп.1,2,3, 1944-1955
рр.
Прок урат ура Здолбунівського
район у, м. Здолбунів

328 од.зб .

521 од.зб.

7 од.зб.

80 од.зб.

177 од.зб.

547 од.зб.

Протоколи міжвідомчих нарад при прокурорі
район у, доповідні записки прок урорської і
слідчої діяльності, кримінальні справи, наглядові
провадження по обвинуваченню, скарги
громадян, статистичні звіти .
Плани роботи, штатні розписи, кошториси,
фінансові і статистичні звіти.
Кримінальні справи, наглядові провадження по
справах.
Доповідні записки про робот у прок уратури, акти
перевірок роботи прок урат ури .

Протоколи міжвідомчих нарад при прокурорі
район у, представлення прок урора в п артійні і
радянські органи, доповідні записки, довідки,
інформації про прокурорсько -слідчу робот у,
штатні розписи, кошториси, статистичні звіти
Накази і вказівки вищих прокурорів, штатні
розписи, кошториси, фінансові звіти.
Кримінальні справи, наглядові провадження у
справах.
Наглядові
провадження
у
справах
по
звинуваченню різних осіб, які переб ували в УПА .
Наглядові
доповідні

провадження, кримінальні справи,
записки,
інформації,
довідки,

9

36

37

38

39

40

Здолбунівського району
Ф.Р-2616,оп.1, 1944 -1976 рр.

представлення прок урора район у з питань
прок урорсько-слідчої
роботи,
фін ансові
і
статистичні звіти .

Прок урат ура
Червоноармійського район у,
м. Червоноармійськ
Червоноармійського район у
Ф.Р-2625, оп.1, 1944-1976 рр.

Накази
прок урора
області,
протоколи
міжвідомчих нарад, плани роботи, документи про
попередження правопорушень, доповідні записки
про робот у прок урат ури, узагальнення слідчо судової практики, аналізи про розгляд листів,
скарг
і
заяв
трудящих,
штатні
розписи,
кошториси, звіти
по кадрах , фінансові
і
статистичні звіти .

Прок урат ура Зарічненського
район у, смт Зарічне
Зарічненського район у
Ф. Р-2626, оп.1, 1945-1961 рр.

Прок урат ура Клеванського
район у, смт Клевань
Клеванського район у
Ф.Р-2684, оп.1, 1944-1962 рр.
Прокуратура Рівненського району,
м. Рівне
Ф.Р- 2687, оп.1,1944-1970 рр.

Прок урат ура Деражненського
район у, с. Деражне

204 од.зб.

Наглядові провадження по скаргах .
82 од.зб.

251 од.зб.

223 од.зб.

Наглядові провадження по скаргах, кримінальні
справи, журнали реєстрації кримінальних і
слідчих справ, фінансові звіти.

Плани заходів по зміцненню соцзаконності,
дотриманню
правопорядк у,
плани
роботи,
наглядові провадження по скаргах, кримінальні
справи, штатні розписи, кошториси, фінансові
звіти.
Доповідні записки прок урору області, наглядові
провадження
по
скаргах,
штатні
розписи,

10
Деражненського району
Ф.Р-2706, оп.1, 1944-1955 рр.

135 од.зб .

кошториси, фінансові і статистичні звіти .

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ОБОРОННІ УСТАНОВИ
Військові комісаріати
41

42

43

Острозький повітовий військовий
комісаріат, м. Острог Волинської
губернії
Ф.Р- 193, оп.1, 2,3, 1918-1920рр.

Дубенський повітовий військовий
комісаріат , м. Дубно Волинської
губернії
Ф.Р-331, оп.1, 1920 р.

Дядьковицький волосний військовий
комісаріат, с. Дядьковичі
Рівненського повіту Волинської
губернії
Ф.Р-332, оп.1, 1920 р.

160 од.зб.

1од.зб.

4 од.зб.

