ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ м. ЛЬВІВ
Зосереджені в архіві документи відображають складну історію як українського, так і інших
народів, що населяли Галичину протягом багатьох віків. Зокрема, історію українців, які
століттями боролися проти чужоземного панування за створення власної держави. Загалом в
архіві зберігається 754 фонди з загальною кількістю 11 121 31 справа за 1233–1990 рр.;
протяжність стелажів архіву – понад 12 тисяч погонних метрів. Метою нашого огляду є
ознайомлення з матеріалами які в тій чи іншій мірі стосуються діяльності
окупаційних режимів в Україні.
В сховищах архіву зберігаються матеріал центральних органів влади польської держави, і
хоч загальний обсяг їх справ не великий, по ним можна простежити окупаційну політику
Польщі на захоплених землях. Найбільш репрезентативними цю плані являються
матеріали Міністерство внутрішніх справ, м. Варшава ф. 493, спр. 62, 1921-1939 рр.
Опис. Пол. Мова, Міністерство шляхів сполучення, м. Варшава ф. 744, спр. 193, 19271939 рр. Опис. Пол. Мова та Урядова комісія для Галичини, Тешинської Сілезії і
Горішньої Орави та Спіжу, м. Львів ф. 212, спр. 349, 1918-1919 рр. Опис. Пол., нім.
мова. В матеріалах фондів зберігаються Повідомлення національного відділу про
діяльність українських, німецьких, литовських i єврейських громадських організацій, i
політичних партій та окремих ociб у Польщі зокрема і на території Східної Галичини.
Повідомлення і листування про встановлення поліційного нагляду, арешти, слідства.
незважаючи на те що документи Міністерства шляхів збереглися частково по ним можна
простежити національну політику Варшавського уряду. Персональне бюро Міністерства
представлено рядом документів: карти західноукраїнських земель із зазначенням місць
проживання населення польської національності; програмні тези національної політики
польського уряду на території Волинського воєводства; звіти, рішення і статистичні дані
щодо проведення полонізаційної кампанії серед працівників. Нарис з історії розвитку
Волині невстановленого автора. Початок встановлення польської влади на приєднаних
землях простежується в матеріалах Урядової комісії Матеріали діяльності
адміністративного відділу: директивно-інструктивного характеру, про здійснення
керівництва діяльністю повітових адміністрацій, поліції у Львові і Кракові; про діяльність
жандармерії; про організацію і проведення мобілізації до армії; про інтернування осіб у
таборах та їх звільнення. Списки службовців державних установ.

Народні Збори Західної України, м. Львів ф. 859, спр. 11, 1939 р. Опис. Укр., рос. мова.
Створені з метою легалізації приєднання окупованих радянськими військами
західноукраїнських земель до СРСР та УРСР 26–28 жовтня 1939 р. були скликані у Львові
Народні Збори Західної України, на яких формально проголошено радянську владу в Західній
Україні та прийнято декларацію про приєднання до Радянського Союзу.
В фонді наявні. Стенограми за 26–28 жовтня 1939 р. Виступи депутатів: К. Студинського,
М. Кіх, М. Панчишина, В. Барвінського, В. Садового та ін. Декларації, прийняті
Народними Зборами. Вітальні листи Й. Сталіну, РНК УРСР і Народним Зборам Білорусії.
Матеріали про хід виборчої кампанії, умови, в яких проводились вибори в Західній
Україні 22 жовтня 1939 р. Дані про кількісний склад кандидатів у депутати та їх
автобіографії. Матеріали про діяльність органів народного самоврядування Львівського,
Луцького, Станіславівського і Тернопільського тимчасових управлінь; структура апарату
відділів обласного, повітового і міського тимчасового управління. Інформація про приїзд
до Західної України представників науки і культури та письменників зі Східної України
(П. Панч, Ю. Яновський, М. Рильський, Б. Лятошинський, Г. Юра). Списки уповноважених для організаційно-партійної роботи, секретарів обкому КП(б)У та голів
облвиконкому, комсомольських працівників, скерованих на роботу до західних областей
України.

