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Архівна довідка
Пропонуємо вам огляд фондів, що зберігаються в ЦДАВО, періоду німецької окупації.
Фонд «Рейхскомісаріат «Україна» м. Рівне» (Ф. 3206, 1204 спр. 6 описів). В ньому
висвітлюється питання політико-ідеологічної, фінансово-економічної, господарської, культурно
освітньої діяльності окупаційної влади. Зокрема в документах йдеться про створення підприємств,
банків, бірж праць; руйнування та вивезення до Німеччини Дніпровської ГЕС; проведення
відбудовних робіт у містах; організацію торгівлі; примусову мобілізацію населення на роботу до
Німеччини; про умови праці на промислових підприємствах України; мобілізацію селян на посівну.
Документи фонду висвітлюють стан німецької пропаганди в регіонах, діяльність осередків
нацистської партії.
В данім фонді висвітлюється діяльність поліції СС і СД на Україні, військових судів. Зберігаються
у фонді також особливі розпорядження командувача окупаційних військ на Україні; зведення
командирів підрозділів СС про дії радянських партизан, листування адміністрації нацистських
таборів з поліцією про розшук робітників яким вдалося втекти з таборів; вироки винесені за
порушення розпоряджень рейхкомісара України (РКУ) та за кримінальні злочини; списки українців
– в’язнів нацистського табору „Брансдорф”.
Зібрання документів РКУ ЦДАВО України вміщує списки керівників відділів, генеральних
комісарів, особові анкети службовців; репрезентує вісники законів, наказів і розпоряджень РКУ,
офіційні повідомлення рейхкомісара Е. Коха, звернення до населення, оголошення про здачу
продуктів, обмін грошей.
На основі наявних документів також можна відновити, цікаві моменти повсякденне життя на
окупованій території. До таких деталей можна віднести, приватне листування німців, репертуари
українських театрів, тексти українських пісень, які виконувалися артистами.
На території РКУ функціонував Оперативний штаб рейхсляйстера А. Розенберга. Документи штабу
розпорошені по архівах різних країн: у містах Берлін, Кобленці, Києві, Москві. Найбільша їх
частина зосереджена у ф. 3676 – «Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для
окупованих східних областей, мм. Берлін», Київ – ЦДАВО України. Це – 885 справ (5 описів)
документів німецькою, українською, російською мовами за 1940-1945 роки.
В фонді зафіксовано напрямки ідеологічної роботи у бюлетенях німецької пропаганди.
Цінна інформація міститься у щотижневих повідомленнях уповноваженого штабу А. Розенберга у
м. Брюсселі, матеріали головної робочої групи України. Серед яких звіти про роботу, доповіді,
листування, в яких віддзеркалюється стан загарбаних територій; видання агітаційнопропагандистського характеру для України й Росії; документи про залучення до співпраці
представників місцевого населення; статті, огляди преси, окремі примірники німецьких газет, що
видавалися в окупованих регіонах.
У фонді відклалися й документи, що стосуються не тільки діяльності штабу, а й висвітлюють інші
сторони нацистської окупаційної політики. Це, зокрема, розпорядження рейхкомісара Е. Коха,
доповіді, звіти, листування з питань використання економічного потенціалу та сировинної бази
окупованих територій; про закриття у м. Києві та інших містах України шкіл та інститутів і
відправки учнів віком понад 15 років і педагогів на примусові роботи до Німеччини. У доповідях,

звітах, повідомленнях керівників таємної поліції окупованих східних областей, таємної поліції і
служби безпеки при СС м. Харкова, міститься інформація про ситуацію у регіонах, зростання
партизанського руху на Україні і в Криму; статистичні дані про кількість німців, що проживають в
Україні, та репресованих радянською владою у 1930-х роках громадян німецької національності.
Створення у м. Харкові товариства „Просвіта”.
Суттєво доповнює основний зміст документів фонду інформація особового характеру, серед яких:
списки, посвідчення, автобіографія членів організації ”Гітлерюгенд”, слідчі справи, справи на
представників українського національного-визвольного руху, особові справи тих, хто емігрував з
Радянської України та прийняли німецьке підданство. Збереглися тут і карти, трудові книжки
українських громадян, вигнаних на примусові роботи до Німеччини.