Розпорядження, накази і інструкції військового
комісаріат у Острозького повіт у, книга протоколів
засідань комісії по боротьбі з дезертирством ,
списки дезертирів.
Розпорядження губернської комісії по
забезпеченню боєприпасами, накази
революційного військового комітет у Південно західного фронт у про прийом добровольців на
військову сл ужб у, списки військовозоб'язаних,
політпрацівників, командирів, рядового склад у,
співробітників повітового військового
комісаріат у, громадян 1903 -1904 р.н.
Накази реввійськради; протоколи допитів
дезертирів; інструкції по організа ції
політосвітроботи; списки військовозобов'язаних;
лист ування з питань мобілізації в Червон у армію.
Док ументи військовозобов'язаних, п рийнятих на
облік військкоматом.
Накази начальника тилу 44 стрілецької дивізії
про охорон у залізниці, накази військового
комісара з особового склад у, про реєстрацію
військовозобов'язаних, лист ування з питань
припинення продовольчи х заготівель у фонд
армії, список колишніх офіцерів, посвідчення
мешканців волості, списки чоловіків 1890 - 1902
р.н.
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44

45

46

Висоцький волосний військовий
комісаріат , с. Висоцьк Рівненського
повіту Волинської губернії
Ф.Р-333, оп.1, 1920 р.

Костопільский волосний
військовий комісаріат ,
м. Костопіль Рівненського
повіт у
Ф.Р-334, оп.1, 1920 р.

Плужанський волосний
військовий комісаріат ,
с. Плужне Острозького повіт у
Ф. Р-335, оп.1, 1920 р.

8 од.зб.

13 од.зб.

7 од.зб.

Накази начальника тилу 44 стрілецької дивізії
про охорон у залізниці, телефонно -телеграфних
ліній, шосейних та ґрунтових шляхів, накази та
розпорядження Рівненського повітового
військового комісаріат у про збір зброї від
населення, про затримання дезерт ирів, відомості
про військовозобов'язаних, список
червоноармійців та добровольців .
Накази військкомату про облік
військовозобов'язаних, про боротьб у з
дезертирством, про конфіскацію коней, заяви про
зарахування на сл ужб у в військкомат, особові
посвідчення заявників, заяви мешканців волості
на отримання перепусток, ордери на обшуки,
протоколи обш уків, опис конфіскованого майна .
Накази по військкомат у, інструкція з облік у
військовозобов'язаних,
список
сіл
волості,
інформації про соціально -політичний стан в
волості, про організацію хат - читалень, списки
та супровідні док ументи на дез ертирів.
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47

48

49

50

51

Гощанський волосний військовий
комісаріат , м. Гоща Рівненського
повіту Волинської губернії
Ф.Р - 336, оп.1, 1920 р.

Сарненський районний військовий
комісаріат , м. Сарни Волинської
губернії
Ф.Р-337, оп.1, 1920 р.

Сіянецький волосний військовий
комісаріат , с. Сіянці Острозького
повіту Волинської губернії
Ф.Р-338, оп.1, 1920 р.

Хорівський волосний військовий
комісаріат , с. Хорів Острозького
повіту Волинської губернії
Ф.Р- 339, оп.1, 1920 р.

Домбровицький волосний
військовий комісаріат ,
м. Домбровиця Рівненського
повіт у
Ф. Р-340, оп.1, 1920 р.

7 од.зб.

24 од.зб.

17 од.зб.

6 од.зб.

6 од. зб.

Накази з особового склад у, інформації про
прояви бандитизму, про розшук і арешти
дезертирів, відомості про військові підрозділи н а
території волості, облікові карт ки, знятих з
військового облік у.
Накази Рівненського повітового військкомат у про
облік військовозобов'язаних,
про боротьб у з
дезертирством, іменні списки на отримання
постачання,
облікові
картки
військовозобов'язаних .
Накази начальника тил у Острозького повіт у про
охорон у залізниці, телефонно -телеграфних ліній,
накази з особового склад у, інформації про прояви
бандитизму, про розшук дезертирів, списки
населених
пунктів,
червоноармійців,
добровольців,
чоловіків
призовного
і
допризовного вік у, військовосл ужбовців .
Накази і цирк уляри Острозького повітового
військкомат у, анкети про суспільно -політичний
стан у волості, список сл ужбовців Хорівського
військкомісаріат у, скарги мешканців волості н а
незаконн у конфіскацію їх майна військовими .
Накази по волвійськкомат у, інформації про
виявлення дезертирів, про облік
військовозобов'язаних, про евак уацію майна
залізничної станц ії.
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52

Тучинський волосний
військовий комісаріат , с. Тучин
Рівненського повіт у
Ф. Р-341, оп.1, 1920 р.