Діяльність поліцейського апарату представлена в ряді фондів що стосуються поліцейської
системи. Команда державної поліції Малопольщі, м. Львів ф. 795, спр. 78, 1919-1921
рр. Опис. Пол. мова. Повітова команда державної поліції, м. Вижиськ, Познанського
воєводства ф. 660, спр. 36, 1920-1939 рр. Опис. Пол. мова. В них розміщуються.
Розпорядження про реорганізацію жандармерії у державну поліцію та її завдання.
Обіжник Галицького намісництва про заходи, вжиті проти сільськогосподарського
страйку. Розпорядження Окружного управління державної поліції про заходи у зв’язку із
поширенням агітації проти польського уряду та введення цензури на закордонні листи.
Розпорядження про встановлення нагляду за діяльністю ОУН, організаціями “Дружина
княгині Ольги” та “Stronnictwo narodowe”, їх членами та окремими особами,
підозрюваними в комуністичній, націоналістичній пропаганді та шпигунстві на користь
СРСР. Місячні звіти за 1939 р. про суспільно-політичне становище українського
населення у повіті. Списки таємних агентів.
В матеріалах фонду Малопольський окружний інспекторат прикордонної охорони,
м. Львів ф. 204, спр. 5182, 1914-1939 рр. Описи. Пол. Мова знаходяться документи що
стосуються як кримінальних злочинів так і матеріали по боротьбі з українськими
підпільними організаціями. А саме: Обіжники, накази та розпорядження Міністерства
фінансів, головного командування Малопольщі та інших інспекторатів прикордонної
охорони про боротьбу з контрабандою, шпигунством, українським підпіллям (УВО,
ОУН). Списки фірм, осіб, притягнених до відповідальності за контрабанду; журнали та
альбоми з фотографіями затриманих осіб. Відомості про особовий склад службовців.
Списки застав та прикордонних постів. Оперативні зведення та донесення розвідки.
Журнали та щоденники несення варти. Звіти про суспільно-політичне становище в повітах. Політико-адміністративні, економічні та географічні описи прикордонних районів
та їх списки. Листування про встановлення та охорону кордонів, прикордонні конфлікти,
діяльність служб розвідки, розшук контрабандистів. Списки таємних агентів.
В фондах що зберігаються матеріали діяльності судів та прокуратури а сме: Апеляційний
суд у Львові ф. 151, спр. 29896, 1915-1939 рр. Описи. Пол., лат. мова Прокуратура
апеляційного суду, м. Львів ф. 205, спр. 3163, 1894-1943 рр. Опис. Пол., укр. мова
Військова прокуратура, м. Львів ф. 606, спр. 2, 1919-1922 рр. Опис. Пол. мова.
Містяться матеріали процесів проти осіб, звинувачених у належності до КПЗУ, КПП,
КСМЗУ, ОУН, УВО, УСО, “Союзу українських січових стрільців”, польських та
єврейських партій і організацій, за розповсюдження нелегальної літератури; критику
політики польського уряду; перебування у військах ЗУНР та боївках ОУН і УВО;
організацію студентських страйків. Справи про захоплення селянами поміщицьких
маєтків. Матеріали про роботу тюрем. Обіжники, звіти, списки та ін. документи з
особового складу. Особові справи працівників судових установ.
Уявлення про стан тюремної систем Польщі надають два фонди Управління і
Тюрма “Святий хрест”, м. Кєльце, Кєлецького воєводства ф. 611, спр. 257, 1920-1939
рр. Опис. Пол. мова. Тюрма у м. Короново, Познанського воєводства ф. 656, спр. 31,
1930-1939 рр. Опис. Пол. Мова. В них зберігаються накази та директивні вказівки
Міністерства юстиції і окружного суду в Кєльцях. Особові справи засуджених за
кримінальні злочини та шпигунство на користь Радянського Союзу, Литви та Німеччини
Списки в’язнів та персоналу тюрми.

Інформація про боротьбу галичан за українську державність під час Першої світової війни
представлено в фондах: Легіон Українських Січових Стрільців, м. Львів ф. 353, спр.