В невеликому за обсягом фонді 4239 (генерал-губернатора округу Галичина), зосереджено
документи що датуються 1940-1944 роками у тому числі: розпорядження генерал-губернатора
Галичини про організацію промислових та торгових підприємств; забезпечення продуктами
харчування осіб, що служили в окупаційних установах; про організацію українських шкіл.
Збереглись також у складі фонду накази з основної діяльності німецької комендатури у м. Львові;
списки громадян засуджених до страти.
Фонд генерал-комісара Волині і поділля (ф. 2077) репрезентує постанови, обіжники рейхкомісара
України, генерал-комісара Волині і Поділля щодо повноважень обласних комісарів; порядку
ввезення та вивезення товарів в Україні; встановлення поземельного податку, здійснення цінової
політики в окупаційних областях, призначення українців на службу в окупаційних установах та
організаціях; мобілізація населення на роботу.
Діяльність поліції та формувань, що здійснювали поліційні функції у ЦДАВО України
представлена документами фондів: «Штаб командування начальника поліції безпеки і служби
для окупованих східних областей» (ф. 4328), незважаючи на невеликий обсяг (10 справ за 19421943) в них відображаються дії партизанських груп в підпіллі, політичну ситуацію, економічний
стан, настрої населення на окупованих територіях. «Командувач німецько-фашистської поліції
СС» (ф. 4167), «Командир поліції порядку при командувачу СС і поліції Волині та Поділля (ф.
4397), 5 і 2 справи відповідно містять щомісячні відомості про витрати господарської частини (за
1942 р.) і особові справи службовців – колишніх радянських громадян. «Командувач поліції
безпеки і СД в м. Києві» (ф. 4398) 11 справ складається з доповідей, листування статей, з питання
діяльності російської православної церкви на Україні в добу окупації, встановлення контролю над
нею з боку нацистської влади. Також представлені зведення, інформації про настрої в середовищі
духовенства, характеристики та особові справи священнослужителів. Наявні у фонді розшукові
листівки на радянських військовополонених та цивільних громадян, які добровільно вступили до
лав німецької армії, а згодом стали дезертирами.
Серед документів фонду «Штаб оперативної групи Ассмана при 7-й танковій дивізії німецькофашистської армії, Донбас, Дніпропетровська область» (ф. 4396) – накази, повідомлення, карти
щодо дислокації оперативної групи в районі Дніпропетровська; доповіді, протоколи допитів
стосовно її злочинної діяльності в районі Божедарівки.
У складі об’єднаного фонду військово-польових судів (ф. 2449, 35 справ) знаходяться документи
військових судів: 1-ї піхотної дивізії; 96-ї, 101-ї та 254-ї піхотної дивізії; 6-ї, 16-ї, 20-ї, 25-ї та 168
танкових дивізій; 18-ї артилерійської дивізії; суду 22-ї жандармської команди німецької армії;
військово-польових
судів; суду гарнізонної комендатури м. Дніпропетровська. Інформація

стосовно їхньої діяльності міститься в різних документах і матеріалах, зокрема: у місячних звітах,
судових справах про притягнення до відповідальності військовослужбовців-німців та добровольцівукраїнців за порушення військової дисципліни.
В невеликім фонді «Музей української визвольної боротьби в Празі» (ф. 3741), дві справи з
документами за 1942 рік, серед яких: повідомлення комітету допомоги Холмської округи про
страту радянськими партизанами Богдана Панчишина; копії листів Варшавського українського
єпископства Холмському духовенству про дотримання релігійних обрядів.
Суспільно-громадське життя на Західні й Україні представлено в 5 фондах.
В невеликому за обсягом (3 справи) ф. 3835. представлено статут організації української
націоналістичної молоді «Січ», інструкції, повідомлення з районів щодо скорення відділів і
осередків організації.