53

Кустинський волосний військовий
комісаріат , с. Кустин Рівненського
повіту Волинської губернії
Ф.Р- 342, оп.1, 1920 р.

54

Аннопільський волосний військовий
комісаріат, с. Аннопіль Острозького
повіту Волинської губернії
Ф.Р- 343, оп. 1, 1920 р.

55

56

Перерослівський волосний
військовий комісаріат ,
с. Переросля Острозького
повіт у
Ф.Р-344, оп.1,2, 1920 р.

Здовбицький волосний військовий
комісаріат , с. Здовбиця Рівненського
повіту Волинської губернії
Ф.Р-345, оп.1, 1920 р.

7 од.зб.

9 од.зб.

8 од.зб.

9 од.зб.

9 од.зб.

Накази волвійськкомат у, лист ування з питань
розшук у дезертирів, список особового склад у
комісаріат у, списки військовозобов'язаних .

Накази волвійськкомат у, списки
військовозобов'язаних, журнали вхідної і
вихідної кореспонденції .

Накази Острозького повітового військкомат у,
списки червоноармійців, інформації про
наявність зброї в військкоматі, особові картки
призовників.

Накази і цирк уляри повітового військкомат у,
оперативні зведення про стан бандитизму в
повіті, список військовозобов'я заних, працівників
військкомат у

Книга
наказів
військкомат у,
список
військовозобов'язаних, донесення про наявність
банд, про затримання невідомих червоноармійців,
журнал вхідної та вихідної кореспонденції

14
41 од.зб.

57
Здолбунівський районний військовий
комісаріат , м. Здолбунів
Волинської губернії
Ф.Р- 346, оп. 1, 1920 р.

58

59

60

Рівненський повітовий військовий
комісаріат, м. Рівне Волинської
губернії
Ф.Р- 347, оп. 1, 2, 1919-1920 рр.

Рівненська повітова комісія по
боротьбі з дезертирством при
Рівненському повітовому
військовому комісаріаті, м. Рівне
Ф.Р- 355, оп. 1, 1920 р.
Дядьковицький волосний
революційний комітет , с. Дядьковичі
Рівненського повіту Волинської
губернії
Ф.Р- 358, оп.1,2, 1920 р.

89 од.зб.

1 од.зб.

42 од.зб.

Накази і циркул яри начальника ти лу про
формування
повітових
комендат ур,посилення
охорони телеграфно-телефонної лінії; лист ування
з начальником тилу про прийняття заходів по
боротьбі
з
бандитизмом;
відомості
про
дислокацію військових частин в районі; відомості
з
виплати
заробітної
плати
с л ужбовцям
військкомат у;
облікові
картки
військовозобов'язаних .

Накази по військкомат у, списки співробітників
військкомат у; списки колишніх офіцерів і
військових чиновників, призваних по мобілізації.
Накази військкома, коменданта штабу тил у по
збірно-пересильних пунктах, оргпитаннях, з
особового склад у.
Списки дезертирів і лист ування з військкоматами
та військовими частинами з питань відправки
затриманих дезертирів по місцю їх сл ужби.

Накази:
губернського
ревкому,
волревкому.
Протоколи зборів по виборах в селянсько робітничі комітети. Відомості про збитки,
заподіяні
білополяками.
Док ументи
про
обслід ування майнового стан у пенсіонерів і сиріт
для надання допомоги; довідкові листи про
призначення
пенсій
військовим
інвалідам;

15
іменний список учителів.
Акти описування майна колишніх поміщиків в
маєтках,
що
знаходились
на
території
Дядьковицького вол ревкому.

6 од.зб.

61
Вартовий батальйон Рівненського
повітового військового комісаріату
Ф.Р- 424, оп.1, 1919 р.

4 од.зб.

62
Військовий комісаріат Млинівського
району
Ф.Р – 521, оп.1, 1940-1941 рр.