279, 1910-1921 рр. Опис. Укр., нім., пол. мова. Збірна станиця Українських Січових
Стрільців, м. Відень ф. 352, спр. 81, 1914–1921 рр. Опис. Укр., нім. мова. Начальна
інтендантура Української Галицької Армії ф. 749, спр. 52, 1919-1920 рр. Опис. Укр.
мова. В них містяться Матеріали до історії Легіону Українських Січових Стрільців.

Накази кошових отаманів, сотників. Інструкції, протоколи, звіти про інспекторські
перевірки частин УСС. Звернення Бойової управи із закликом вступати до лав УСС. Лист
Загальної Української Ради з приводу одержаної перемоги на горі Маківка. Повідомлення
і щоденники про бойові дії, втрати в живій силі і техніці та постачання військових частин.
Листи і заяви з проханням прийняти до лав УСС. Списки, книги та картки обліку січових
стрільців. Характеристики, нагородні листи, подорожні та відпускні свідоцтва і літери.
Бюлетені, газети, часописи, фотоальбоми, поштові картки. В фонді Збірної станиці
містяться Розпорядження австрійського Міністерства Крайової оборони, Команди XXV
корпусу, Команди станиці УСС, Державного Секретаріату військових справ ЗУНР.
“Хроніка Збірної станиці УСС” 1914–1918 рр., складена Р. Заклинським. Фінансово –
господарські документи УГА розміщені в фонді начальника інтенданта тури.

Діловий комітет похорону генерала УГА Мирона Тарнавського, м. Львів ф. 752, спр.
9, 1936, 1938 рр. Опис. Укр. мова. Звернення, списки товариств, установ, організацій із
зазначенням розміру виплат на проведення похорону. Пропам’ятна книга з похорону. Дані
матеріали дають уявлення про пошану до борців за Волю, в галицькім суспільстві.
Політичне життя українського населення під час польського панування представлене в
фондах політичних партій, що репрезентували світогляд українців від лібералів до
соціалістів Українська парламентарна репрезентація в польському Сеймі і Сенаті, м.
Варшава ф. 392, спр. 66, 1919–1938 рр. Опис. Укр., пол., нім. мова. Українське
національно-демократичне об’єднання (УНДО), м. Львів ф. 344, спр. 605, 1925–1939,
1941 рр. Опис. Укр., пол. мова. Українське селянсько-робітниче соціалістичне
об’єднання (“Сель-Роб”), м. Львів ф. 351, спр. 153, 1926-1932 рр. Опис. Укр мова.
Проект статуту. Протоколи засідань Українського сенатського клубу. Пам’ятна записка
українського прес-бюро про хід та результати виборів до Сейму на території Східної
Галичини. Декларація Українського сеймового клубу про відновлення самостійної
соборної Української держави (1928). Матеріали про суспільно-політичне та економічне
становище українців та білорусів, національно-визвольний рух на землях Західної України
і Західної Білорусі. Матеріали про пацифікацію українського населення. Декларація до
Ліги Націй, інтерпеляції депутатів, меморіали про стан народної освіти українського
населення Східної Галичини та створення українського університету. В партійних фондах
містяться статути матеріали з’їздів, зборів, засідань, агітаційну та пропагандистську
роботу.
Економічне життя та розвиток опори українського суспільства - кооперативів під
польською окупацією висвітлюється в ряді фондів а саме Ревізійний союз українських
кооперативів, м. Львів ф. 320, спр. 87, 1902-1939 рр. Опис. Укр., пол. мова. Спілка
кооперативних союзів “Центросоюз”, м. Львів ф. 762, спр. 108, 1934-1939 рр. Опис.
Укр., пол. мова Товариство взаємного страхування “Дністер”, м. Львів
ф. 421, спр. 212, 1856-1939 рр. Опис. Укр., пол., нім. мова. Серед різни матеріалів
знаходяться статути, звіти про діяльність, фінансові документи. Книги реєстрації
кооперативів – членів союзу, звіти про перевірку діяльності членів, протоколи загальних
зборів і засідань правління. Статути окремих кооперативів, списки їх членів.
Бухгалтерські документи.
