Реєстр
документальних матеріалів
Державного архіву Рівненської області
за період 1932 – 1933 років,
що стосуються обставин організованого
штучного голоду в Україні

Ф. № 480 Повітовий комітет допомоги голодуючим на Україні,
м. Рівне Волинського воєводства
Ф. № 30 Рівненське повітове староство, м. Рівне Волинського воєводства
Ф.Р – 2771 Управління комітету державної безпеки при РМ УРСР по Рівненській
області

Видання у фондах науково- довідкової бібліотеки
( збірники, газети).
Волинь історична. Збірник наукових статей.– Рівне: видавець Олег Зень, 2007.-98с.
Новий час . Ілюстрований щоденник. - Львів : Видавнича спілка з обмеженою
порукою ”Новий час”, з друкарні Бернадського в піднаймі “Промислу
Графічного”. - 1933.- Липень-серпень.
Українська нива. – Луцьк : друкарня М. Шнайдера. – 1933. – Вересень-листопад.
“Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України”:
Відлуння Голодомору 1932 – 1933 рр. на Рівненщині. – Рівне: ВАТ “Рівненська
друкарня”, 2008. – 92с.
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1. Назва архівосховища (державного архіву).
Державний архів Рівненської області.
2. Порядковий номер позиції.
Фонд № 480 ( Ф.480)
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
Список фондів: № з/п 404.
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі.
Повітовий комітет допомоги голодуючим на Україні, м. Рівне Волинського
воєводства; 1933-1934 рр.
5. Кількість справ (загальна/ дотичних тем і анотувань)
1 справа ( 1 / 3 )
6. Номер опису.
1
7. Назва справи, що анотується.
Інструктивні листи Волинського комітету допомоги голодуючим на Україні в
м. Луцьку про норми надання звітності, діяльність Рівненського повітового
комітету допомоги голодуючим. Відомості про зібрані пожертви Рівненським
повітовим комітетом за період з 14.12.1933р. по 31.01.1934р.
8. Хронологічні межі справи, що анотується.
04.12.1933 – 06.11.1934
9. Назва документа.
10. Дата документа.
11. Коротка анотація документа (у разі потреби, якщо зміст не розкривається
назвою).
Повітовий комітет допомоги голодуючим на Україні створений в 1933 році
для збирання пожертв, інформування населення про жертви голоду та ситуацію в Радянській Україні.
Підпорядковувався Волинському комітету допомоги голодуючим на Україні,
який розміщувався в м.Луцьк.
Комітет поширював листівки, звертався до церкви, громадських організацій.
Спроби переправити допомогу через кордон були невдалими.
12. Умови доступу( якщо вони різняться від загальних).
Доступ до документів без обмежень.
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документів задовільний.
14. Довідковий апарат.
Опис, систематичний каталог, електронна версія фондового каталога
Державного архіву Рівненської області.
15. Бібліографічні посилання (де опублікований документ або інформація про фонд).
Волинь історична. Збірник наукових статей. – Рівне: видавець Олег Зень,
2007, с.90 – 94.
16. Автор описової статті.
А. Березяк
17. Дата проведення описування.
10.04.2007
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1. Назва архівосховища ( державного архіву).
Державний архів Рівненської області.
2. Порядковий номер позиції.
Фонд № 30 (Ф.30).
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
Список фондів: № з/п 29.
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі.
Рівненське повітове староство, м.Рівне Волинського воєводства; 1919- 1939рр.
5. Кількість справ (загальна / дотичних тем і анотування).
19203 справ ( 1 / 2 )
6. Номер опису.
18
7. Назва справи, що анотується.
Листування з Рівненським повітовим управлінням поліції про діяльність
членів організації українських націоналістів.
Листування з Рівненським повітовим управлінням поліції про конфіскацію
плакатів, випущених повітовим комітетом УНДО на день панахиди за
загиблих від голоду в Україні людей.
8. Хронологічні межі справи.
06.06.1933 – 17.12.1933
27.10.1033 – 16.12.1933
9. Назва документа.
Листівка Рівненського повітового комітету УНДО про проведення 29 жовтня
1933 р. у Рівненському православному соборі панахиди за померлими від
голоду на Придніпрянщині та Кубані.
( Ф.30, оп.18, спр.2255, арк.15)