Найбільший за обсягом документів (516) справ є фонд «Українського центрального комітету»
(ф. 3959). Ознайомлення з фондом дає повне уявлення про організаційну, пропагандистську роботу,
структуру та кадровий склад комітету, його відділів та бюро. Різнобічну діяльність комітету у
документах представлено на тлі загальної картини життя населення на західноукраїнських землях
під час нацистської окупації. Цікаву інформацію містять і окремі документи, зокрема: доповіді
голови УЦК про політичні настрої населення тимчасово окупованих областей Західної України у
зв’язку з репресіями нацистської влади; повідомлення українських окружних комісій про
діяльність повстанських загонів і арешти місцевого населення; відомості про стан голодуючого
населення у містах Західної України, радянських військовополонених у нацистських таборах на
території Галичини; статистичні відомості про кількість населення України, українських народних
шкіл у Краківській області, довідник про адміністративний поділ Галичини. Наявні списки
громадян, вивезених до Німеччини; списки загиблих у результаті міжнаціональної ворожнечі у
1942-1944 роках українців і поляків, на Холмщині, Підляшші, Замості. У фонді збереглися також
періодичні видання УЦК.
В фонді «Українського комітету у м. Львові» (ф. 3955), містяться переважно документи про
діяльність комітету а також списки українців які були вивезені на роботу до Німеччини. В фонді
3975 – «Окружного комітету в м. Тернополі» знаходиться документи про надання допомоги
українським робітникам, примусово вивезених до Німеччини.
У фонді 4445 «Редакція тижневика «Холмська земля»» знаходиться 8 справ, що хронологічно
належать до 1943 року. Привертає увагу інформація про політичне, економічне та культурне життя
Холмщини та Підляшшя у добу нацистської окупації.
У фондах ЦДАВО України зосереджено й документальні свідчення про створення стрілецької
української добровольчої дивізії СС «Галичина» (ф. 3971).
Групу фондів організацій та формувань українського руху Опору становлять документи ОУНУПА. Безперечно, у першу чергу вони є джерельним підґрунтям для вивчення організаційнополітичної, ідеологічної, пропагандистської діяльності Організації українських націоналістів,
українського руху Опору в роки Другої світової війни під проводом ОУН та створеної нею
Української повстанської армії. У збережених унікальних документах відбилися й інші аспекти побутові, соціально-психологічні, релігійні тощо, тобто те, без чого картина життя українського
народу доби нацистської окупації не буде повною, а отже, й об'єктивною.

Найбільший та «найвагоміший» за змістом серед фондів цієї групи є ф. 3833 - «Крайовий провід
(керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) на західноукраїнських землях». Його
сформовано з 437 справ.
Боротьбу ОУН за створення Української держави у роки Другої світової війни репрезентують:
звернення, резолюції нарад представників українських націоналістів від 14 червня - 6 липня 1941 р.
до українського народу про консолідацію українських націоналістичних сил з метою створення
Української держави; звернення митрополита Шептицького, єпископів Холмської і Житомирської
генеральних округ до українського населення у зв'язку з нападом Німеччини на СРСР (липень серпень 1941 р.); Генеральної управи Українського націоналістичного козачого руху (УНАКОР) до
українського козачого населення про спільну боротьбу проти Радянської армії; Акт проголошення
Української держави від 30 червня 1941 р.; нарис проекту основних законів Української держави;
чернетки протесту Українського державного правління (в Берліні) проти включення Галичини до
складу Генерального губернаторства відповідно до розпорядження німецького уряду в серпні 1941
р. Серед документів фонду збереглись і постанови 1-ї конференції народів Східної Європи та Азії,
скликаної ОУН 21-22 листопада 1943 р., копії постанов 4-го конгресу, 2-х, 3-х надзвичайних
великих зборів, 2-ї конференції ОУН; 3-ї конференції Організації українських націоналістів
самостійників (ОУНДС) за 1943 р. В численних інструкціях Краєвого проводу ОУН, головної
команди УПА, окружних пропагандистських осередків, районних політичних референтур для
районів і станиць ОУН, планах та програмах відображено організацію навчально-виховної роботи,
військово-політичної підготовки членів ОУН-УПА, створення пресової служби та служби безпеки
УПА, роботу серед жінок, діяльність товариства «Просвіта» на Галичині та Волині. Інформації,
повідомлення з місць висвітлюють бойові дії відділів УПА та їхні рейди на території східних
областей України. Знаходимо у фонді й відомості про співпрацю духовенства Української православної церкви в Галичині з ОУН, представниками окупаційної влади. Інформативно цінними
документами фонду є огляди суспільно-політичного, господарського та культурного життя
українського населення на західноукраїнських землях за період від грудня 1942 р. до липня 1944 р.