Наукове життя в період австрійської і польської окупації репрезентоване в фонді
Український університет у Львові ф. 310, спр. 395, 1883*, 1890-1928 рр. Опис. Укр.
мова. Матеріали до історії заснування університету. Протоколи засідань сенату і
деканатів, протоколи загальних зборів студентів. Списки членів сенату, викладачів,
студентів. Навчальні програми, курси лекцій, протоколи екзаменаційних комісій. Особисті

документи студентів. Фінансово-господарські документи. Документи про комплектування
та склад бібліотеки університету, рукописи наукових праць та художніх творів студентів
Та також Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів ф. 309, спр. 3137, 1757–1946 рр.
Описи. Укр., пол., нім., франц., англ., рос., чес. мова. Документи Правління НТШ (статути,
звіти про діяльність, протоколи засідань, матеріали про створення секцій і комісій,
організаційну та наукову діяльність, листування про матеріальну та фінансову підтримку
товариства; облікова документація членів товариства); Бухгалтерія і адміністративногосподарська діяльність; Бібліотека (регламенти, звіти про діяльність, каталоги
літератури, статті про бібліотеку, бібліографічні картки на українську періодику, на статті
в газетах “Вперед”, “Громадський голос”, “Народ”, “Хлібороб”, книги обліку літератури,
листування про встановлення і підтримання наукових зв’язків, проведення конференцій,
з’їздів і конгресів, організацію експедицій, обміну виданнями тощо. Збірка кореспонденції
українських та іноземних громадських, політичних і культурних діячів; особисті
документи. Колекційні матеріали: літературні, наукові, публіцистичні праці українських
авторів. Архівні матеріали; документи про діяльність політичних, військових,
громадських, культурно-освітніх, студентських, кооперативних та господарських установ
і організацій; збірка рукописних часописів вчених, письменників.
В сховищах архіву містяться фонди дох найбільших просвітницьких організацій
Галичини: Українське педагогічне товариство “Рідна школа”, м. Львів ф. 206, спр.
2728, 1881-1942 рр. Опис. Укр. мова. Товариство “Просвіта”, м. Львів ф. 348, спр. 7691,
1827–1944 рр. Опис. Укр., пол., нім. мова. Статути. обіжники головного правління.
Протоколи засідань головного правління, комісій і секцій товариства; протоколи з’їздів.
Інструкції про порядок заснування гуртків; положення про професійні школи, про права і
обов’язки вчителів. Дані про кількість шкіл, дитячих садків, гуртків, членів товариства.
Звіти про діяльність товариств, про стан і діяльність окремих шкіл, філій і читалень
товариства; звіти шкільних інспекторів. Листування з органами влади про відкриття
курсів, шкіл, про становище української школи в Польщі та ін.. Фінансові звіти, баланси,
проекти бюджетів та ін. бухгалтерські документи. Особові справи, списки службовців.

Вагомою віхою в розвитку української свідомості та підготовки молоді до боротьби за
незалежну Україну бали різні спортивні ( парамілітарні ) товариства: “Січ”, товариство
українських студентів, м. Відень ф. 834, спр. 195, 1867-1913 рр. Опис. Укр., пол., нім.,
серб., рос, чеська мова. Українське спортивне товариство “Сокіл-Батько”, м. Львів ф.
312, спр. 796, 1886–1939 р. Опис. Укр. мова. Головний січовий комітет гімнастичного і
пожежного товариства “Січ”, м. Львів ф. 847, спр. 5, 1904–1914 рр. Опис. Укр. мова
Верховна пластова команда, м. Львів ф. 389, спр. 970, 1910–1939 рр. Опис. Укр. мова.
За матеріалами які відклалися в фондах даних товариств можна доволі повно відтворити
діяльність. В фондах міститься така інформація. Статути товариств протоколи засідань
президії, загальних зборів. Листування з іншими товариствами і науковими організаціями
про співпрацю. Довідка, анкети, статути, матеріали про заснування та діяльність
товариств Матеріали про діяльність пластунських полків, гуртків, організацій старших
пластунів та пластунських таборів.

Цікавими є матеріали які відображають діяльність українських газет на Галичині.