Лист Рівненського повітового староства до прокурора окружного суду з
проханням затвердження конфіскації листівки, виданої повітовим комітетом
УНДО.
( Ф.30, оп.18, спр.2255, арк.14)

Інформація коменданта Рівненської повітової поліції Я.Томяка до повітового
староства про вилучення в селах Олександрії і Заборолі листівки, виданої
УНДО.
( Ф.30, оп.18, спр.2257, арк.5)

Витяг з протоколу закритого засідання окружного суду в Рівному з рішенням
про накладення арешту на видання листівки повітового комітету УНДО.
( Ф.30, оп.18, спр.2255, арк.17)

Протокол відділу безпеки Рівненського повітового староства від 27 жовтня
1933року про факт замовлення членами УНДО в Рівному плакатів про
проведення дня панахиди за померлих від голоду в СРСР.
( Ф.30, оп.18, спр.2257, арк.2)

Інформація коменданта Рівненської повітової поліції Я. Томяка до повітового
староства про панахиди за померлих від голоду в Радянській Росії, відслужені
у православних церквах Рівного та сіл Рівненського повіту.
(Ф.30, оп.18, спр.2257, арк.6)

Інформація коменданта Рівненської повітової поліції Я.Томяка до повітового
староства про вилучення в селах Посягві і Олексіївці листівки, виданої УНДО.
( Ф.30, оп.18, спр.2257, арк.8)
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10. Дата документа.
27.10.1933
30.10.1933
31 10 1933
02.11.1933
04.11.1933
11. Коротка анотоція документа ( у разі потреби, якщо зміст не розкривається).
12. Умови доступу ( якщо вони відрізняються від загальних).
Доступ до документів без обмежень.
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документів задовільний.
14. Довідковий апарат.
Описи, електронна версія фондового каталога Держархіву Рівненської області.
15. Бібліографічні посилання( де опублікований документ або інформація про
фонд).
Волинь історична. Збірник наукових статей. - Рівне: видавець Олег Зень,
2007, с.90 - 94.
16. Автор описової статті.
А.Березяк
17. Дата проведення описування.
14.05.2007
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1. Назва архівосховища (державного архіву).
Державний архів Рівненської області.
2. Порядковий номер позиції.
Фонд № Р - 2771 ( Ф.Р – 2771)
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
4. Назва фонду; його загальні хронологічні межі.
Управління комітету державної безпеки при РМ УРСР по Рівненській області;
1939-1958 рр.
5. Кількість справ (загальна/ дотичних тем і анотувань)
Справи (18269/1)
6. Номер опису.
2
7. Назва справи, що анотується.
Кримінальна справа по звинуваченню Соловйова Захара Андрійовича за
статею 58 – 10 КК РСФРР
8. Хронологічні межі справи, що анотується.
02.04.1933 – 08.05.1933
9. Назва документа.
Листівка, написана уродженцем села Вербень Дубенського повіту
Соловйовим Захаром і залишена ним у караульному приміщенні 2-го взводу
охорони Народного комісаріату шляхів сполучення на станції Таганрог
Південний, де він служив стрільцем.
10. Дата документа.
Червень 1932 року
11. Коротка анотація документа (у разі потреби, якщо зміст не розкривається
назвою).
12. Умови доступу( якщо вони різняться від загальних).
Доступ до документів з обмеженнями .
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документів задовільний.
14. Довідковий апарат.
Опис, алфавітний каталог, електронна версія фондового каталога
Державного архіву Рівненської області.
15. Бібліографічні посилання (де опублікований документ або інформація про фонд).
“Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої
України”: Відлуння Голодомору 1932 – 1933 рр. на Рівненщині. – Рівне: ВАТ
“Рівненська друкарня”, 2008. – с.62.
16. Автор описової статті.
Л.Леонова, Л.Пилипчук
17. Дата проведення описування.
15.10.2008
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1.