Накази по вартовому батальйон у; розпорядження
Рівненського повітового ревкому, військкомат у і
надзвичайної
комісії
про
надання
в
їх
розпорядження червоноармійців для несення
вартової
сл ужби;
розпорядження командира
батальйон у
про
відкомандирування
червоноармійців в інші військові частини;
рапорти і донесення командирів рот про випадки
порушення військової дисципліни, про звільнення
увільнених від строкової військової служби .
Загальне лист ування про мобілізаційний план
РВК; звіти про робот у з кадрами; листування п о
переоблік у
і
облік у
військовозобов'язаних;
лист ування 3 частини з особового склад у
комначсклад у запасу і відомості про них;
лист ування 2 частини з пр изивного склад у і
іменні списки.
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63

Військовий комісаріат Клесівського
району
Ф.Р- 522, оп.1, 1941 р.

1 од.зб.

64

Військовий комісаріат Рівненського
району
Ф.Р- 523, оп.1, 1941 р.

1 од.зб.

65

Військовий Комісаріат Малинської
волості, Дубнівського повіту
Ф.Р- 533, оп.1, 1920 р.

66

Варковицький волосний військовий
комісаріат Дубнівського повіту
Волинської губернії
Ф.Р- 648, оп.1, 1919-1920 рр.

67

Ярославицький волосний військовий
комісаріат Дубнівського повіту
Волинської губернії
Ф.Р- 649, оп.1, 1920 р.

68

Мізоцький волосний військовий
комісаріат Дубнівського повіту
Волинської губернії
Ф.Р- 650, оп.1, 1920 р.
Будеражський волосний військовий

Директиви і вказівки; лист ування по висуненню і
перепідготовці
середнього,
старшого
комначсклад у запасу Червоної армії .
Списки керуючого склад у запасу при писаних до
військових частин.

2 од.зб.

Матеріали з особового склад у (копії наказів,
лист ування,
атестати,
іменні
списки
червоноармійців).

5 од.зб.

Накази Дубнівського повітового комісаріат у;
положення; посвідчення і списки сл ужбовців
військкомат у

3 од.зб.

Положення про волосні військові комісаріати;
накази
і
списки
військовосл ужбовців;
посвідчення військовосл ужбовців

4 од.зб.

Книга наказів; відомості про хід культ урно просвітницької роботи; списки осіб , які вст упили
до Червоної армії.

4 од.зб.

Накази повітового коміс аріат у, списки особового
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69

комісаріат
Ф.Р- 651, оп.1, 1919-1920 рр.

складу.

45 од.зб.
70
Дубнівський повітовий військовий
комісаріат Волинської губернії
Ф.Р- 652, оп.1, 1920 р.

71

Рівненський обласний військовий
комісаріат Прикарпатського
військового округу Міністерства
оборони СРСР, м. Рівне
Ф.Р- 2333, оп.1, 1944-1948 рр.

80 од.зб.

Накази,
проекти
наказів
по
канцелярії,
загальному
відділ у,
стро йовій
частині,
мобвідділ у,
відділ у
постачання;
анкети
військовосл ужбовців; іменні списки добровольців
і призваних до Червоної армії; списки сл ужбовців
військкомат у; листування; рапорти; адресна
книга;
посвідчення
військовосл ужбовців;
свідоцтво про хвороб у; відо мості про населення
повіт у.

Накази,
директиви
обласного
військового
комісара; док уме нти про організацію районних
військових
комісаріатів;
про
військово географічний опис області; про військово економічний стан районів області; списки,
повідомлення, донесення про загиблих, зниклих
безвісті, лист ування з питань обліку офіцерів, які
були в полоні; військово -економічні довідки
районів області; донесення про надзвичайні
пригоди, прояви бандитизму в районах області .

Управління начальників гарнізон ів та управління коменданта

72

Управління начальника гарнізону
м. Дубно Волинської губернії
Ф.Р- 348, оп.1, 1920 р.

9 од.зб.

Рапорти коменданта м. Дубно про ситуацію в
місті, списки комендантської команди, караульної
роти військкомату, сл ужбовців 133 етап у,
працівників Дубенського форт у, посвідчення
співробітників управління з дозволами на право
зберігання і носіння зброї

18

73

74

75

76

77

Управління коменданта тилу
Рівненського району, Волинської
губернії
Ф.Р-349, оп.1, 1920 р.
Управління начальника гарнізону
м. Костопіль, Волинської губернії
Ф.Р- 350, оп. 1, 1920 р.

1 од.зб.

Накази начальника тилу Рівненського район у,
список співробітників управління.

1 од.зб.

Накази начальника гарнізон у.