Редакція газети “Діло”, м. Львів ф. 779, спр. 123, 1884-1939 рр. Описи. Укр., пол., нім.
мова. Редакція газети “Нова зоря”, м. Львів ф. 406, спр. 115, 1926-1939 рр. Опис. Укр.,
пол. мова. Довідки про заснування редакцій. Договір про розширення видавництва.
Список населених пунктів та поштових відділень, які передплатили газети.

Розпорядження Прокуратури Окружного карного суду в Львові про конфіскацію окремих
номерів газет. Рукописи статей, спогадів, інформацій з історії Галичини, УСС, УНР, про
міжнародне становище, вибори, економіку України, освіту, літературу, мистецтво,
релігію. Повісті, оповідання, новели, нариси, фейлетони, вірші. Матеріали про суспільнополітичне становище в Україні, матеріали про процеси над членами ОУН, про діяльність
УНДО, відозви, спогади.
Подаємо вашій увазі також перелік найбільш цікавих особових фондів людей що активно
боролися за українську державу, що зберігаються в архіві, і заслуговують на увагу.
Лащенко Ростислав (1877-1929), юрист, історик права, голова Апеляційного суду в м.
Києві, професор УВУ і УГА в Подєбрадах ф. 370, спр. 34, 1917-1921 рр. Опис. Укр, рос.
мова.
Особисті документи (1921). Матеріали службової діяльності: книги наказів, постанов,
обіжників Директорії УНР, Міністерства юстиції УНР та Апеляційного суду в м. Києві
(1919-1920); про створення та діяльність Українського правничого товариства у м. Тарнові
(1920-1921); проект конституції УНР (1920); автономний статут Демократичної Української
Республіки, закон про Раду Республіки та ін. законопроекти УНР. Рукописи праць, статей,
рецензій з історії права на Україні, спогади про 1918 р. Листи до міністрів юстиції та
закордонних справ УНР, до редакцій часописів “Свобода” та “Українська трибуна”, до С.
Петлюри; листи від В. Буткевича, В. Дорошенка, М. Медвецького і ін.
Назарук Осип (1883-1940), адвокат, журналіст і публіцист, письменник, громадський і
політичний діяч ф. 359, спр. 479, 1883-1944 рр. Опис. Укр, пал., нім., англ. мова.
Особисті документи (1905-1941). Матеріали службової і громадсько-політичної діяльності як
члена Союзу українських адвокатів у Львові, члена центральної управи УСС, секретаря
УРП, члена УНР і уряду ЗУНР і “Союзу гетьманців-державників”, редактора газети “Нова
Зоря”, члена партії Української Народної Обнови. Документи з адвокатської практики:
справи звинувачення різних осіб у належності до КПЗУ, Сельробу і ОУН. Рукописи
романів, повістей, статей на історичні, юридичні, релігійні та громадсько-політичні теми, про
діяльність українських політичних партій, з історії УСС. Записні книжки. Листи І.
Боберського, І. Вільде, В. Гнатюка, С. Годованого, Р. Дашкевича, М. Дзеровича, Д.
Донцова, В. Дорошенка, Д. Дорошенка, І. Кравса, І. Крип’якевича, А. Мельника.
Тисовський Олександр (1886-1968), професор біології, педагог, письменник, засновник
“Пласту”, суспільно-політичний діяч ф. 410, спр. 157, 1836-1944 рр. Опис. Укр., пал.,
нім. мова.
Особисті документи (1904-1943), автобіографія, спогади, бібліографія (1939). Матеріали
наукової і творчої діяльності. Матеріали про скаутський і пластових рух. Ілюстративний
матеріал до наукових праць і лекцій з природничих наук; документів УНР і ЗУНР; записник
К. Студинського. Листування з установами й організаціями; листи І. Боберського, Я.
Весоловського, Л. Ґеца, М. Грушевського, К. Малицької, Д. Паліїва, І. Раковського, Ф. Савченка, В. Старосольського, К. Студинського, П. Франка, М. Чайковського, Е. Шехтеля та
ін. Документи і листування родини. Фотографії родини Тисовських-Студинських.