У документах фонду знайшли відображення й події українсько-польського конфлікту на Волині та
у Східній Галичині 1943-1944 рр.: аналізується стан українсько-польських взаємин у районах
спільного проживання, представлено факти про розпалення ворожнечі, окремі сутички між українцями та поляками, йдеться і про політику окупаційної влади щодо провокування конфлікту,
засвідчено взаємне прагнення нормалізувати українсько-польські відносини на західноукраїнських
землях. Представлено тут також друковані видання ОУН і УПА (журнали, тижневі огляди, статті);
анкети, біографічні відомості, фотографії, спогади членів ОУН, вояків УПА; шифровані азбуку та
списки членів ОУН.
Серед документів фонду Львівського обласного проводу ОУН (ф. 3834) - копії наказів,
розпоряджень керівництва окремих частин УПА та осередків ОУН про пропаганду серед населення
Західної України ідей національного визволення, підготовку націоналістичних кадрів, вступ До
збройних загонів; політичні звіти з районів; інструкції для окружних провідників і організаційних
референтів; накази та інструкції господарської референтури щодо порядку забезпечення одягом,
продовольством, фуражем; донесення служби безпеки про дислокацію радянських військ і
партизанських загонів. У звітах провідників ОУН та інформаторів міститься інформація про стан
суспільно-політичного життя на Львівщині, на матеріалах області аналізуються настрої польського
населення, ставлення поляків до українців, УПА.
Важливим джерельним комплексом з історії УПА є документи 4 фондів архіву: ф. 3836 «З'єднання західних груп Української повстанської армії "УПА-Захід"», ф. 3837 - «З'єднання
південних груп Української повстанської армії "УПА-Південь" (група "Донбас" група "Саблюка"
військова округа "Дніпро")», ф. 3838 - «З'єднання північних груп Української повстанської армії
"УПА-Північ" (групи: "Турів" "Заграва" "Західна" загони: ім. Богуна, "Січ" "Полтавський"
"Фастівський" ім. Остапа, ім. Б. Хмельницького та військова округа "Заграва")», ф. 3967 «Комендант військового району "Іскра" Української повстанської армії (УПА)». У документах
цих фондів (наказах, розпорядженнях, інструкціях, інформаціях, повідомленнях, планах проведення
бойових операцій, звітах, зверненнях, листівках) відображено організаційну, пропагандистську,
розвідувальну діяльність, бойові дії формувань УПА. У складі ф. 3836 представлено також
програми і плани школи старшин і підстарший, конспекти лекцій з історії України, економічнополітичної географії, анатомії, військової справи. У ф. 3838 збереглися записні книжки вояків,
вірші, пісні, гасла і листівки «УПА-Північ»; списки населення Рівненської області для наділення

землею та військовозобов'язаних Рівненської і Волинської областей. У ф. 3967 відклалися
постанова народного комісаріату внутрішніх справ України «Про ліквідацію українських
націоналістичних банд УПА» від 26 березня 1944 р., звернення Президії Верховної Ради і РНК
УРСР від 12 лютого 1944 р. до членів УПА із закликом про перехід на бік радянської влади.
