Державний архів Хмельницької області

1943 р. Список фондів Кам’янець-Подільського облдержархіву (зазначені
назви 202 фондів) – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 33, арк. 31–
40;
8 травня 1944 р. Акти про воєнні збитки філіалу Кам’янець-Подільського
облдержархіву в м. Проскурові (зазначені повне знищення докумен
тів в т. ч. обліково-довідкових, довоєнна кількість фондів – 1717
і од. зб. – 299169, хронологічні межі документів – поч. ХІХ ст. –
середина 1920-х рр., науково-історична цінність документів) –
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2714, арк. 70–70 зв.; спр. 2716,
арк. 4;
25 листопада 1944 р. Акт про стан архівних фондів Кам’янець-Подільського
облдержархіву, який не зазнав збитків у воєнні роки (зазначені
довоєнна кількість фондів – 744 і од. зб. – 49156, хронологічні межі
документів – поч. ХІХ ст. – 1930-і рр. та кількість од. зб. на листопад
1944 р. – 998238) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2715, арк. 28–
30; ДА Хмельницької обл., ф. Р-1530, оп. 2, спр. 7, арк. 25–27;
Квітень 1945 р. Паспорт Кам’янець-Подільського облдержархіву з показни
ками на 1941, 1942, 1945 рр. (на 1.1.1941: фондів – 743, од. зб. –
949045) – ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 50;
17 серпня 1946 р. Лист начальника Відділу держархівів УМВС по Кам’янецьПодільській області до начальника відділу комплектування УДА
МВС УРСР А. Й. Грінберга з повідомленням, що Кам’янецьПодільський облдержархів не зазнав втрат архівних документів –
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 158, арк. 167.

Архівні фонди радянського періоду
1/ ф. Р-37/Лянцкорунська добровільна пожежна дружина/1926 р./
19 спр.
2/ ф. Р-39/Довжоцька добровільна пожежна дружина/1926–1927 рр./
29 спр.
3/ ф. Р-56/Кам’янець-Подільський народний суд 67-ї дільниці міста
Кам’янця-Подільського/1930–1933 рр./173 спр.
4/ ф. Р-88/Білецький районний комітет бідноти/1926 р./1 спр.
5/ ф. Р-99/Дашківський сільський комітет бідноти.
6/ ф. Р-132/Жванецька районна каса державного страхування/1923–
1924 рр./19 спр.
7/ ф. Р-724/Славутський районний комітет профспілки текстильної
промисловості/1936 р./1 спр.

8/ ф. Р-1066/Трудова сесія народного суду Шепетівського ок
ругу/1925–1928 рр./2 спр.
9/ ф. Р-1202/Кам’янець-Подільська промислово-кооперативна артіль
“Миловар”/1929 р./1 спр.
10/ф. Р-1645/Залісецьке сільське споживче товариство.
11/ф. Р-1677/Славутська районна контора по заготівлі худоби.
12/ф. Р-1680/Деражнянська районна спілка тваринників/1930 р./
2 спр.
13/ф. Р-2615/Кам’янець-Подільське відділення “Військторгу” Київсь
кого округу.
14/ф. Р-2616/Шпигенецьке радянське державне господарство/1931 р./
1 спр.
15/ф. Р-2724/Кам’янець-Подільське обласне відділення Головного
управління з видобутку нафти/1930 р./1 спр.
16/ф. Р-2829/Китайгородський повітовий військовий комісаріат/
1920 р./1 спр.