Шухевич Степан (1877-1945), адвокат, громадський і військовий діяч, видавець,
публіцист ф. 371, спр. 156, 1894, 1910-1936 рр. Опис. Укр, пол. мова.
Матеріали службової діяльності: звинувачувальні акти, протоколи допитів, вироки,
листування та інші документи у справах осіб, звинувачених у приналежності до КПЗУ,
КСМЗУ, УВО, ОУН, УГА, УНДО та інших політичних і військових, націоналістичних,
соціалістичних, комуністичних організаціях, антидержавних діях тощо, поширенні
нелегальної літератури. Матеріали судових процесів проти С. Бандери, О. Букшованого, Я.
Буселя, М. Лебедя, В. Кука, Р. Шухевича. та ін.; листування з адвокатами і родичами
підсудних. Листи С. Краснопери, К. Трильовського, А. Чернецького. Документи В.
Шухевича.

Окрім цілісних фондів в архіві містяться різноманітні колекції що відклалися в ньом
протягом його існування. Цікавими для нас є. Колекція планів шкіл, церков, лікарень,
тюрем та інших державних і приватних будинків на території Галичини ф. 726, спр.
1816, 1781–1943 рр. Описи. Пол., нім. мова. В ній містяться. Плани будівель державних
установ, суду, прокуратури, поліції, тюрем. Плани будівель військового призначення,
сполучення і зв’язку; учбових і лікувальних закладів, культосвітніх установ;
господарсько-економічних і фінансових підприємств та установ.
Колекція фотографій, фотоальбомів, негативів і кліше ф. 764, спр. 90, 1856–1944 рр.
Опис. Пол., укр., нім. мова.
Фотографії до історії Легіону УСС, УНР, ОУН, Верховного командування пластунів,
дивізії СС “Галичина”; до історії міст і сіл, товариств “Просвіта”, “Рідна школа”,
“Католицька акція української молоді”; навчальних закладів Східної Галичини. Фотографії,
що відображають діяльність церкви та її діячів, в тому числі митрополита грекокатолицької Церкви А. Шептицького. Фотографії з зображенням суспільно-політичних
подій; політичних, наукових і громадських діячів.
Колекція документів про діяльність урядів та армій Української Народної
Республіки та Західно-Української Народної Республіки ф. 581, спр. 213, 1914–1939
рр. Опис. Укр., рос., пол., франц., англ. мова.
Документи про діяльність Центральної Ради, Гетьманату і Директорії: протоколи зборів
президій громадських організацій, ради робітничих депутатів, військової ради Київського
гарнізону та ін. з обговорення проблеми територіальної автономії України; універсал про
взяття влади; декларація Генерального секретаріату про економічне і політичне становище в
Україні. Звіти про діяльність Галицько-Буковинського комітету. Меморандум українських
політичних партій про припинення діяльності Центральної Ради. Бюджет Української
держави на 1918 р. Доповіді закордонного відділу інформаційного бюро при Директорії;
постанови та розпорядження Ради Народних Міністрів. Документи про діяльність
головнокомандування армії УНР, канцелярії військового міністерства, військовотехнічного управління військ УНР, військово-санітарної місії УНР в Австро-Угорщині у
справах військовополонених та інтернованих, 5-ї Херсонської стрілецької дивізії Армії
УНР. Документи про діяльність уряду УНР в еміграції: закони, постанови, меморандуми,
відозви; статті, замітки, листи.
Документи про діяльність уряду ЗУНР та президії Української Народної Ради: програма
діяльності, законопроекти, декларації, статути; меморіали; протоколи засідань та зборів
Міжпартійної ради, Народної трудової партії, резолюції; звернення; спогади, брошури,
статті. Списки українських товариств та емігрантів у США і Канаді, листування.
Розпорядження та проекти Державного секретаріату військових справ ЗУНР. Документи
про діяльність військової канцелярії диктатора ЗУНР у Відні, делегата Української Народної Ради для військових справ; збірної станиці УНР у Відні; повітових комісаріатів у
Східній Галичині. Списки військовослужбовців та інвалідів колишньої австрійської армії
в Галичині.