Привертають увагу тексти присяги і 10 заповідей українських націоналістів, пісень і маршів вояків
УПА; конспекти лекцій з історії України, політики і пропаганди, топографії, тактики і стрілецької
справи; листування членів УПА з рідними і друзями, фотокартки. В усіх фондах цієї групи наявні
документи, що висвітлюють різні аспекти трагічних подій на Волині та у Східній Галичині (19431944), де поряд з документальними свідченнями ворожості у стосунках між українцями і поляками
знаходимо документи про намагання досягти злагоджених дій у спільній боротьбі проти окупантів
за незалежність, або, наприклад, одруження члена ОУН з полькою (ф. 3838).
Фонди радянських комісій та установ, що проводили розслідування злочинів нацистських
окупантів, встановлення заподіяних ними збитків, досліджували історію Великої Вітчизняної
війни із зібрань архіву у довідниковій частині видання репрезентують документи з фондів: «Українська республіканська надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних
німецько-фашистськими загарбниками, м. Київ» (ф. 3538) та «Управління по поверненню
устаткування, майна і цінностей при Раді Міністрів УРСР» (ф. 5118). У ф. 3538 зберігаються
документи про створення та склад республіканської комісії, організацію діяльності комісій в
областях УРСР; проект постанови комісії про підсумки обліку збитків, заподіяних колгоспам,
державним підприємствам і установам Сталінської області УРСР; відомості про збитки, заподіяні
державним підприємствам (окремо - по наркоматах і по областях); зведені відомості по народному
господарству УРСР. Інформація стосовно повернення награбованого та вивезеного окупантами до
Німеччини та Румунії сільськогосподарського, промислового обладнання, комунального майна,
культурно-історичних цінностей міститься у ф. 5118. Серед документів - відомості про обсяги
вантажів, які надійшли до Одеської контори управління; інвентаризаційні описи майна,
повернутого до Києва, Одеси, Запоріжжя та інших міст України; облікові картки підприємств
Німеччини, що піддягали демонтажу.
Різноманітні за складом та змістом документи і матеріали архівних колекцій ЦДАВО України
періоду Другої світової війни додають важливі штрихи до об'єктивного відображення історії
України періоду нацистської окупації.
У ф. 4217 зібрано матеріали про радянський партизанський та підпільний рух на території
України; копії наказів нацистської окупаційної влади про мобілізацію українських громадян на
роботу до Німеччини, об'яви про розстріл за партизанську діяльність, саботаж та підпали. У ф. 4470
представлено колекцію документів і листів радянських громадян, вигнаних на примусові роботи до
Німеччини. У складі колекції документів і матеріалів ф. 4595 - повідомлення командира 2-го
батальйону угорсько-фашистської армії про відступ батальйону в районі сіл Берізка, Дубрівка,
Підгорівка і Троїцьке на Сумщині; щоденник, записники угорських військовослужбовців, конспект
з вивчення румунської мови; посвідчення, списки угорської військовослужбовців, фотографії.
Колекцію документів з історії Великої Вітчизняної війни (ф. 4620) становлять: щоденники,
спогади, військово-історичні нариси учасників (у тому числі кадрових військових спеціалістів) про
бойовий шлях 178-ї стрілецької Кулагінської Червонопрапорної дивізії, 343-ї стрілецької
Білостоцької дивізії 39-го гарматного артилерійського полку, 49-ї гвардійської важкої гаубичної
артилерійської дивізії, 35-го гвардійського Прутського стрілецького корпусу, про оборону міст
Києва і Курська, Сталінградську битву, бойові дії на Північно-Західному, Карельському та
Ленінградському фронтах, окремі військові операції, про визволення від нацистських окупантів
території України, Молдавії, Румунії та Польщі; карти та схеми бойових операцій; тексти
дисертацій, нариси про організацію та діяльність винищувальних батальйонів на території України;
радянські відозви, листівки та привітання ЦК КП(б)У до населення окупованих територій України;
доповідні записки секретарів ЦК КП(б)У наркому оборони СРСР, доповіді УШПР, збірники
документів про організацію та діяльність Партизанського руху, підпільних груп; звіти, спогади,
стенограми розмов з колишніми партизанами про бойову та партійно-політичну діяльність
партизанських з'єднань Ковпака, Сабурова, Федорова, ім. Попудренка та інших; наукові розробки
про стан економіки УРСР напередодні війни, Політичні та економічні основи відродження
промисловості в ході війни; огляди, статті, акти та заяви громадян про злочини та збитки, заподіяні
нацистами.