4 од.зб.
Управління коменданта м. Рівне,
Волинської губернії
Ф.Р-352, оп. 1, 1920 р.

Управління коменданта тилу
Острозького повіту, Волинської
губернії
Ф.Р- 353, оп. 1, 1920 р.
Управління начальника гарнізону
м. Острога, Волинської губернії
Ф.Р- 354, оп.1, 1920 р.

7 од.зб.

Списки особового склад у, копії посвідчень і
атестати, штатні розписи господарського відділ у
комендат ури,
лист ування
з
начальником
гарнізон у, караульним батальйоном і військовими
установами
з
господарсько -адміністративних
питань.
Накази по тилу Волинської губернії, лист ування з
питань стан у залізниці і телеграфної мережі,
списки сіл Острозького пов іт у, доповіді про
діяльність військкоматів; журнали реєстрації
вхідної і вихідної кореспонденції .
Накази по гарнізону м. Острог .

1 од.зб.

МІЛІЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА
78

Начальник залізничної міліції
Здолбунівського району

8 од.зб.

Накази
міліції.

по лінійному управлінню залізничної
Розпорядження, інструкції; протоколи;
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лінійного управління міліц ії
Південно-Західної залізниці,
ст. Здолбунів
Ф. Р-205, оп.1, 1920 р.

79

лист ування
з
питань
продовольства,
заарештованих, про особовий склад .

Управління
Комітету
Державної безпеки при Раді
Міністрів УРСР у Рівненській
області
Ф. Р-2771,оп.1,2, 1928–1983 рр.

18269 од.зб.

Фільтраційні, судово -слідчі справи на громадян, які
були вивезені на примусові роботи до Німеччини в
роки Великої Вітчи зняної війни та повертались на
Батьківщин у.
Архівно-слідчі справи на громадян .

.
Усього:

39134 од.зб.

Архівні відділи райдержадміністрацій Рівненської області
Архівний відділ Демидівської райдержадміністрації
80

Демидівський народний суд
Ф.№2, оп.1, 1945 -1949 рр.

314 од.зб.

Судово- кримінальні справи .

24 од.зб.

Управлінська док ументація .

13 од.зб.

Те саме.

114 од.зб.

Кримінальні, наглядові справи.

Архівний відділ Дубенської райдержадміністрації
81

Дубенсьий народний суд
Ф. № 64, оп.3,1951 -1970 рр.

Архівний відділ Дубровицької райдержадміністра ції
82

Дубровицький районний суд
Ф.№ 122, оп.1, 1976 -1979 рр.

Архівний відділ Здолбунівської райдержадміністрації
Прок урат ура Здолбунівського

про

20
83

район у
Ф. № 221, оп.1, 1974 -1976 рр.

Архівний відділ Костопільської райдержадміністрації

84

Народний суд Деражненського
район у
Ф.№ 57, оп. 2,3, 1944 -1955 рр.

Судово – слідчі, цивільні та кримінальні справи .
603 од.зб.

85

Костопільська районна
прок урат ура
Ф.№ 211, оп.2,3, 1944-1975 рр.

240 од.зб.

Управлінська док ументація.
Наглядові справи.

Архівний відділ Млинівської райдержадміністрації

86

Млинівський районний суд
Ф.№314, оп.1, 1947 -1955 рр.

Кримінальні справи .
358 од.зб.

Архівний відділ Острозької райдержадміністр ації
87

88

Острозький районний суд,
Ф. № 144, оп.1, 1976 – 1982,
1985-1991 рр.

Управлінська док ументація
28 од .зб.

Острозька районна
прок урат ура,
Ф. № 112, оп.1,1977-1985 рр.

45 од. зб

Те саме.

Архівний відділ Рокитнівської райдержадміністрації
89

Рокитнівський районний суд,
Ф. № 152, оп.1, 1984-1991 рр.

Статистичні звіти .
3 од.зб.
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Усього:
Разом:
Разом 89 (вісімдесят дев’ять ) фондів, 40518

1384 од.зб.
40518 од.зб.
( сорок тисяч п’ятсот вісімнадцять ) справ.

Аудіовізуальних документів, немає.
Документів, що мають грифи обмеженого доступу, немає.
Голова комісії
08 червня 2016 року

О.Г.Мельничук