Назва архівосховища ( державного архіву).
Державний архів Рівненської області
2. Порядковий номер позиції.
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
4. Назва фонду; його хронологічні межі.
Фонд науково-довідкової бібліотеки
5. Кількість справ (загальна / дотичних тем і анотування).
1 ( 1/1)
6. Номер опису.
7. Назва справи, що анотується.
Волинь історична: Збірник наукових статей. – Рівне: видавець Олег Зень,
2007. – 98с.
8. Хронологічні межі справи.
2007
9. Назва документа.
Відлуння голодомору на Волині // Волинь історична: Збірник наукових статей
/ Стаття Григорія Бухало, кандидата історичних наук, доцента. – Рівне:
видавець Олег Зень, 2007. – С. 90-94.
10. Дата документа.
2007 ( за 1932-1933 роки)
11. Коротка анотація документа (у разі потреби, якщо зміст його не
розкривається назвою).
Відомості про голодомор доходили на Захід, у першу чергу до жителів
Рівненщини, територія якої прилягала до УРСР. Жителі Рівненщини були
достатньо проінформовані про те становище, у якому опинилися українці.
Підтвердження цього – спогади Тараса Боровця, уроженця і жителя села
Бистричі, нині Березнівського району, що за кілька кілометрів від польськорадянського кордону. У своїх мемуарах “Армія без держави” він згадує ті
події, свідком яких він був.
Газети, які виходили на той час у Західній Україні, розповідали про голод,
який панував в Україні. Вони закликали своїх читачів надавати всю можливу
допомогу своїм братам-українцям.
В центрі Волині - Луцьку було створено Волинський комітет громадської
допомоги голодуючим на Україні. Були створені повітові комітети в Рівному,
Острозі, Дубні. Селяни безкоштовно передавали збирачам продукти, кошти
на заклики комітетів, які друкувалися у листівках, що вивішувались на
видних місцях.
12. Умови доступу (якщо вони різняться від загальних).
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документа задовільний.
14. Довідковий апарат.
15. Бібліографічні посилання.
16. Автор описової статті.
А. Березяк
17. Дата проведення описування.
16.05.2007
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1. Назва архівосховища ( державного архіву).
Державний архів Рівненської області
2. Порядковий номер позиції.
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
Інвентарний № 4.
( Інвентарна книга № 1 реєстрації газет періоду Польської держави).
4. Назва фонду; його хронологічні межі.
Фонд науково-довідкової бібліотеки ( газети).
5. Кількість справ (загальна / дотичних тем і анотування).
1 підшивка ( 7/7)
6. Номер опису. 7. Назва справи, що анотується.
Новий час. Ілюстрований щоденник (Львів) – 1933 – Січень-грудень.
8. Хронологічні межі справи.
Січень-грудень 1933р.
9. Назва документа.
Трагедія народу // Новий час.- 1933. – 15 липня.
Український католицький єпіскопат // Новий час. – 1933. - 28 липня.
Врожай гарний, але…//Новий час.- 1933. – 22 липня.
На протестаційному фронті // Новий час. – 1933. – серпень.
Колись Україна усіх кормила //Новий час. – 1933. – 16 серпня.
День протесту //Новий час. – 1933.- 28 серпня.
Блокадна мовчанка проломана //Новий час.- 1933. – 31 серпня.
10. Дата документа.
Липень-серпень 1933р.
11. Коротка анотація документа (у разі потреби, якщо зміст його не
розкривається назвою).
Газета розповідала про голод, який панував в Україні. Вона закликала своїх
читачів надавати всю можливу допомогу своїм братам-українцям, що
прибули зі Сходу. Передовиця цієї газети ”Трагедія народу”, у якій
говориться: ”Збірна душа західно-українського громадянства мусить мати свій
збірний вияв, що вона кров’ю відчуває глибину української трагедії в гніві
єднатися в одну нерозривну єдність. Ми не сумніваємося, що наші церковні
ієрархи возвуть український народ, щоби він потонув одного дня в спільних
мольбах за рятунок для своїх братів і сестер.”
12. Умови доступу (якщо вони різняться від загальних).
Доступ до документів без обмежень.
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документа задовільний.
14. Довідковий апарат. 15. Бібліографічні посилання( де опублікований документ або інформація про фонд).
Волинь історична. Збірник наукових статей. –Рівне: видавець Олег Зень,
2007.С.90-94.
16. Автор описової статті.
А. Березяк
17. Дата проведення описування.
18 .05.2007
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1. Назва архівосховища ( державного архіву).
Державний архів Рівненської області
2. Порядковий номер позиції.
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
Інвентарний № 49
(Інвентарна книга №1 реєстрації газет періоду Польської держави).
4. Назва фонду; його хронологічні межі.
Фонд науково-довідкової бібліотеки(газети)
5. Кількість справ (загальна / дотичних тем і анотування).
1 підшивка ( 1/3)
6. Номер опису.
7. Назва справи, що анотується.
Українська нива (Луцьк) – 1933 – Січень-грудень.
8. Хронологічні межі справи.
Січень-грудень 1933р.
9. Назва документа.
“Товаріщ урожай” // Українська нива. – 1933. – 13 вересня.
Допомога Україні // Українська нива. – 1933. – 9 листопада.
До українського громадянства Волині // Українська нива. –1933.- 9 листопада.
10. Дата документа.
Вересень-листопад 1933
11. Коротка анотація документа (у разі потреби, якщо зміст його не
розкривається назвою).
12. Умови доступу (якщо вони різняться від загальних).
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документа задовільний.
14. Довідковий апарат.
15. Бібліографічні посилання.
16. Автор описової статті.
А. Березяк
17. Дата проведення описування.
18 .05.2007
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1.