Трофейні документи, що висвітлюють спільні дії німецької армії та частин УПА проти
радянських військ та партизан, організацію дивізії СС « Галичина», використання бійців УПА в
розвідці й диверсійних операціях проти радянських військ, стан УПА на лютий 1944 р. (за
аналітичними матеріалами німецьких військових), перемовини представників нацистської
окупаційної влади з керівництвом УПА з питань можливого співробітництва увійшли до
колекційного зібрання фонду 4628.

РЕЄСТР ФОНДІВ
Фонди органів управління, організацій, установ, підприємств і формувань, які здійснювали режим окупації або діяли під
контролем окупаційної влади («окупаційні фонди»)
Генерал-комісар Волині і Поділля, м. Луцьк Ф. 2077, 28 справ. 1939-1944. Опис.
Військово-польові суди, ОАФ Ф. 2449, 35 справ. 1939-1945. Опис.
Німецькі військові частини, ОАФ Ф. 2453, 402 справи. 1937-1944. Опис.
Генерал-комісар пошт України, м. Рівне Ф. 2478, 7 справ. 1941-1943. Опис.
Польові пошти німецької армії, ОАФ Ф. 3014, 18 справ. 1939-1945. Опис.
Рейхскомісаріат України, м. Рівне Ф. 3206, 1204 справи. 1940-1945. Описи, каталог.
Українська спілка споживчих товариств (Укоопспілка), м. Київ (період нацистської окупації) Ф. 3506, 2 справи. 1942. Опис.
Харківський історичний архів, м. Харків (період нацистської окупації) Ф. 3636, 56 справ. 1941-1943. Опис.
Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих західних областей і Нідерландів, м. Брюссель (Бельгія)Ф. 3674,
4 справи. 1940-1943. Опис.
Штаб імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих східних областей, мм. Берлін (Німеччина), Київ Ф. 3676, 885
справ. 1940-1945. Описи, каталог.
Начальник поліції порядку на Україні, м. Рівне Ф. 3679, 65 справ. 1942-1943. Опис.
Табір козацького легіону німецької армії, м. Бердичів Житомирської області Ф. 3736, 2 справи. 1941-1943. Опис, каталог
.Музей української визвольної боротьби, м. Прага (Чехословаччина) Ф. 3741, 2 справи. 1942. Опис.
Військові медичні установи німецької армії, ОАФ Ф. 3770, 28 справ. 1939-1944. Опис.
Організація української націоналістичної молоді «Січ», мм. Львів, Рівне Ф. 3835, 3 справи. 1941. Опис, каталог.
Головний історичний архів ім. Антоновича в м. Києві (період нацистської окупації) Ф. 3847, 246 справ. 1941-1943. Опис.
Український комітет у м. Львові Ф. 3955, 41 справа. 1941-1944. Опис.
Український центральний комітет, мм. Краків (Польща), Львів Ф. 3959, 516 справ. 1939-1944. Описи.
Стрілецька добровольча українська дивізія СС «Галичина», м. Львів Ф. 3971, 41 справа. 1943-1944. Опис.
Український окружний комітет у Тернополі Ф. 3975, 11 справ. 1940-1944. Опис.
Український окружний комітет у Стрию Ф. 3976, б справ. 1943-1944. Опис.
Цукроцентраль України (період нацистської окупації) Ф. 4109, 1 справа. 1942-1943. Опис.
Командувач німецько-фашистської поліції СС, мм. Луцьк, Київ, Ростов-на-Дону (Росія) Ф. 4167, 5 справ. 1942. Опис.
Штаб командування начальника поліції безпеки і служби безпеки для окупованих східних областей Ф. 4328, 10 справ. 1942-1943.
Опис.
Генерал-губернатор округу Галичини, мм. Краків (Польща), Львів Ф. 4329, 19 справ. 1940-1944. Опис.
Головна залізнична дирекція «Південь», м. Київ Ф. 4330, 12 справ. 1941-1943. Опис.
Головне управління СС з переселення і расового питання, мм. Берлін (Німеччина), Прага (Чехословаччина) Ф. 4394, 8 справ. 19411945. Опис.
Бойова дільниця охоронної поліції ППО, м. Теплітц-Шенау (Чехословаччина) Ф. 4395, 26 справ. 1942-1945. Опис.
Штаб оперативної групи Ассмана при 7-й танковій дивізії німецько-фашистської армії, Донбас, Дніпропетровська область Ф. 4396, 3
справи. 1943. Опис.

Командир поліції порядку при командувачу СС і поліції Волині та Поділля, м. Луцьк Ф. 4397, 2 справи. 1942-1944. Опис.
Командувач поліції безпеки та СД у м. Києві Ф. 4398, 11 справ. 1944. Опис.
Управління комплектування військ СС, м. Прага (Чехія) Ф. 4399, 3 справи. 1941-1944. Опис.
Управління соцзабезпечення військ СС «Аусланд», м. Берлін (Німеччина) Ф. 4400, 46 справ. 1942-1945. Опис.
Редакція тижневика «Холмська земля» Ф. 4445, 8 справ. 1943. Опис.
Фонди організацій та формувань українського руху Опору
Крайовий провід (керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) на західноукраїнських землях Ф. 3833, 437 справ. 19331947. Описи, каталог.
Львівський обласний провід (керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) на західноукраїнських землях
Ф. 3834, 9 справ. 1943-1944. Опис, каталоги
З’єднання західних груп Української повстанської армії «УПА-Захід» Ф. 3836, 76 справ. 1942-1945. Опис, каталог.
З'єднання південних груп Української повстанської армії «УПА-Південь» (група «Донбас», група «Саблюка», військова округа
«Дніпро») Ф. 3837, 10 справ. 1942-1945. Опис, каталог.
З'єднання північних груп Української повстанської армії «УПА-Північ» (групи «Турів», «Заграва», «Західна», загони ім. Богуна,
«Січ», «Полтавський», «Фастівський», ім. Остапа, ім. Б. Хмельницького та військова округа «Заграва») Ф. 3838, 145 справ. 19421945. Опис, каталог.
Комендант військового району «Іскра» Української повстанської армії (УПА) Ф. 3967, 52 справи. 1943-1944. Опис, каталог.
Фонди радянських комісій та установ, що проводили розслідування злочинів нацистських окупантів, встановлення
заподіяних ними збитків, досліджували історію Великої Вітчизняної війни
Українська республіканська надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, за подіяних німецько-фашистськими
загарбниками, м. Київ Ф. 3538, 91 справа. 1943-1945. Описи.
Управління по поверненню устаткування, майна і цінностей при Раді Міністрів УРСР Ф. 5118, 172 справи. 1944-1947. Описи.
Архівні колекції
Колекція фотодокументів і негативів про партизанський рух в Україні у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.- «Партизани
України», м. Київ Ф. 4217, 560 справ. 1941-1945. Опис, каталог.
Колекція документів і листів радянських громадян, вигнаних до фашистської Німеччини Ф. 4470, 3 справи. 1941-1945. Опис.
Колекція документів періоду Великої Вітчизняної війни угорською та румунською мовами і фотокарток Ф. 4595, 7 справ. 1941-1945.
Опис
. Колекція документів з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Ф. 4620, 586 справ. 1915-1937, 1941-1979. Описи.
Колекція трофейних документів про співробітництво українських націоналістів та керівників УПА з німецько-фашистськими
окупантами Ф. 4628, 14 справ. 1942-1944. Опис, каталог.
Колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистської окупаційної адміністрації і командування вермахту, що діяли на
тимчасово
окупованих
східних
територіях
Ф.
КМФ-8,
1311
справ.
1939-1945.
Описи,
каталог