Назва архівосховища ( державного архіву).
Державний архів Рівненської області
2. Порядковий номер позиції.
3. Номер фонду за реєстром фондів архіву.
Інвентарний № 6870
( Інвентарна книга № 3 реєстрації книг радянського періоду).
4. Назва фонду; його хронологічні межі.
Фонд науково-довідкової бібліотеки
5. Кількість справ (загальна / дотичних тем і анотування).
1 ( 1/1)
6. Номер опису.
7. Назва справи, що анотується.
“Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої України”:
Відлуння Голодомору 1932 – 1933 рр. на Рівненщині. – Рівне: ВАТ “Рівненська
друкарня”, 2008. – 92с.
8. Хронологічні межі справи.
2008
9. Назва документа.
“Почутися одним нерозривним зі своїми братами і сестрами Великої
України”: Відлуння Голодомору 1932 – 1933 рр. на Рівненщині. – Рівне: ВАТ
“Рівненська друкарня”, 2008. – 92с.
10. Дата документа.
2008 ( за 1932-1947 роки)
11. Коротка анотація документа
Зібрано, проаналізовано і узагальнено архівні документи і матеріали
Державного архіву Рівненської області, інші джерела про реагування
населення Рівненщини, яка входила до складу Другої Речі Посполітої, на
Голодомор 1932 – 1933 рр. у Радянській Україні.
12. Умови доступу
Доступ без обмежень
13. Фізичний стан.
Фізичний стан документа задовільний.
14. Довідковий апарат.
15. Бібліографічні посилання.
16. Автор описової статті.
Л.Леонова, Л.Пилипчук
17. Дата проведення описування.
15.10.2008
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